
VESZPRÉMI SZEMLE 2018/2

70

FORRÁSKÖZLÉS

Levelek Horánszky Lajoshoz,
Veszprém országgyűlési képviselőjéhez

(1901–1902)

TÖLGYESI JÓZSEF

HORÁNSZKY LAJOST 1901 ŐSZÉN VÁLASZTOTTÁK MEG a veszp-
rémi kerületben az Országgyűlés szabadelvű párti képviselőjének. A párt jelöltje elő-
ször Szabó Imre volt, de Horánszky nagy fölénnyel kapott támogatást a jelölőgyű-
léseken. Más párti jelölt-ellenfele Csomasz Béla lett, s vele küzdött meg a képvise-
lőségért.

E forrásközlésben az 1901-ből és 1902 első félévéből megmaradt, számára kül-
dött levelek olvashatók, amelyek kézírásosak, autográf aláírással ellátottak. A kéz-
írás nem minden esetben a levelet küldőé, hanem egy-egy (szerkesztőségi, ügyvédi)

munkatárs munkája (másolás vagy diktálás
útján történt lejegyzéssel). A levelek több-
sége veszprémi polgároktól származik. 

Képviselősége egy cikluson át tartott,
mert másodszorra – az országos és a helyi
politikai változások miatt – már nem
választották meg. A veszprémiekkel (első-
sorban a pártpolitikai körébe tartozókkal)
ennek ellenére még több évtizeden át leve-
lezett. Valószínű, hogy a most közölt leve-
lek csak egy része (sőt, bizonyára kisebb
része) az ebben az időszakban hozzá írott-
aknak – ennyi maradt meg az utókornak e
két évből. (A levélváltások 1941-ig tartot-
tak.)

Dr. Horánszky Lajos
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Azonban e néhány levél is betekintést nyújt az ő személyisége, politikai beállí-
tottsága megismeréséhez, s emellett tükrözi a helyi, a veszprémi társadalmi-politikai
viszonyok helyzetét (nem egyszer: kuszaságát, párt- és politikai küzdelmeit). A leve-
lek tartalma különböző: megválasztása „megszervezése”, a választási ellenjelölt
lehetséges „kiiktatásának” megoldásai, Horánszky megválasztásához az előnyei
bemutatása, majd különböző kérelmek és elintézései, néha személyes magánéleti
vonatkozások tárulnak fel a sorokból. 

Két választási jegyzőkönyv egészíti ki a levelek sorát, amelyekből kiviláglik,
hogy a választók (a szavazók) száma csak szűk személyi körre terjedt ki, amelynek
oka az akkori választójogi törvényben kereshető.

A levelekben (kevés kivételtől eltekintve), számos veszprémi és környékbeli sze-
mély neve szerepel. A fontosabbak közül azoknak a nem teljes körű életrajzi adata-
it közlöm, akikről különböző forrásokból erre lehetőség volt. Sajnos, még nincs egy
olyan megyei archontológia, amely a vármegyei, megyei középvezetőkig lemenően
tartalmazna életrajzokat.

Kommentárok 

1. A levelek forrása, lelőhelye.
A Horánszky-nemzetség története több évszázadra vezethető vissza. Férfi tagjai

a 19. és a 20. században értelmiségi pályán működtek, s széles körű pénzügyi, poli-
tikai, kulturális aktivitás jellemezte őket. Horánszky Lajos édesapja, H. Nándor
szintén képviselő, és 1901-től haláláig (1902) miniszter is volt. A szűkebb család
iratanyagát, és a más, különböző provenienciájú dokumentumokat H. Lajos unoká-
ja, H. Nándor Budapesten élő, ma már nyugdíjas neveléstörténész, pedagógiai szak-
író és szerkesztő őrzi a családi archívumban. A levelek másolatait tőle kaptam meg,
amelyhez a régi szakmai kapcsolatunknak, valamint a nagyapja egykori
Veszprémhez kötődésének volt jelentős szerepe.  

2. A levelek írói és a levelekben szereplő személyek közül néhány fontosabb.
– Horánszky Lajos (Szolnok, 1871 – Budapest, 1944). Kereskedelmi Akadémiát

végzett,  külföldi tanulmányutakon vett részt és szerzett pénzügyi ismereteket külön-
böző bankokban. Több itthoni bankintézetben dolgozott vezető beosztásban, közöt-
tük a Fabank Rt. elnöke, igazgatója volt. Kitűnő pénzügyi szakembernek tartották.
Jelentős közéleti, kulturális munkát végzett, s könyvei, tanulmányai jelentek meg,
közöttük nagy monográfiát készített a Tapolcán született Bacsányi (mai írásmóddal:
Batsányi) Jánosról. 1906-tól részt vett a Tisza István Társaskör, a Tisza István
Emlékbizottság, az Auróra Baráti Társaság, az Országos Szabadelvű Pártkör, a
Nemzeti Társaskör, majd a Nemzeti Munkapárt munkájában.
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Életrajza bővebben Horánszky Nándor: Horánszky Lajos élete és munkássága –
Az Auróra Baráti Társaság c. kötetben (Budapest, 2014) olvasható.  

– Csete Antal dr. köz- és váltóügyvéd. (Igal, 1857 – ?) 1883-ban Budapesten
kapott ügyvéd oklevelet, 1928-ig működött Veszprémben. 1901-ben választották
meg Veszprém főügyészévé. Tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak és
a városi képviselő-testületnek. Számos cikket jelentetett meg a veszprémi lapokban
és a Budapesti Hírlapban. 1928-ban Budapestre költözött. Jelentős szerepe volt
Horánszky megválasztásában. 

– Csomasz Béla dr. (Mezőszentgyörgy, 1845 – ? 1945 után), ügyvéd, lapszer-
kesztő.

Óvári Ferenc mellett volt joggyakornok, ezért támogatójaként az ő politikai
nézeteit képviselte. Az 1901. évi országgyűlési választáson Horánszky Lajos ellen-
fele. Tagja volt a megyebizottságnak és Veszprém képviselő-testületének. 1922-től

Részlet dr. Csete Antal leveléből
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Veszprém vármegye tiszteletbeli főügyésze. 1893–94-ben társ-, majd felelős szer-
kesztője a Veszprém című lapnak. 1906-ban támogatta Óvári Ferenc országgyűlési
képviselővé választását. 1904-től a Veszprémi Református Egyházmegye főjegyző-
je lett. Számos helyi egyesületben viselt tisztséget. 

– Fodor Gyula dr. (? – ?) 1907-től a veszprémi református egyházmegye és a
Veszprém vármegyei Takarékpénztár Rt. ügyésze. „Édesapám legfőbb és mindvégig
hűséges bizalmi embere volt Veszprémben. Barátságát és politikai kapcsolatát halá-
láig fenntartotta”– írta róla id. H. Nándor.

– Eberhardt Béla (Szombathely, 1870 – ?) kegyesrendi tanár. 1894-ben szentel-
ték pappá. Veszprémben a piarista gimnáziumban tanított. 1922-től 1931-ig Nagy-
kanizsán házfőnök és a gimnázium igazgatója volt. Fizikai és matematikai tanulmá-
nyokkal foglalkozott. Több előadása jelent meg a veszprémi lapokban.

– Várkonyi (Suly) Dezső (? – ?)  A veszprémi Suly-családból származott. Belső
munkatársa a Pesti Hírlapnak, majd 1893–94-ben a Veszprém, 1898-tól a Veszprémi
Ellenőr című független lap felelős szerkesztője volt. E lapban jelentős támogatást és
sajtómegjelenést biztosított Horánszky Lajosnak, támogatóinak és pártjának,    

– Matkovich Tivadar dr. (Mezőszentgyörgy, 1853 – Veszprém, 1917) jogász, hír-
lapszerkesztő. 1877-ben jogi, 1879-ben ügyvéd oklevelet szerzett. 1882-től ügyvéd
Veszprémben. 1897-ben alapította és szerkesztette a Veszprémvármegye, majd a
Veszprémvármegyei Lapok című hetilapokat. 1884-től 1896-ig az akkor Veszprém
vármegyéhez tartozott enyingi választókerület országgyűlési képviselője volt. 

– Vadnay Béla dr. (Zánka, ? – Balatonfüred, 1911) ügyvéd. 1896–97-ben a
Veszp-rémi Hírlap (és melléklete, a Balatonmellék) főszerkesztője, majd 1911-ben
Bala-tonfüreden megalapította a Balatonfüred c. lapot, amely csak ebben az évben
jelent meg. Jelentős számú publicisztikai cikket írt, amelyek főképpen a saját lapja-
iban jelentek meg. 

– Perényi (Pernitz) Antal (Kám, 1851 – Veszprém, 1922). kanonok, történész.
1886-tól a veszprémi Dávid-árvaház igazgatója. Több társadalmi szervezetet alapí-
tott, támogatott. 1918-ban apát címet kapott, 1920-tól a káptalan gazdasági ügyeit
irányította. 

– Fenyvessy Ferenc dr. (Eger, 1855 – Veszprém, 1903), jogász. 1879–1892 kö-
zött a Pápai Lapok szerkesztője. 1887-től 1896-ig országgyűlési képviselő az ugodi,
majd a pápai kerületben. 1894-ben Veszprém díszpolgára lett. 1898-tól Veszprém
vármegye főispánja. Az országgyűlési beszédeiben sokat foglalkozott az oktatásügy-
gyel és a lakosok Amerikába történő kivándorlásának megakadályozásával.  

– Óvári Ferenc dr. (Veszprém, 1858 – Veszprém, 1938), jogász. 1882-ben szer-
zett jogi diplomát, 1884-ben ügyvéd lett, s Veszprémben nyitott irodát. 1892-től hat-
szor a nagyvázsonyi, négyszer a veszprémi kerületben választották országgyűlési
képviselőnek. Jelentős szerepe volt a Balatoni Szövetség, a Veszprémi Színház és
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Balatonalmádi-fürdő létrehozásában. 1909-ben Veszprém díszpolgára lett.
Horánszky Lajos nem csak fenntartással, hanem ellenszenvvel figyelte több (nem
korrekt) tevékenységét.

–  Laczkó Dezső dr. (Trencsén, 1860 – Veszprém, 1932), 1888-tól a veszprémi
piarista főgimnázium tanára, 1912–1918 között igazgatója, geológus, 1903-tól
múzeumigazgató is. Részt vett a Balaton tudományos tanulmányozása programban,
számos őskövületet gyűjtött. Közreműködött a balácai római kori lelőhely feltárásá-
ban. Több könyvet, tanulmányt írt.

–  Szeglethy György dr. (Devecser, 1854 – Veszprém, 1910), jogász. 1884-től
1899-ig árvaszéki alkalmazott, majd haláláig Veszprém jelentős városfejlesztő pol-
gármestere volt. A városban több emlékjel őrzi munkásságát. Fontos várostörténeti
források az 1899–1901-es évekről készített polgármesteri jelentései.   

Részlet dr. Vadnay Béla leveléből
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–  Takács Szilveszter (? – ? 1915) nyomdai szerkesztő. A Veszprémi Független
Hírlap nyomdavezetője, majd – kihagyásokkal – több éven át haláláig írta, részben
szedte és több alkalommal nyomtatta is a Népakarat című lapot.  

–  Köcsön Lajos dr. (Vámosoroszi, 1856 – ?) jogász. Állami hivatalokban szol-
gált Budapesten. 1889-től a pénzügyminisztériumban titkár, 1902-től osztálytaná-
csos. 1905-ben Turóc vármegye főispánja. 1906-ban nyugállományba vonult. Jo-
gászként főképpen örökösödési ügyekkel foglalkozott a parlamentben is.

Részlet dr. Óvári Ferenc leveléből (1902. április 11.)
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3. A szövegek régi helyesírását (kevés kivétellel) megtartottam, az idegen szava-
kat eredeti formájukban hagytam. A kurzívval zárójelbe tett szavak, szórészek kiegé-
szítések, a ?  nem olvasható szóra utal. 

4. A Horánszky Lajoshoz írott levelek (1901–1941) és kommentárjai, a szövegek
apparátusai 2019-ben könyv formában kerülnek közlésre a veszprémi Sziklay János
Asztaltársaság kiadásában. 

*   *   *

1. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Eberhardt Béla. Veszprém, 1901. szeptember 2.

Kedves Lajosom!
A táviratot elküldöttem: már meg is kaptad. Különben is szándékoztam levelet is

írni hozzá commentárnak. Még jobban megteszem most.
A reggeli informatiokat Fodor Gyulától szereztem. A gyűlésen a megyeiek közül

kevesen, a kir(ályi) hivataloktól senki, a városi hiv(ataltól) senki, a városból intel-
ligens néhány, iparos és kereskedő egy-két szál, falusi 30-40 pénzen behozott vett
részt. 

Távirat nem jött vissza. Most volt nálam Csete örömhírekkel. Ma olyan embe-
rek írták alá a meghívót, kikre nem is mert számítani. Köves János törv(ény)sz(é)ki
elnökhelyettes, gazdag zsidók, Weisz, Hirschfeld stb. Kereskedők Kelemen, Szeme-
rei stb. Egészen ujjongó hangulatban volt Csete. Szerdára okvetlenül megjöjj. S
intézd ügyeidet úgy, hogy itt is maradhass esetleg. Esetleg nem lesz erre szükség.

Elfelejtettem azt, hogy a tegnapi gyűlésen pap nem volt egy sem. Rhédey társel-
nök sem jelent meg. Lóg erősen az orruk.

Sietek ezeket tudomásodra hozni. Bocsánat a kuszált írásért.
Kedves feleséged kezeit csókoltatom – ölel híved Eberhardt Béla. 

2. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Fenyvessy Ferenc dr. Zirc, 1901. szeptember 7. 

Kedves barátom,
szíves felhívásod folytán bejelentettem pártvezérünknek, Széll Kálmánnak fellé-

pését. 
Kötelességemnek tartom véled közleni – ezt is megígértem –, hogy pártvezérünk

előttem újból kijelentette, hogy a maga részéről szeretné, ha a régi képv(iselő),
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Szabó Imre választatnék meg. De nagyon természetesen semmi legkisebb hivatalos
befolyás vagy pressio nem fejtetik ki egy irányban sem.

Nékem csak egy kérésem lehet Mindkettőtökhöz, hogy a világért sem engedjé-
tek meg korteseitek részéről a törvénytelen eszközöket.

Mikor látunk V(eszprém)ben? Remélem, behozod Ő nagyságát is? A szombati
kedves estére kellemesen emlékszem vissza. Isten veled, híved Fenyvessy

Kézcsókom Hölgyeidnek.

3. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Eberhardt Béla. Veszprém, 1901. szeptember 7.

Kedves Lajosom!
Légy szíves mégis csak korábban megindulni, hogy legalább két órára itt benn

lehess. Ez a kis bizottság óhaja, hogy esetleg valami kalamitás ne akadályozzon a
pontos megérkezésben. Szállásod a „Magyar Királyban” leend. Kedves Feleséged
pedig Chapóné ő nagyságának lenne szívesen látott vendége a többi hölgyekkel, ha
mások is bejönnének. 

Ez azt hiszem, kellemes leend reád nézve. Mi örültünk ennek. Természetesen
Chapónéval együtt jönne a programbeszéd meghallgatására is.

Ha esetleg korábban érkeznél, nem volna baj! Sőttt! (sic!)
Zichy Vl(adimír) nem jött be ma gyengélkedése miatt. Nekem kellett volna

hozzá kimennem, de a templom ünnepség miatt nem tehettem ezt.
Egyebekről holnap élőszóval többet. Kedves feleséged kezét csókolom.
Szerető híved Béla.

4. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Várad Géza. Budapest, IX. Soroksári utca 19. 1901. szeptember 11.

Nagyságos Horánszky Lajos úrnak B(alaton)Füred

Nagyságos Uram!
Mint a Veszprémben megjelenő „Dunántúli Tudósító” kőnyomatos lap szerkesz-

tője, érdekelt fél vagyok Nagyságod személyét illetőleg. Érdekelt vagyok, mert
megválasztását őszinte szívből kívánom. Kívánom pedig azért, mert látom, hogy
Nagyságoddal sokat nyerne a mi kerületünk, Veszprém.

Éppen ezért, mert Nagyságod híve vagyok, azon voltam, hogy zászlója tisztán
loboghasson Veszprémben, ami eddig, hála városunk tisztán és előrelátó polgárságá-
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nak, csakugyan így is volt. De közbejött egy sajnálatos körülmény, amely úgy ben-
nünket, mint talán Nagyságodat – mert úgy gondolom, eddig nem volt róla tudomá-
sa –, kínosan érintett. Elmondom az esetet.

E hó 8-án Nagyságod megjelenésekor Zichy Vladimír gróf úr felkérte Nagy-
ságodat programbeszéde megtartására. A gróf úr halkan beszélt, így csak mi, a
közelben levők értettük szavait. A gróf úr így szólt Nagyságodhoz többek között:  

…„Felkértek ezek programbeszéded megtartására…” Majd szónoklata végén
ezekhez a szavakhoz jutott: „…Felkérlek tehát ezek nevében, tartsd meg program-
beszéded.” Hogy ezek a szavak kínosan érintették a közönséget, ezt valóban
Nagyságod is talán el fogja gondolni. Mondták is, hja, a gróf előtt a másfajta ember
nem is ember, ha nem gróf!

Az én véleményem az, hogy a gróf úrnak sértő szándéka egyáltalán nem volt és
nem is lehetett, mert beszéde folyamán oly keresetlen szavakkal beszélt
Nagyságodhoz, hogy mondom, a sértő szándékot kizártnak tartom.

Szerény véleményem mégis amellett van, ha Nagyságodat rábírni tudnám a nyi-
latkozatra; de nem is a Nagyságod nyilatkozata a fő, hanem a gróf úré. Lapom, a  „D.
T.” mint eddig – mert e hó 9-én is rendkívülit adtam ki, melyből a fővárosi hozta
Nagyságod programbeszédét –, úgy a jövőben is Nagyságod érdekében fogja hasáb-
jait megtölteni. Mondom, szívesen áll lapom rendelkezésére. Pénteken délelőtt jele-
nik meg. Én most egyelőre itt maradok, de minden percben készen állok úgy a
Nagyságod, mint a Vadnay Béla ügyvéd úr hívó szavára.

A Horánszky-párt biztos győzelme reményében vagyok Nagyságod
kész tisztelője Várad Géza szerkesztő
Szerkesztőség: Megyeház utca 557. I. emelet. Veszprém. 

5. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Erhardt Béla. Veszprém, 1901. szeptember 12.

Kedves Lajosom!
A veszprémi levelekből ugyan kijut neked. A Fodorét követi Csetéé, s ezét az

enyém.  – Nem voltak határozott adataim, ezért nem írtam eddig. Most pedig ezek
megelőztek.

A Vadnay ügyre, azt hiszem, teljesen tisztában áll előtted a két informacio után.
Reménylem, Csete referált a Szabó párt mai értekezletéről is.

Ez máris nagy erkölcsi győzelem, mikor  x  úr pártja előtt ünnepiesen visszalép,
s csak sok kérésre áll ismét kötélnek. És ezt Rhédey úrnak köszönhetjük. 

Csete, mint hallom, szombatra invitált ide. Lehet, hogy levelem így el is kerül.
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A referádákból láthatod, hogy ügyünk jól áll. De azért nem szabad elbizakod-
nunk, mert az ellenfél nagy ravasz. Mindegyikük mutatja és adja a kétségbeesettet:
jelölt, főispán, kortes stb., s titokban működnek. Ha szombaton jössz, többet is
fogsz hallani. 

Minthogy ily hamar látunk viszont, aminek csak örvendünk, tárgytalanná lett a
durusza megbízása kalapodat és cylinderedet illetőleg. Hozzánk szállsz-e? Szívesen
látunk, ezt tudod.

Két érdekes epizódot még ide ideiktatok a vasárnapi ebédünkről. Én előbb eljöt-
tem. A főispán (?…)csal szemközt ült; kérdi tőle, hogy lehet H(oránszky) párti,
mikor őt nem is ismeri. „Annál jobban ismerem Sz(abó) I(mr)ét, ki a kath(olikus)
kört szemétnek nevezte, pedig én is, s velem többen tagjai annak.” A püspök nem
szólt semmit, csak mosolygott. – Ugyanekkor azt mondja a főispán: jó volna és
reményli, hogy a piaristák megfeleződnek a két pártra. „Igen” – volt egy társunk
felelete –, „akiknek nincs szavuk, azok Szabó pártiak, a többiek H(oránszkyra), aki
kész lepipálni”.

A Vadnay vad szereplése visszhangot keltett. Mellékelve küldöm e fércterménye-
ket. Csúnya ez a politika! Belekeverünk mindenkit. A lefújt negyedikre holnap még
egy piszkosabb jelent volna meg az ő részükről. 

Kedves feleséged kezeit csókolom. Ölel igaz híved Béla.

6. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Dr. Csete Antal köz- és váltó ügyvéd Veszprém. Veszprém, 1901. szeptem-
ber 12.

A jelzett beszédet még nem kaptam. De reménylem, hogy ma vagy holnap reg-
gel itt lesz.

Pártunk kitűnően áll. Bár, mint utólag kiderült, némi gixerek értek minket, ami-
ket részben kiigazítani fogok, részben Neked kell azokat reparálnod.

Az ellenfél nagyon mozog. A mieink sóvárognak utánad és tanácstalanul állunk.
Éppen ezek miatt feltétlenül szükséges jelenléted. 

Kérlek, szombaton okvetlen eljöjj, és úgy készülj, hogy a választásokig itt
maradhass. Legfeljebb, ha egy-két napi szabadságot adhatunk.

A jövő héten be kell járnod minden falut. Az azutáni való héten egészen rá kell
magunkat szánnunk a komoly munkára. 

Szegény Béla túlságos buzgalmában bajokat csinált. Egy zsidót lepökött. Ezért
nagyon sok zsidó megharagudott. 

Cikkeit, röpiratait és kortesnótáit folytatta, melyekben személyeket, a néppártot,
majd a zsidóságot is támadta, illetőleg támadni akarta, és miután semmi rábeszélé-
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sünk, könyörgésünk nem használt és miután az ellenfél is hasonló retorziókhoz akart
nyúlni és erről értesítettek is, kénytelenek voltunk a mellékelt levelet az ellenpárt
elnökéhez intézni. 

Erre Bélát előre is figyelmeztettem, jeleztem neki, hogy ez a Te intentiód is.
Semmi nem használt. A levél elküldése után Bélát arról értesítettem. Éktelen
dühbe jött.

Sajnálom szegényt, de pártunk érdekében kénytelen voltam az igazat megmon-
dani. Végre is levelemben semmi sértő reá nézve nincs. Csak tényeket constatáltam,
ha szeret bennünket, be kell látnia tévedését és az áldozatot meg kell hozni. 

Lásd nevünkben és dicsőségedért így torzsalkodunk. Magyar betegség.
Úgy hallom, hogy főispán úr sem korteskedik már oly tüzesen ellened.  
Mikor a miniszterelnök úr sürgönyválaszáért tanakodtunk, azt mondta: „fogadást

mernék ajánlani, hogy Horánszkyék nem kapnak választ”. 
Mi nagyon elcsüggedtünk és restelkedtünk, és íme, melegebb sürgönyt kaptunk,

mint ők. Nem képzeled azt az örömöt, ami a polgárokat eltöltötte. Pedig ha ismer-
nék a magas politikát, hogy a sürgöny talán csak Hazay (?….) szívessége? Ámbár
nem tartom kizártnak, hogy erről a sürgönyről a miniszterelnök úr is tudott.

A sürgönyt püspök atyánknak is beküldöttem. Melegen köszönte szívességemet.
Szóval, nagyszerűen állunk, nem reszkírozhattam, hogy Béla, elismerem, becsü-

letes és lelkes – de nem opportunus – ténykedéseivel a sikert kockára tegyem.  Az
ellenfél kortesei máris sokat kizsákmányoltak. 

Mindnyájan epedve várunk. Ő nagysága kezeit csókoljuk. 
Vagyok igaz híved, Csete.

7. sz. dokumentum. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv a Veszprém vármegye veszprémi választó kerületben a kerület székhe-
lyén Veszprémben 1901. évi október hó 2-án végbement országgyűlési képviselő
választás alkalmával történt szavazás lefolyásáról.

Jelen voltak: Koller Sándor, a szavazatszedő küldöttség elnöke, Hordóssy Endre,
a szavazatszedő küldöttség jegyzője, 

Dr. Kőszeghy József     bizalmi  férfiak
Schwarcz Ignácz     Horánszky Lajos  jelölt részéről             

Dr. Spitzer József  bizalmi férfiak
Dr. Matkovics Tivadar            Csomasz Béla jelölt részéről 

A szavazás reggeli 9 órakor megkezdetvén, az ezen küldöttség előtt szavazó
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Veszprém városi választók a szerint a mint egyik vagy másik jelöltre szavaztak,
külön bocsáttattak a szavazásra. A küldöttség elnöke által kihúzott sors szerént a
Horánszky Lajos jelöltre szavazók szavaztak először, azután a szavazók felváltva
bocsáttattak szavazásra.

A szavazás nyilvánosan élő szóval oly módon történt, hogy a szavazó neve és
szavazata, nemkülönben a város, melyhez a szavazó tartozott, a szavazási névsorba
feljegyeztetett.

A szavazók azonossága Veszprém rendezett tanácsú város tanácsa által megbí-
zott 2 tag mint azonossági tanú által ellenőriztetett.

Miután 3 óra 30 perckor mindkét párt szavazói a szavazásra ismételten felhívat-
tak, a szavazatszedő küldöttség elnöke a szavazatok elfogadására még egy (1) órai
határidőt tűzött ki. A záróra kitűzése alkalmával Bauer János veszprémi lakos volt
az utolsó szavazó. Az elnök által kitűzött határidő lefolyása és a záróra eltelte előtt
szavazásra jelentkezett választók leszavazása után a szavazás névsora berekesztetett,
s a szavazatok összeszámíttatván, a végeredmény következőleg állapíttatott meg:

Feljegyeztetett összesen 592 érvényes szavazat, éspedig
Horánszky Lajos jelöltre szavazott 537 választó.
Dr. Csomasz Béla jelöltre szavazott 55 választó.
Vissza egy szavazat sem utasíttatott és semmisnek egy sem nyílváníttatott.
A szavazás ezként történt lefolyásáról 3-3 példányban vezetett jegyzőkönyv és a

szavazási névsor a küldöttségi elnök és jegyző aláírásával ellátva a választási elnök-
nek átadatott. 

Kelt Veszprémben 1901 évi október hó 2án
Koller Sándor a szavazatszedő küldöttség elnöke
Hordóssy Endre a szavazatszedő küldöttség jegyzője

8. sz. dokumentum. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. A Veszprém vármegye veszprémi választó kerületében a kerület szék-
helyén Veszprémben 1901 évi október hó 2-án végbe ment országgyűlési képviselő
választás alkalmával történt szavazás lefolyásáról.

Jelen voltak:
Szélessy Dániel a szavazatszedő küldöttség elnöke.
Hollósy János a szavazatszedő küldöttség jegyzője.
Várkonyi Dezső és Bokrossy Viktor bizalmi férfiak Horánszky Lajos jelölt

részéről
Nemes Mihály és Dr. Pillitz Antal bizalmi férfiak Dr. Csomasz Béla jelölt

részéről
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A szavazás reggeli 9 órakor megkezdetvén, az ezen küldöttség előtt szavazó köz-
ségek a központi választmány által meghatározott sorrendben s az egy községből
való választók aszerint, amint egyik vagy másik jelöltre szavaztak, külön bocsáttat-
tak a szavazásra. 

Az első községnél a küldöttség elnöke által kihúzott sor szerint Dr. Csomasz Béla
jelöltre szavazók szavaztak volna először, de mivel Várpalota községből a Csomasz
Bélára szavazók várakozásra sem jelentek meg, a jelen volt Horánszky Lajos párti
várpalotai szavazók szavaztak először Horánszky Lajos jelöltre, az utána következő
községnél az egyik jelöltre szavazók felváltva bocsátattak szavazásra

A szavazás nyilvánosan élőszóval oly módon történt, hogy a szavazó neve és sza-
vazata, nemkülönben a község, melyhez a szavazó tartozott, a szavazási névsorba
feljegyeztetett. A választók azonossága minden községre nézve a községi bíró vagy
helyettese és egy községi esküt (sic!), s a jelöltek bizalmi férfiai által azon község-
ből nevezett azonossági tanú által ellenőriztetett.

Miután ¼ 4 órakor délután minden község szavazott, illetve szavazásra felhíva-
tott és szavaztak azon községek és egyes választók is, mely községek vagy válasz-
tók a megállapított sorrendben nem jelentek meg: a szavazatszedő küldöttség elnö-
ke a szavazatok elfogadására még egy órai határidőt tűzött ki. Kitűzése alkalmával
Klein Adolf litéri lakos volt az utolsó szavazó. Az elnök által kitűzött határidő lefo-
lyása és a záróra eltelte előtt szavazásra jelentkezett választók leszavazása után a
szavazás névsora berekesztetett, s a szavazatok össze számíttatván, a végeredmény
következőleg állapíttatott meg:

feljegyeztetett összesen 660 érvényes szavazat, és pedig:
Horánszky Lajos jelöltre szavazott 418 választó.
Dr. Csomasz Béla jelöltre szavazott 242 választó.
Az ide csatolt különjegyzék szerint pedig vissza utasíttatott 1 szavazat. 
A választási eljárás példás rendben folyt le. 
A szavazás ekként történt lefolyásáról három-három példányban vezetett jegyző-

könyv, szavazási névsor és a visszautasított szavazat jegyzéke a küldöttségi elnök és
jegyző aláírásával ellátva a választási elnöknek átadatott.

Kelt Veszprémben, 1901 évi október 2-án.
Szélessy Dániel küldöttségi elnök
Hollóssy János küldöttségi jegyző

9. sz. dokumentum. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv az 1901. évi október 24-ére egybehívott országgyűlésre Veszprém vár-
megye Veszprémi választó kerületében a kerület székhelyén Veszprémben 1901. évi
október hó 2-án történt képviselő választásról.
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Jelen voltak:
Koller Sándor választási elnök
Hordóssy Endre választási jegyző.
A választási elnök a választási eljárást reggeli 8 órakor megnyitván, 8 ½ órakor

kijelenti, hogy a képviselőjelöltekre nézve (a) következő ajánlások tétettek:
Fodor Gyula, Dr. Csete Antal, Dr. Rózenberg Lajos, Dr. Rosenberg Jenő,

Schreiner János, Laczkó Dezső, Polgár Dávid, Kelemen Imre, Dr. Kőszeghy József,
Bokrossy Viktor és több választó polgár által Veszprémben 1901. évi október 1-én
kelt és ugyanazon napon mint a választás elnöke által meghatározott időben beadott
nyilatkozatban  Horánszky Lajos ajánltatik képviselő jelöltül, s részére mint bizalmi
férfiak Dr. Kőszeghy József, Schwartz Ignácz, Bokrossy Viktor és Várkonyi Dezső
veszprémi lakosok jelöltettek ki. 

Dr. Spitzer Mór, Weisz M. Ignácz, Elkán Sándor, Kohn Izidor, Horváth Sándor,
Bató Tivadar, Stoll János, Dr. Kenessey Ferenc, Dr. Spitzer József és Dr. Matkovics
Tivadar veszprémi lakosok által Veszprémben 1901. évi szeptember 30-án kelt és
1901. évi október 1-én mint a választási elnök által meghatározott időben beadott
nyilatkozatban Dr. Csomasz Béla ajánltatik képviselő jelöltül, s részére mint bizal-
mi férfiak Dr. Spitzer József, Dr. Matkovics Tivadar és Dr. Pillitz Antal veszprémi
és Nemes Mihály vörösberényi lakosok jelöltettek ki.

Minthogy a fentebbiek szerint két egyén ajánltatott képviselő-jelöltnek, a
választási elnök által a szavazás elrendeltetvén, az a központi választmány által
kirendelt két küldöttség előtt reggeli 9 órakor megkezdetett és megszakítás nélkül
folytattatott.

Miután egy negyed négy, illetve ½ 4 órakor minden község a megállapított sor-
rend szerint szavazott, illetve szavazásra felhívatott és szavaztak azon községek,
illetőleg egyes választók is, mely községek vagy választók a megállapított sorrend-
ben nem jelentek meg, a választási elnök a szavazatok elfogadására még egy órai
határidőt tűztek ki, mely idő leteltével és a záróra letelte előtt szavazásra jelentke-
zett választók leszavazása után a szavazás a küldöttségi elnök előtt ¼ 5 órakor a
választási elnök előtt pedig ½ 5 óra után 10 perccel befejeztetett.

Ezek után a választási elnök a szavazás végeredményét a küldöttségi tagok előtt
összeállítván, kitűnt: hogy mindössze 1252 érvényes szavazat jegyeztetett fel, mely-
ből Horánszky Lajosra 955 szavazat, Dr. Csomasz Bélára pedig 297 szavazat esett,
s ekként Horánszky Lajos 658 szavazat többséget nyervén, a kerület részéről a
veszprémi választó kerület részéről megválasztott országgyűlési képviselőnek kije-
lentetett.

A választás ekként lefolyásáról három példányban vezetett jegyzőkönyv ezzel
befejeztetvén, annak egyik példánya a szavazatszedő küldöttségek jegyzőkönyvei-
nek és a szavazók névsorának egy példányával együtt a megválasztott országgyűlé-
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si képviselőnek kézbesíttetett, két példány pedig a központi választmánynak meg-
küldetett.

Kelt Veszprémben 1901. évi október 2-án.
Koller Sándor választási elnök
Hordóssy Endre jegyző

*   *   *

A képviselőház 1901. évi november hó 11-én tartott 7-ik ülésében 69. sz. alatt
hozott határozatával véglegesen igazolt képviselőnek kijelentetett. 

(olvashatatlan vezetéknév) László a képviselőház jegyzője

(Címzett:) Horánszky Lajos, a veszprémi választókerület országgyűlési képvise-
lője

10. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Fábri Samu, Budapest, 1901. október 12. 

Tisztelt Horánszky úr, 
Ma délután veszem az értesítést, hogy hivatalnok kartársaim ugyancsak ma este

gyűlnek együvé, hogy Kegyedtől, mint volt collegájuktól egy kedélyes vacsora
keretében búcsút vegyenek, s ünnepeljék egyúttal az országgyűlési képviselőt.

Felette sajnálom, hogy korábbi elígérkezésem folytán lehetetlen lesz e sympozi-
umon részt vennem, de nem mulaszthatom el, hogy legalább ez úton ne közöljem
önnel, hogy búcsút nem veszek, mert bizton hiszem, hogy tehetségével a közpályán
olyan helyet fog magának kivívni, amely volt collégáival, s így remélem, velem is,
még gyakran kellemes érintkezésbe fogja hozni; ami pedig az új képviselő ünneplé-
sét illeti, ahhoz, ha nem is leszek jelen azon viszonynál fogva, mely közöttünk min-
denkor fennállott, bizonyára meg van győződve róla, szívből hozzájárulok. 

Őszintén kívánom, hogy új pályáján sikeresen működjék; egyről előre meg
vagyok győződve, hogy kedves egyéniségével, s komoly képzettségével az általános
sympathiákat éppúgy meg fogja magának szerezni új körében, mint ahogy azt sike-
rült elérnie bank kartársai körében. 

Fogadja őszinte nagyrabecsülésem kifejezését, mellyel vagyok kész híve, Fábri
Samu.
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11. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Fodor Gyula ügyvéd, a veszprémmegyei takarékpénztár ügyésze,
Veszprém, 1901. október 21.

Kedves Barátom!
A veszprémi fazekas iparosok egyesületének küldöttsége járt ma nálam, s arra

kértek fel, hogy alábbi kérelmüket nálad tolmácsoljam.
Nevezett iparos egyesület ugyanis a kir. kereskedelmi minisztériumnál kérvényt

adott be, s azt kérelmezte, hogy részére iparuk folytathatása céljából adjon az állam
agyaggyúró, mázőrlő gépeket és benzin motort, nem különben ezen gépek elhelye-
zésére szükséges helyiség felállítására szükséges pénzbeli segélyt. 

Előre kell bocsátanom, hogy a nevezett iparosok jogosult kérelme észleleteim
szerint illetékes helyen már eddig is kellően méltatva lett, s e napokban e kérdésben
már kormány közegek is jártak itt a helyszínen. 

Nevezetteknek tehát az a kérése, hogy lennél kegyes a kir. kereskedelmi minisz-
tériumba felfáradni, s ott Szterényy miniszteri tanácsos urat felkeresni, kinél az ügy
57549/1901 sz. alatt van, s őt a kérelem kedvező elintézésére felkérni, kiemelvén pár
szóval, hogy ezek mind szegény iparosok lévén, állami érdek is, hogy rajtuk vala-
miként segítve legyen. 

Amidőn tehát a fent nevezett iparosok kérelmének felkarolását én is szívedre
kötöm, ő nagysága kedves nőd kezeit csókolva, téged ölelve vagyok szerető bará-
tod, Fodor Gy(ula) ügyész.

12. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Dr. Csete Antal köz- és váltó-ügyvéd, Veszprém, 1901. nov. 2.  

Kedves Lajosom!
Öömmel olvastuk a szép kitüntetést, hogy fiatal honatya létedre oly tekintélyes
bizottságba beválasztottak.
Afölött is határtalan volt az örömünk, hogy a Ház elnöke gróf Apponyi úr lett.
Nálánál méltóbbra a választás nem eshetett volna.

A megyebizottsági tagság választásoknál is – legalább Veszprémben – pedig a
szavazás titkos, mi győztünk. Meglettek: Takács igazgató, Fodor Gyula és vidéken
Kelemen Imre is. De sajnos, ismét a prózai részre kell térnem.

Mindenféle terminus lejárván, a még ki nem elégített számlák nyughatatlankod-
nak. Azután meg én is óhajtanám, ha az én számadásomat is átvizsgálnátok.

Rátóton Kreutzeron, Látoson és Békeffyn kívül mindenkit tisztességgel érdeke-
id szem előtt tartásával kielégítettem.

..
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A fentieket, mert követelésük túlzott, a Te és a végr(e)h(ajtó) bizottság ítélete elé
utaltam.

Van nálam még 667 f(o)r(in)t 56 kr(ajcár)ról
1 Rátót kíván a Kohn-féle számlával együtt 1400 frtot, de ezt leszorítjuk 756

frtra.
2 Kreutzer számlája 600 frt, de azt hiszem, ez is leszorulhat 500 frtra.
3 Látos 352 frtos számlájához is sok szó fér.
4 Békessy is 3-400 frtra tart igényt, ehhez még szólni sem tudok, mert hiszen én

Békessynek 620 frtot elszámolásra már átadtam. 
Mindezek elintézésére szükséges a Te jelenléted. Kérlek, légy szíves megírni,

mikor jössz, hogy ezen urakat akkorra megidézhessem. Szeretnék már zaklatásaik-
tól menekülni. 

Ő nagysága kezeit csókolva a viszontlátásig maradok szerető híved, Tóni.

13. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Fodor Gyula ügyvéd, a veszprémmegyei takarékpénztár ügyésze. (Dátum
nélküli, kb. 1901. november közepe.)

Kedves Lajos Barátom!
Tegnapi levelemből kimaradt valaki azok közül, kik Tiszának feltétlen hívei, és

mert az illető városunkban tényező, tehát utólag közlöm: Nay Jakab takarékpénztá-
ri igazgató, kir. kereskedelmi tanácsos és nagykereskedő.

De kifelejtettem tegnapi levelemből még egy körülményt, illetve kérést, mellyel
azonban csak ezen esetre terhellek. Ha utad esetleg a honvédminisztérium felé
vinne, s ez esetben, ha lennél szíves ott levő ismerőseidnél kérdést tenni, hogy vajon
mit remélhetnek azok a honvéd huszár tiszthelyettesek, kik november elsejére nem
kaptak előléptetést? 

Szegény gyerek kétségbe van esve, hogy mi lesz velük. Eddig minden évben
az történt, hogy az augusztusban kijött huszár hadapródok a következő év novem-
ber 1-én, vagyis egy év és néhány hónapra elő lettek léptetve hadnagynak. 

Így történt az előző évben is, s mint tudod, az idei novemberi kinevezéseknél
egyetlen egy huszár hadapród sem lett kinevezve. 

Szegény gyerek, jóllehet a 13 közül 3-iknak jött ki, mégis elmaradt a kinevezé-
se és most azon aggódik, hogy még talán májusban sem lesz kinevezve.  Azon aggó-
dom, hogy elveszti kedvét, és megidegenedik azon pályától, melyhez pedig annyira
ragaszkodott.

De valójában érthetetlen is a miniszter eljárása, hát vajon miért csődítik a magyar
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ifjakat a katonai pályája, s miért beszélnek mindig tiszthiányról, ha azután ilyen dol-
gok történnek, hogy a képzett anyagot pedig nem használják fel. 

Avagy tán a miniszter a szülők zsebjére utazik, s a szülőkkel akarja kitartatni a
tiszti teendőket végző hadapródokat?

Igazán köszönettel venném, ha ennek a képtelen helyzetnek valódi okát megtud-
nád, s velem bizalmasan közölnéd, hogy ekként valahogy ezt a szegény elkeseredett
Jenő gyereket, kit különben az Úr Isten is huszárnak teremtett, és különben pedig
egy páratlan jó fiú – valamiképpen megvigasztalhatnám. 

Ismét való alkalmatlankodásomért szíves elnézésedet kérve vagyok őszinte
híved és barátod, Gyula.

Hát a Miska koma mit csinál? 

14. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Dr. Vadnay Béla ügyvéd Veszprémben. B(uda)pest, 1902. január 26. 

Édes Lajosom!
Hála a jó Istennek és Ipad urad tudományának – immár annyira vagyok, hogy

nem irritál most már az sem, ha … a „Veszprémi Ellenőrt” olvasom! Sőt, erősíti (…)
Dezső barátunk erőteljes stylusa. És vágyak, ellenállhatatlan vágyak kelnek bennem
a hazaszeretetre. Persze, egyelőre csak kis családom és gazdaságom legkedveltebb
körébe vágyom, ahol lesz is elég teendőm pár hónapig, amíg félbemaradt irodám
ügyeit kissé rendbe szedem. 

Azután pedig majd csak lesz valahogy! Amint a rátóti ember mondja, „úgy még
sohase vót, hogy valahogyan ne lett vóna”!

Nyilvános, avagy politicai szereplésre nem vágyom! Te tudod legjobban, hogy
soha nem vágyódtam, sőt, azt kerülni akartam, s csakis balsorsom sodort bele a buta-
ságba!

De a Te érdekedben sem szeretnék teljesen elzárkózni – idővel – a köztérről!
Ezért talán Te se veszed tőlem szerénytelenségnek, avagy indokolatlan alkalmatlan-
kodásnak azt a kérelmemet, hogy légy kegyes párthíveiddel tudatni, ha nincs terhed-
re, hogy az alsóvárosban nyert városi képviselői megbízatásomat – amely f(olyó) hó
30-án újra választás alá esik –, továbbra is megtartani kész és hajlandó leszek.  Ha
t(udni) i(llik) különbet nem találnak a helyembe a jó temetőhegyiek.

Úgy gondolom, Holl János, vagy Dukovics István v(ár)m(egyei) főlevéltáros
lesz ott az elnök. Ha ismered őket, írj nekik egy kártyát! Egyébként Vadnay Szilárd
is egyik választási elnök lesz. Majd őt is szóval értetem. 

Hát Ti hogy vagytok Honatyuskánk? Mit csinál a kis Nándi? Azt a kölyköt is sze-
retném már látni! De ide ne hozd ebbe a disznyó időben! Majd inkább csak én
megyek oda!
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Új lakástok számát sem tudom még! De amikor még kedves Ipad sem tudta
hamarosan megmondani! Nem-e Kétlyékhez jutottatok?  Mert én egy ízben ajánlot-
tam ott lakást a Nagyságos Asszonynak! Nem tudom, ha oda jutottatok, nem-e szid
meg vele együtt!? Mert szörnyű szigorú néni ám a Kétly mama!

Ő nagysága kezét sokszor csókoltatva, – Téged ölel, – és erre jártodban kér és
vár őszinte híved, Dr. Vadnay Béla.

Id. Horánszky Nándor ceruzás megjegyzése a levél írójával kapcsolatban: Édes-
atyám főkortese a veszprémi választáson 

15. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Takács Szilveszter. Veszprém, 1902. február 10. 

N(agy)s(ágos) Képviselő Uram!
A veszprémi VI. városi képviselő választásoknál a városrész értelmisége jelölte

jelöltjeit, s azok nagy többséggel egytől egyig megválasztattak az alábbi megállapo-
dás alapján. 

Miután Horánszky Lajos orsz(ággyűlési) képviselőnek Veszprémben még ez
ideig ingatlana nincs, és így a város vezetésébe be nem folyhat, a VI. kerület polgá-
rai Horánszky párti jelölteket állít fel és azokat becsületbeli kötelezettségének tartja
megválasztani, hogy a megválasztott városi képviselők Horánszky Lajos
orsz(ággyűlési) képviselő úr szellemében, s az ő politikáját tartva szem előtt működ-
hessenek a városi közgyűléseken, s hogy így Horánszky Lajos úr keze ott nyomot
hagyhasson maga után városi közügyekben és mindaddig, míg a viszonyok másra
nem fordulnak. 

Ns. Képviselő úr!
Fönti határozat alapján kérem ns. képviselő úr támogatását, s végül kijelentem,

hogy részemről oda fogok hatni minden erőmmel, hogy a Horánszky-pártnak nem
szégyenére, de sőt ellenkezőleg, díszére váljak, mint annak számot tevő tagja. 

Ns. Képviselő úrra Isten áldását könyörögve vagyok hazafias és mély, igaz tisz-
telettel 

Takács Szilveszter.

16. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Dr. Óvári Ferencz országgyűlési képviselő, 1902. február 28. 

Tisztelt Barátom!
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Sietek becses soraidra azonnal válaszolni. Nem sürgönyileg, de levélben, mert a
sürgöny szóbeszédre adna alkalmat, és tán rövidségénél fogva félreértésre adhatna
okot közöttünk, amit minden körülmények között elkerülni óhajtok.

A (? olvashatatlan) szót használtam Zichy gróf eljárására; a Te eljárásodat pedig,
mint az a hivatalos jegyzőkönyvből is kitűnik, a legmelegebb védelemben részesí-
tettem, hogy Te, mint képviselő, pártelnököddel szemben nem is tehettél egyebet,
minthogy kértére kísérted őt a miniszterhez. – A gazdasági egylet ügyésze, Fekete
Antal jelen volt, ő hasonlóképpen megvédelmezte a Te eljárásodat. 

A jövő hét folyamán én is B(uda)pesten leszek, szóval apróra mindent elmond-
hatok.

Isten veled! Ölel igaz barátod (olvashatatlan szignó) 

17. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Dr. Óvári Ferencz országgyűlési képviselő. Veszprém, április 11. 

Kedves Lajos!
Takarékpénztáraink reformjáról írott értékes munkádat csak itthon tudtam elol-

vasni, gratulálok a szép gondolatnak, a megoldásnak egyik kiindulási pontja való-
ban ez lehet. Csak az ellenőrzés mikéntje – ez képez még nagy és egyéb nehéz fel-
adatot! Igen köszönöm, hogy szíves voltál velem megismertetni.

Hogy a hétfői közgyűlésről is röviden értesítselek, emberemlékezet óta ez volt
Veszprém város leghosszabb közgyűlése, amennyiben esti 7 óráig tartott.

A Szigeti-emlék megörökítése egyhangúlag elfogadtatott, kivitelével a tanács
megbízatott.

A vasúti ügyben a küldöttség menesztetik a miniszterhez azon kérelemmel, hogy
Veszprém elkerülésével ne hagyja kiépíteni a vasutat, vagy jobban kifejezve, hogy a
Balaton-parti vasút Veszprémen keresztül nyerjen összeköttetést a fővárossal. A kül-
döttségbe egyik polgártársat, Takács Ádámot és engemet is beválasztatni indítvány
volt. S képzeld csak, Csete barátunknak aggodalmai voltak, nem-e fog ez téged
feszélyezni? Talán jó alkalom lesz Tónit felvilágosítanod, hogy mi őszintén becsül-
jük egymást, s nem contra, hanem együttesen kívánunk a köz javára dolgozni. Én
mindenesetre meg fogom neki mondani, amint találkozom vele.

Isten veled! Szíves üdvözlettel őszinte barátod (olvashatatlan szignó)    

18. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Perényi Antal. Veszprém, 1902. március 7. 



VESZPRÉMI SZEMLE 2018/2

90

Nagyságos Uram!
Két ízben nemes szívének megnyilatkozó sorait vettem, mely nem csak nekem,

de a szegény leigázott, a tönk szélén álló fazekasoknak a legnagyobb örömöt adott. 
Nagyságos Uram! Ha van fokozat a társadalmi osztályok között a lét küzdelmé-

ben, úgy nagyon valószínű, hogy két osztály van, mely tönkre ment iparánál fogva
a legutolsó helyen áll, a csapók és a fazekasok. Az előbbenieknek mint valami őslé-
nyeknek, nemsokára csak múmiáját mutogatják, az utóbbiak még küzdenek a kor
versenyében, de nagyban pusztulnak ezek is. 

Valóban, ha a páriáknak sápadt arcszínét, nyomorult teng életüket természetben
bemutatnánk, nem hiszem, hogy volna szív, mely el nem szorulna látásukra. 

Mellékelve küldöm kérvényüket, jó lélekkel elmondhatom, hogy az összes, még
létező 27-30, abból nem lehetne kipréselni 300 f(orin)tot, épp ezért alázattal kérem,
ha lehetséges, kegyeskedjék kieszközölni, hogy kérelmük valósuljon (meg).
Valóban, a kormány kegyes cselekedetet végez, ha eme, az életért küzdő egyének-
nek segélyt nyújt, de ezek nem képesek semmi kötelezettségre. Dolgozni tudnak, s
akarnak, de ha nem kapnak segélyt, miként mellőlök már 70 kidőlt, úgy ezek is
elpusztulnak.

A polgári erények legédesebbje a kitüntetés, ezt látjuk kedves atyjánál, épp ezért
lehetetlen, hogy a nem ismert apának az ismert fiában ne gratuláljak, kívánva, hogy
a nekünk kedves, szíve-lelke nagyságában ismert kedves egyénüknek örömére a jó
Isten hazánk és nemzetünk javára sokáig tartsa meg, s éltesse. 

Azt mondják, a gyümölcs nem messze esik fájától, ha ez áll, akkor a következ-
tetés megfordítva is helyes, s így mi Nagyságodból következtetünk a fára, s miután
a gyümölcsöt jónak ismerjük, épp ily lehet a fája!

Kedves nejének kézcsókomat jelentve Nagyságodnak kezeibe ajánlva ügyünket
maradtam mély tisztelettel igaz híve, Perényi Antal.

19. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Ferenczy Károly. Veszprém, 1902. április 14. 

Igen tisztelt Képviselő Úr.

Szépen köszönöm szíves figyelmét, mellyel „a takarékpénztárak reformja” nagy
gonddal készített értekezését nekem is megküldeni kegyes volt.

A takarékpénztárak reformját, miként azt értekezésében jelzi, célra nem vezető
megrendszabályozással keresztül vinni én is lehetetlenségnek tartom. 

Azon idea, hogy a takarékpénztárak takarékbetéteiket azok betevői számára biz-
tosíttassék tiszta nyereségeikből évenkint 1%-ot biztosító alap creálása céljából félre
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tegyenek, igen gyakorlati eszmének látszik, de nekem ez ellen aggályaim vannak.
Mert a nagyobb intézetek már régen, és ismételve évenkint gondoskodnak azon esd-
hető veszély elhárításáról, mely akár hűtlen kezelés, akár tudatlan vezetésből ered-
hetne, például felteszem a mi takarékpénztárunkat. – A betétek összege 9 ½ millió
Korona, ennek ellenében saját részvénytőke, tartalék és külön tartalék tőkében
1.600.000 Koronája van az intézetnek, a külön tartalék alap pedig a tiszta nyere-
mény 10%-ával dotáltatik évenkint. 

Már minálunk olyan hűtlen vagy tudatlan kezelés alig képzelhető, mely az egész
vagyont 1.600.000 Koronát felemésztené anélkül, hogy ez kellő időben fel nem
deríttetnék.

A jelzett 1% befizetése a közös alapba csak a kisebb takarékpénztáraknak szol-
gálna előnyül, amennyiben veszély esetében a többi takarékpénztárak által befizetett
összegekkel lennének kisegítve.

Végül még egyszer köszönöm, hogy a nagyon érdekes és értékes tanulmányt,
mely bizonyára országszerte feltűnést fog kelteni, velem is közölni kegyes volt. 

Kiváló tisztelettel Ferenczy Károly.    

20. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Dr. Csete Antal ügyvéd, Veszprém r(endezett)  t(anácsú)  város tiszti
főügyésze.
Veszprém, 1902. április 17. 

Kedves Barátom! 
F(olyó) hó 12-én kelt nagyon szép levelednek minden betűjét osztom és aláírom.

Éppen én voltam az, aki a békét minden irányban hirdettem. E tekintetben  a Rosos
fia érdekében írt levelem is bizonyítékul szolgálhat. 

Nagyon csodálkoztam tehát azon, hogy Téged valaki úgy informált, mintha én a
városi közgyűlésen vagy bárhol annak adtam volna kifejezést, hogy Téged
Takáchnak a küldöttségbe beválasztása feszélyezne. Ez rosszakaratú ráfogás és leg-
alábbis gyanús.

Ez nem történt, amit az is bizonyít, hogy Takách a küldöttségbe beválasztatott. 
Az eset és körülményei lefolyása a következő volt. A gazdasági, pénzügyi és vas-

úti bizottság elhatározta, hogy a Város vitális érdekeinek megóvása végett Kedves
Atyádhoz küldöttséget meneszt. Rainprecht indítványozta, hogy a küldöttség ne
legyen sok tagú, nehogy alkalmatlanok legyünk, és különben is nagy számú küldött-
séggel komoly munkát végezni nem lehet. Parádéra az jó, de bizalmasabb tárgyalás-
ra nem alkalmas.

Erre, mert Rainprecht érveit helyeseltük, megállapítottuk a bizottság névsorát
arra való tekintettel, hogy ki ért a dologhoz, azután, meg mivel a küldöttségnek
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egyik célja az is volt, hogy Kedves Atyádat a Város nevében élőszóval is üdvözöl-
je, a későbbi ízetlenségeket is kerülni akartuk.

A bizottságok megállapodását a közgyűléssel a névsorral együtt közöltük. Ekkor
Pozsgay Miklós a tapintatosan megállapított névsoron felül el kezdte kiabálni: Reé
Jenő, Óvári, Bauer Károly és Takách Ádám neveit.

Szóval, a dologból ismét pártkérdést csinált. Én nem tettem kifogást, bár azt ily
előzmények után joggal tehettem volna, – hanem csak felvetettem a kérdést, hogy
mivel a  küldöttséget Horánszky Lajos képviselőnk vezeti, és mivel Óvári Ferencz,
(akit tisztelek, becsülök, és akit vonz, hogy a küldöttségben részt vegyen, minden
tekintetben alkalmasnak tartok), szintén képviselő, nem lesz-e ebből az etiquette
szempontjából valamelyes félreértés? – A közgyűlés nemmel válaszolt; mibe én
belenyugodtam.

A polgármester én utánam prózai okokból kérte a közgyűlést, hogy ne válasszon
nagy számú küldöttséget. (T.i. a múltban az ilyen küldöttségek a város költségén
utaztak.)

Ennyi az egész; ha ez hiba, tulajdonítsd annak, hogy én a múltra való tekintettel
is, a kellemetlen és kényes kérdést csakis az irántad való hűségből vetettem fel.
Nekem az sem volt öröm és haszon; de lásd, nem tartom helyesnek, hogy mikor a
mi képviselőnknek vezérszerepe van, akkor ott egy másik képviselő is szerepeljen.
Az ilyen dolog mindig összehasonlításra ott ad okot. Takách úrról tehát, miként
említettem, egy szó sem volt.

Hidd el, kedves Barátom, nem vindikálok magamnak vezérszerepet. Örülök, ha
csendben és békében lehetek. De nem tehetek róla, hogy ott, ahol presztigedet látom
kisebbíteni, valami módon jelt adok magamról, mert evvel tartozom neked és
magamnak.

Véghetetlenül sajnáljuk, hogy Kedves Atyád beteg. Remegünk érte. A jó Isten
adja, hogy mielőbb teljesen meggyógyuljon.

Én csak avégett akartam egyedül felmenni, hogy a Várost érdeklő nagyon fontos
ügyeket Veled eleve megbeszéljem és a szokásos formalitásokat, esetleg a fogadás
idejét megtudhassam.  Sajnos, a betegség ezt megakadályozta.

Veszprémet szokásos fátuma ismét üldözi. Most kedves Barátom, csak arra kér-
lek, és pedig a legkomolyabban az egész Város nevében, hogy míg Kedves Atyád
fel nem épül, légy kegyes megakadályozni, hogy a ./. alatti ügy esetleg a Győr-
Veszprém-dombóvári vasúti Részvénytársaságnak erre adott jelentése vagy kérvé-
nye eddig el ne intéztessék, míg Veszprém város küldöttségét Kedves Atyád a tárgy-
ban meg nem hallgatja, és a 2 :/. alá másolatban csatolt feliratot át nem veszi.  

Ez az ügy Veszprém város vitális érdeke, ha a nagy befolyású Részvénytársaság
settenkedése világos szerződések ellenére érvényesülne, akkor nincs igazság a föl-
dön, és  Magyarországon nem érdemes a közért és a közjóért dolgozni. 
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Tájékozásul egyelőre csak annyit jegyzek meg, hogy a Győr-Veszprém-dombó-
vári r(észvény) társaságnak Szabó Imre és Fenyvessy Ferenc is igazgatósági tagjai. 

Maradok igaz híved, Csete.

21. sz. dokumentum. Levél 

(Küldi:) Köcsön Lajos miniszteri titkár. Budapest, 1902.  július hó 15-én.

Kedves barátom!
Nagyra becsült leveledet megkaptam.
Nem tudom, honnan keletkezett az a hír, hogy én mostanában Veszprémbe

megyek; nincs Veszprémbe menetelem. Tervbe van ugyan véve, de az időt még nem
tudjuk meghatározni, hogy mikor kerül arra a bizonyos „Jó napra a sor”. Nagyon
köszönöm, hogy kegyes voltál némileg informálni; most az ilyen dologban a helyes
irányú tárgyilagos informátió mindig csak előnyösen lesz vál(lal)ható fel az igazság
kiderítésénél.

Megfelelő alakban informáltam a dologról Szobovics Lajos osztálytanácsos prin-
cipálisomat is, hogy őneki is legyen már most tudomása a veszprémi állapotokról. 

Ma kezdem meg hat (:6:) hétre terjedő szabadságomat; amire a győri, zombor-
szabadkai (? két olvashatatlan szó) soproni és szombathelyi vizsgálataim után tény-
leg nagy szükségem volt. 

Holnap indulok Marianbádba. 
Hat-nyolc héten belül tehát Veszprémben nem lesz vizsgálat. Közöld ezt a csa-

tolt levél írójával is; megnyugtathatod a (? olvashatatlan szó) urat, hogy mi érdem
szerint szoktunk elbánni mindenkivel. Ha tehát az a bizonyos úr reá szolgált, – már
pedig úgy látom és úgy tudom, hogy rá szolgált, – meg fogja kapni megérdemelt
büntetését. 

Reménylem, hogy (? olvashatatlan szó) visszatérünk Budapestre: lesz szeren-
csém veled a „Fiuméban” találkozhatni és részletesebben megbeszélni az ügyet. 

Addig is míg találkozhatnánk, szívélyesen üdvözöl és ölel őszinte tisztelő igaz
híved, Köcsön Lajos miniszteri titkár. 

22. sz. dokumentum. Levél

(Küldi:) Szeglethy György polgármester. Veszprém, 1902. április 30. 

Kedves Képviselőnk!
Valóban férfias erélyre vall, s városunk iránt érzett rokonszenvedről tesz tanúsá-
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got az a levél, melyet hozzám intézni kegyes voltál a honvédelmi minisztériumhoz
címzett kérvényünk sorsáról szóló tudósítással. Abban a keserű sorsban részesülni,
mely közelebb Téged ért, e mellett szíved méltó fájdalmán erőt venni, hogy a mi
érdekeinkkel foglalkozhassál, ez több mint amit egyelőre reménylettem. Épp ezért
nem is kívánom szent fájdalmadat addig zavarni, míg az idő balzsama el nem végzi
a maga jótékonyságát.

Most azonban kötelességemnek ismerem tudatni, hogy szíves tudósításod igen jó
alkalom arra, hogy a f(olyó) é(v) május 12-én tartandó városi közgyűlésen  regiszt-
ráljuk városunk érdekében tett lépéseid sikerét. A legutóbbi közgyűlésen úgyis inter-
pellátió tárgya volt a beszállásolás ügye, hát épp jókor jön a kellemes hír, hogy 1700
Kor(ona) államsegélyt kapunk a tüzértisztek szállásdíjában. Ez épp fele annak
ugyan, mit a város ráfizet, de lesz gondom rá, hogy jelezzem a gyűlés előtt, hogy ez
is nagy siker, mivel szokatlan a maga nemében. Egy másik, szintén nagyon kellemes
újdonságban is lesz módja a városatyáknak gyönyörködni a 12-iki gyűlésen, a város
kórházára kieszközölt segélyben, melyért neked adózhatunk elismeréssel, ki azt
kedves apósod ő méltósága útján kieszközölni kegyes voltál. 

Addig is, míg a közgyűlés háláját és köszönetét megfelelően tolmácsolhatom,
fogadd kérlek az én legmelegebb köszönetemet, s légy szíves ez ő méltóságának is
tolmácsolni. Meg vagyok győződve, hogy a közgyűlés  a  vörös kereszt nagylelkű-
ségében megtalálja azokat a motívumokat, mik háláját mindemezekre (? olvashatat-
lan szó), s azt illően is fogja tolmácsolni ő nagysága iránt.

Kedves Lajosunk, ne vedd rossz néven, hogy a köszönet mellé egy kis kérelmet
is csatolok: Te, ki a közgazdászati kérdésekben a pénzügyi műveletek terén oly sok
és szép gyakorlati ismerettel bírsz, bizonyára abban a helyzetben vagy, hogy tájé-
koztathatsz bennünket, vajon  a város mintegy nyolcszázezer Korona tartozásának
konverziója tekintetében melyik fővárosi vagy más pénzintézethez lenne legcélsze-
rűbb fordulni, illetve egyezségre  lépni, s hogy e tekintetben mi lenne a teendőnk,
hogy a kérdés célszerű és gyors megoldást nyerjen. Ha ebbeli kérésemet teljesítni
szíves volnál, sok fölös utánjárástól mentenél föl, s fáradságodért előre is köszöne-
tet mondva maradok a Nagyságos asszony kezeit csókolva igaz tisztelettel Szeglethy
polgárm(ester). 




