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Jeruzsálemhegy / írta és szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. – [Veszprém] : MNL
Veszprém Megyei Levéltára, Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, 2018. –
367 p. + mell. 128 p. – (Veszprémi Kaleidoszkóp, 4.) 

Egy jelentős városi helytörténeti könyvsorozat 4. tagját kapta kézbe az olvasó
az elmúlt év végén, a Jeruzsálemhegy városrész történetét feldolgozó kiadvánnyal.
A Cserhát (2013), Vásárállás (2015), Püspökkert (2015) után jelent meg ez a vas-
kos kötet. 

Az előző munkáknál is alkalmazott történeti áttekintés a középkortól az 1950-es
városrendezési tervekig terjedően világos képet ad Márkusné Vörös Hajnalka szer-
ző-szerkesztő, összefoglalóan Jeruzsálemhegynek nevezett városrész fejlődéstörté-
netéről, amit korabeli vedutákkal, térképekkel is illusztrál. Ez az ikonográfiai össze-
állítás (az egyes fejezetekben közreadott bőséges fényképgyűjteménnyel együtt)
jelentős értéke a kötetnek, még akkor is, ha a bemutatott és hiánypótló metszetek,
térképek az A5 méret adta lehetőség miatt esetenként csak kevésbé értelmezhetőek.

Ezt követően tárgyalja Márkusné Vörös Hajnalka a kilenc, egymástól elhatárol-
ható kisebb-nagyobb területrész történetét. Ezek rendre a következők: Jókai utca,
Anna tér, Kecskehegy, Reformátusok, Sintérdomb, a kőbánya és környéke, Öcsi-
domb, Pázmándi-dűlő és a Takácskert. Az egyes részek betelepülése, beépülése más
és más korszakban indult, ennek megfelelően különböző a feldolgozható levéltári,
családi iratanyag mennyisége és az oral history rendelkezésre állása is. Általában
elmondható, eltérően az előző három Veszprémi Kaleidoszkóp kötetben bemutatott
városrészektől, hogy a Jeruzsálemhegy esetében a 2. világháború bombatámadásai
(lásd erről: Veress D. Csaba írását, Veszprémi Szemle 3. évf. 1. sz. 1995.) viszonylag
kisebb károkat okoztak, így eredetileg kialakult utcaszerkezete, jellemzően családi
házas beépítettsége jórészt változatlan maradt. Ennek megfelelően változatlanul
maradhatott és meg is maradt a terület lakossága. Így történhetett, hogy az adatköz-
lők számossága, a tőlük kapott fényképek mennyisége, a családi iratok gazdagsága,
kiegészítve a levéltári forrásokkal, igen sokszínű, érdekes és értékes kiindulási anya-
got prezentált a szerző-szerkesztő számára, aki azokat gondosan és logikusan ren-
dezte össze az egyes fejezetek (nevesített közterületek) megírásánál. 

Az egyes fejezeteken belül is sikerült tagolni a tartalmat, elsősorban a terület
jelesebb utcái páros, páratlan oldalainak külön-külön vizsgálatával, a terek, lépcsők,
illetve az olyan fontosabb épületek, épületcsoportok egyedi bemutatásával, mint a
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református gyülekezet épületei, járványkórház vagy akár a Takács féle téglagyárról
meglévő ismeretek közlésével. Noha jórészt a XIX–XX. századra vonatkoznak a
rendelkezésre álló információk, a szerző minden egyes területrésznél feldolgozza az
arra vonatkozó levéltári előzményeket is. Ennek megfelelően jó tájékoztatást ka-
punk az eredetileg a református gyülekezet számára lakóterületként használt „Refor-
mátusok” fejezetcím alatt tárgyalt területrész alakulásáról. Többek között ugyanez
mondható el az egykori kőbányát, a nemesi kerteket vagy a Pázmándi-dűlőt magá-
ban foglaló fejezetnyitó részekre is.

Célszerűen hasznosította Márkusné Vörös Hajnalka a családi fényképgyűjtemé-
nyekből származó képek mellett a városrész társaskörének kiváló minőségű foto-
gráfiáit tartalmazó tablóit (Petőfi Kör 1906, 1930), hiszen ezeken minden bizonnyal
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a korszaknak a közösséget leginkább képviselő személyiségei jelentek meg. (A kör
történetéről lásd V. Fodor Zsuzsa publikációját: Veszprémi Szemle 5. évf. 1–2. sz.
1997.) A jeruzsálemhegyi közösség pozitív lokálpatrióta hozzáállását reprezentálja
azok névsora, akik családi fotóikkal és/vagy személyes közléseikkel járultak hozzá
a gazdag tartalomhoz. 

A kötet majd negyedét teszi ki a „Melléklet” cím alá rendezett adattömeg, ami
aránylag, de relatíve értékben is ugyancsak kiemelkedő mennyiségű a Veszprémi
Kaleidoszkóp sorozat előző köteteihez képest. Ebben feltétlenül említeni kell
Somfai Balázs „Utcanévváltozások” dolgozatát, amelyben az utcanévadási metodi-
kák általános vonásainak összegzése mellett részletes áttekintést kapunk arról,
milyen nevet viseltek a Jeruzsálemhegy utcái a különböző korszakokban. A csatolt
táblázat az 1907 előtti utcanevektől egészen az 1990 utáni nevekig terjed. A közöl-
tekből egyértelműen kitűnik, egyes közterületek mikortól kezdenek annyira beépül-
ni, hogy a kialakult utcahálózat új tagjait már nevesíteni kellett. Az eredendően
reformátusok által belakott Jeruzsálemhegy határainak időbeli folyamatos bővülését
évszámokkal is meghatározva, térképen követhetjük nyomon.

Bontó László munkája a Jeruzsálemhegy városrész topográfiai változásainak
táblázatos összesítése, amit az 1854-től egészen 2002-ig terjedő másfél száz eszten-
dőben végzett kataszteri felmérések eredményeinek feldolgozásával készített el. A
jelentős terjedelmű összeállításban szerepelnek a közterületi megnevezések, benne
az ingatlan helyének beazonosítása (népsorszám, helyrajzi szám, a XX. századtól a
házszám), illetve több felmérésből származóan a háztulajdonosok megnevezése is az
olvasó rendelkezésére áll. Ily módon az egyes fejezetekben bemutatott házak, csalá-
dok története több esetben tovább tágítható az itt közölt adatokkal. Bontó László
készítette a kötetben megjelentetett térképrajzokat is, ez a vizuális segítség a kötet
olvasásánál elengedhetetlen. 

A levéltári források, irodalomjegyzék, képjegyzék szükségessége és közreadása
nyilvánvaló a Veszprémi Kaleidoszkóp igényesen megírt köteteinél. A mostani kiad-
ványban a felhasznált „alapanyag” nagy mennyiségének köszönhetően létrejött és
végjegyzetként fejezetcímekhez sorolt igen bőséges jegyzetapparátus pedig kiindu-
lási lehetőség az egy-egy apróbb részterület iránt érdeklődő kutatók számára. A feje-
zetzárók ajánlóiban az olvasnivalók, kutatni valók és filmajánlók mellett ott van a
QR-kód is.

Márkusné Vörös Hajnalka, a kötet írója és szerkesztője a városrész lakosságának
segítségével értékes és izgalmas településtörténeti munkát adott a lokálpatrióta
veszprémi polgárok kezébe. Az igényes munka megjelenéséhez hozzájárult a kötet
tervezője, Gáty István és a veszprémi OOK-PRESS nyomda munkája is.

CSISZÁR MIKLÓS
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*   *   *

„Igen elkezdtétek kergetésünket” Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyző-
könyve. 

Kiadásra előkészítette és a bevezető tanulmányt írta F. Tóth F. Péter, az elő-
készítésben Hermann István és Jakab Réka közreműködött. – A Magyar
Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának 41. kiadványa. Veszprém,
2018. – 135 p.

A könyv címe Bátorkeszi István veszprémi református lelkészt idézi, akit
1675-ben 40 protestáns prédikátorral együtt hűtlenség és hazaárulás címén előbb
halálra, majd a döntést megváltoztatva gályarabságra ítéltek. A hírhedt ítéletet a
Kollonich püspök által vezetett pozsonyi vértörvényszék hozta I. Lipót császár ural-
kodása idején a protestánsok által azóta is gyászévtizednek nevezett korban. A lezaj-
lott eseményeket ennek a 41 prédikátornak és tanítónak az emberi méltóságához,
hitvallásához való ragaszkodása, a rájuk bízott kincs minden nehézség ellenére való
megőrzése emelte európai jelentőségűvé és teszi máig ható tanúságtétellé. A hiány-
pótló forráskiadás az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyvét nyújtja át az
érdeklődő olvasónak.

Az 1671 és 1681 közötti „gyászévtized”-nek nevezett időszak történetével kie-
melten foglalkozott egyháztörténet-írásunk, hiszen ekkor szakadt a magyar protes-
tantizmusra történetének legválságosabb korszaka: a Wesselényi-összeesküvés le-
leplezését követő országos megtorlások ideje. Mint tudjuk, a bécsi udvar nem elége-
dett meg a három fő rebellis, Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter horvát-szlavón bán és
Frangepán Ferenc törvénytelen kivégzésével, vagyonuk elkobzásával, I. Rákóczi
Ferenc választott erdélyi fejedelem több százezer forintra rúgó megbírságolásával,
de súlyos csapást mért a bűnrészesnek nyilvánított protestánsokra: visszaadta a kato-
likusoknak régi, katolikus eredetű templomaikat, összeesküvés és a felkelőkkel tar-
tott összeköttetés vádjával a Pozsonyban székelő rendkívüli törvényszék elé idézte,
haza- és felségárulással vádolta meg a protestáns lelkészeket és tanítókat azzal a cél-
lal, hogy kiűzhesse őket az országból. 

Az 1674 tavaszán Pozsonyban lefolytatott per következményei közismertek: a
735 beidézett lelkészből és tanítóból 336 jelent meg, közülük 67 Veszprém megyé-
ből. Sokuknak el kellett hagynia gyülekezetét, sokan száműzetésbe kényszerültek,
41 prédikátort pedig megalázó börtön után gályarabnak adtak el. Többek között
Bátorkeszi István veszprémi, Kocsi Csergő Bálint pápai református lelkészt és
tanítót, Séllyei M. István pápai református püspököt és Zsédenyi István dörgicse-
mencshelyi evangélikus lelkészt. Valamennyien életben maradtak azzal a 26 pré-
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dikátorral együtt, akiket 1676. február 11-én szabadított ki Rayter holland tenger-
nagy.

A gályarab prédikátorok közül hárman is megírták visszaemlékezéseiket. Kocsi
Csergő Bálint munkája „A kősziklára épült ház ostroma”, Osztrokocsi Fóris Ferenc
memoárja „Dühöngő fenevad Magyarországon” címmel jelent meg. Masnicius
Tóbiás gályarab lelkész tollrajzokkal ellátott feljegyzései a 19. század végén kerül-
tek publikálásra. A „gyászévtized” feldolgozásával kiemelten foglalkozott a protes-
táns egyháztörténet, az események számos mozzanatát feltárták, forrásait, melyek
hozzáférhetőek voltak, publikálták, de a helyi közösségek helyzetéről, szerepválla-
lásáról nagyon keveset tudtunk. Ezért érdemelnek különös figyelmet azok a most
közreadott, a pozsonyi perben is felhasznált tanúvallomások, amelyek a veszprémi
káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyveiben maradtak fenn. Kardos Gergely kanonok és
Attyai Benedek királyi ember 1674. február 24-e és március 11-e között a veszpré-
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mi, nagyvázsonyi és tihanyi várban 196 tanú vallomását rögzítették. A Veszprémben
beidézett személyek (146 fő) többsége protestáns volt és a várkatonák közül kerül-
tek ki. A vallomástevők között – a várkapitány kivételével – több katonai fegyver-
nem képviselője (lovas katonák, pattantyús [tüzér], gyalogosok) és státusza (a vár-
nagytól a hadnagyon és vajdán át a zászlóvivő tizedesig és az őrség dobosáig) meg-
található, de a kihallgatottak között voltak vármegyei tisztviselők (többek között
Salomvári János vármegyei esküdt vagy Szili Gergely szolgabíró) és egyházi szemé-
lyek (pl. Miskolci Bernát bencés atya, Szakonyi János nagyprépost) valamint asszo-
nyok is. 

A tanúkihallgatás kérdőpontjai megegyeztek a Pozsonyban 1674. március 5. és
április 30. között lefolytatott gályarabper vallatási pontjaival, de mint tudjuk, a per
jegyzőkönyve már nem tartalmazta a kérdéseket és a válaszok közül is csak azokat,
amelyeket a vád szempontjából fontosnak ítélve kiemeltek azok sokaságából. A
veszprémi forrásközlés egyik újdonsága, hogy a per kérdőpontjai magyar fordítás-
ban, ebben a kiadványban kerültek először közlésre.

Miről kérdezték és miről vallottak a beidézett tanuk? Elsősorban a hívek és a
védelmezett prédikátorok kapcsolatáról, amely a katonai kíséretüktől földjeik meg-
művelésén át élelemmel és ruházattal való ellátásukig terjedt. A veszprémi kálvinis-
ta prédikátorok (Bátorkeszi István, Losonci Farkas István, Sennyei István) mellett
feltűnik a vallomásokban Csók Mózes szentkirályszabadjai, Csurgói Márton kádár-
tai, Újvári János tótvázsonyi, Vörösmarti István pápai, Kórodi János csöglei lelkész.
Értesülünk a többségében protestáns várőrség Győrbe gr. Montecuccoli végvidéki
főkapitányhoz és Bécsbe küldött követségeiről, Zichy Pál veszprémi várkapitány
elleni lázadásról és a veszprémi várfalon ütött hasadékról. Életre kelnek a korabeli
iparok képviselői, a lelkészüknek lábbelit készítő csizmadiacéh tagjai, Adler Kristóf
kádármester, Kántor Gergely órás. A tanúvallomásokban a sok helyi esemény mel-
lett számtalan ponton megjelenik a korabeli politikának a helyi közösségekre való
lecsapódása, a törökhöz való viszony. A helyi felekezetek közötti ellentétek olyan
konfliktusokban éleződtek ki, mint Balogh Bálint jezsuita szerzetes elfogása 1672
telén, vagy amikor a káptalan tagjainak a református katonák megtiltották a bor áru-
sítását, katolikus katonáknak a zsold kifizetését. A tanúvallomások olvasása az
átlagolvasó számára is érthetővé és átélhetővé teszi ennek a feszült időszaknak a
hangulatát. Élvezetes a korabeli, a latinból magyarba átmenő deákos nyelvhasználat
dokumentálása, és emellett az a politikai háttér, amelyben ez megjelenik. A kötetben
pontosításra került a gályarabperrel kapcsolatos Veszprém-környéki események és
dokumentumok kronológiája és keletkezésük helyszíne, kiegészítve és pontosítva
ezzel az országos kutatás eredményeit.

A könyv egyik legfőbb erénye és újdonsága, hogy a kötet munkatársai az erede-
ti forrás közlése mellett, vele párhuzamosan egy mai modern átiratot is készítettek a
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szövegről. Az oldalpárok bal oldalán követhető az eredeti forrás, megtartva a szöveg
eredeti központozását és írásmódját, míg a jobb oldalon egyrészt lefordították a lati-
nul írt részeket, feloldották a rövidítéseket, másrészt a korabeli, sokszor nehezen ért-
hető magyar-latin szövegeket átírták mai nyelvre, megkönnyítve ezzel a forrás olva-
sását és értelmezését. 

A forrásban 350 személy neve szerepel, közel felüknek pontosan meghatározták
az életkorát és foglalkozását, a női tanuk esetében a családi állapotát. Összevetve
ezek adatait a veszprémi, 1614-től vezetett református anyakönyvvel (amely orszá-
gosan is az egyik legkorábbi matrikulának tekinthető), aranybányát jelent a család-
kutatók és a helyi közösségek történetét mikroszinten is feltáró szakemberek számá-
ra. A forrásközlés hely- és névanyagának feldolgozását a kötet végén található muta-
tók segítik.

Végül szólni kell arról a közös forrásfeltáró munkáról, amely a reformáció és a
magyar protestantizmus 500 éves történetének tisztelegve a Reformáció Emlék-
bizottság támogatásával, a Reformáció MNL projekt keretében zajlott. A közös
munka jelentőségét az adta, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi tagintéz-
ménye – az Országos Levéltár és a megyei levéltárak – egységes elvek mentén dol-
goztak és az így létrehozott forrásfeltárások országos szinten is összekapcsolódtak.
Az eredmények közül csak néhányat kiemelve: a Mohács előtti oklevelek közzété-
telét folytatva az 1526–1570 közötti időszak forrásai kerültek darab szintű feltárás-
ra és digitalizálásra, ahogy a megyei levéltárakban őrzött, a reformáció 500 éves
helyi történetéhez köthető közigazgatási, egyházi, családi, személyi iratait is digita-
lizálták, és közös adatbázisban tették kutathatóvá a munkatársak. A feltárás kiterjedt
a határon túli levéltári anyagra is, különös tekintettel a reformáció terjedésére a sza-
bad királyi városokban. 

A forrásfeltárás és a tudományos kutatások eredményei részben az Magyar
Nemzeti Levéltár külön e célra fejlesztett Reformáció MNL honlapján (http://refor-
macio.mnl.gov.hu), részben nyomtatott formában válnak hozzáférhetővé mind a
szakma, mind a nagyközönség számára. Érdemes böngészni a folyamatosan bővülő
tartalmat, mert az oktatás szempontjából is értékes szöveges és képi források válnak
elérhetővé, többek között a reformáció magyar kultúrtörténeti gazdagságát számba
vevő protestáns kulturális adatbank, amely kiterjed a zene, az irodalom, az épített
örökség tárgykörére és a Publikációk, kiadványok, forrásközlések menü alatt közölt
több száz (jegyzetekkel és képekkel ellátott) rövid forrásközlés, amely térben és idő-
ben is gazdag tárházát nyújtja a reformáció hazai dokumentumainak. A Magyar
Nemzeti Levéltár valamennyi tagintézménye összeállított egy-egy nyomtatásban is
megjelenő forráskötetet, amelyben bemutathatták az iratanyag helyi sajátosságait és
a protestáns felekezetek történetének érdekes részleteit. Ennek az alapkutatásnak a
gyümölcse az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyvének kiadása, amely jog-
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gal számíthat az egyháztörténettel, hadtörténettel, család- és helytörténettel foglal-
kozók érdeklődésére.

MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA

*   *   *

„Püspök urat is őrizetbe veszem” Források a veszprémi egyházmegye háborús
veszteségeiről II. Szerk.: Varga Tibor László. Veszprémi Főegyházmegye,
Veszprém, 2018. (A veszprémi egyházmegye múltjából 31.) 734. p.
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A címben szereplő felkiáltással tartóztatta le Mindszenty Józsefet Schiberna
Ferenc veszprémi nyilas főispán 1945 novemberében, amikor a püspök az egyház-
megyei hatóság munkatársainak védelmére kelt. A kötet a főpásztor személyes
meghurcoltatása mellett a veszprémi egyházmegye papságának és a püspökség
területén élő magyar és nem magyar ajkú hívek 1944–1948 között tapasztalt szen-
vedéseit mutatja be közel hétszázötven oldalon, eredeti levéltári dokumentumok
segítségével.

Jelen kötet a negyedik a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár elmúlt években
megjelent kiadványai között, amely a veszprémi római katolikus püspökség 20.
századi történelmével, azon belül is jól megragadhatóan az 1939–1962 közötti
sorsfordító évek időszakával foglalkozik. Az első évszám Rott Nándor huszonkét
éves főpásztori időszakának végét jelzi: a két világháború közötti „katolikus rene-
szánsznak” is nevezett periódus az egyházmegye rendkívül prosperáló időszaka
volt. A püspök rendbe tette és modernizálta az egyházmegye gazdasági alapjait, a
szemináriumból tucatjával kerültek ki az itt végzett növendékek, régi és új szerze-
tesrendek telepedtek meg a püspökség városaiban, falvaiban és olykor pusztáin,
virágzottak a hitbuzgalmi és egyházi „civil” szervezetek, és ezzel párhuzamosan a
hitélet. 

A fentebbi periódus záró időpontjára az államhatalom a templomok falai közé
szorította az egyházat: az intézményrendszer működtetésére szolgáló célvagyont ál-
lamosították, a szerzetesrendek működési engedélyét visszavonták, feloszlatták a
szemináriumot, súlyosan veszélyeztetve ezzel a papi utánpótlást, megszűnt a hitok-
tatás és az egyházi iskolák számát drasztikusan lecsökkentették, feloszlatták a nem
párthű polgári szerveződéseket, egyesületeket. A levéltár két tanulmánykötetet szen-
telt a korszaknak: előbb a világháború időszakát, majd a kommunista rezsim kiépü-
lését járták ezek körül, különös tekintettel az 1956-os forradalom egyházpolitikai és
egyháztörténeti aspektusaira. Megjelent ezen kívül egy forráskiadvány, amely a
frontátvonulás okozta anyagi veszteségeket dokumentálta.1

A Varga Tibor László szerkesztésében most megjelent kötet szerves folytatását
képezi utóbbi forráskiadványnak, amelyet címválasztása és a kötet – tulajdonképpen
mind a négy kötet – megjelenésében hasonló borítója is sugall. Míg a 2015-ös kötet-
ben közölt iratok főként az egyházi intézményeket ért káreseményeket örökítették

1 A két tanulmánykötet: KARLINSZKY Balázs – VARGA Tibor László (szerk.): Nehéz időkben dön-
teni kell.” A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprém, 2016.;
KARLINSZKY Balázs – VARGA Tibor László (szerk.): „Rendületlenül a romok között.” A veszp-
rémi egyházmegye 1945 és 1972 között. Veszprém, 2017. A forráskiadvány: VARGA Tibor
László (szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye
második világháborús veszteségeiről I. Veszprém, 2015. (A veszprémi egyházmegye múltjából
29., 30., illetve 27.).



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/1

154

meg, a most megjelent kötet középpontjában a személyes tragédiák iratai állnak:
a háború utáni, politikailag motivált egyéni és kollektív megtorlások dokumentu-
mai alkotják a kötet gerincét. Ilyenek a frontesemények következtében elhunyt
papok halálának körülményeit feltárni hivatott jelentések, tanúvallomások,
melyek a legtöbb esetben kivégzésszerű, s néha kifejezetten a hit és az egyház
elleni gyűlöletből elkövetett gyilkosságokról számolnak be. Az iratok egy része
közvetlenül az események után keletkezett a környékbeli papok és civilek, több-
ségükben szemtanúk jóvoltából. A források egy másik, kisebb hányada 1947-ben
íródott, amikor Mind-szenty József korábbi veszprémi püspök, az idő szerint esz-
tergomi érsek jelentés kért a veszprémi egyházmegyei hatóságtól a háború alatt
elhunyt papokról.

A források másik csoportja az egyházmegye papjait érintő, politikailag motivált
letartóztatások dokumentációja a nyilas érából és a háború utáni első évekből
(1945–1948). Személyi veszteségeknek tekintettük a háború alatt és közvetlenül
utána letartóztatott, internált vagy hadifogságba került papi személyeket. A szovjet
fegyverek árnyékában kiépülő államhatalom ugyanis ennek révén mind az egyház-
megye működését, mind a hívek lelki gondozását, pasztorálását akadályozta. Az
egyházi személyek fontosságát plasztikusan a front átvonulása mutatta be: mivel
1944/45-ben a polgári közigazgatás összeomlott és tisztviselői kevés kivételtől elte-
kintve elmenekültek a falvakból, ezért a hatalmat gyakorló szovjet hadsereg az
egyetlen helyben maradt, köztiszteletnek örvendő személyen keresztül tudott a
lakossággal érintkezni: a lelkészekkel. A lakosságtól a hadsereg felé történő kommu-
nikáció ennek megfelelően szintén a helyi plébánosokon keresztül történt. A kötet-
be felvett forrásanyag azonban nemcsak az atrocitásokra vet fényt, hanem azokra a
humanitárius erőfeszítésekre is, melyeket a veszprémi főpásztorok – Mindszenty
József és utóda, Bánáss László – valamint papjaik a nehéz helyzetbe került hívek
(hadifoglyok, letartóztatott vagy internált polgári személyek) érdekében kifejtettek,
akár memorandumok és beadványok útján, akár egyéni ügyekben, személyes köz-
benjárással.

Ugyancsak személyi veszteségnek tekintettük a németajkú magyar állampolgá-
rok kitelepítésének, főként a bakonyi falvak erőszakos népességcseréjének ügyét,
amely a veszprémi egyházmegyében is 1944–1948 között történt. Ma már közis-
mert ennek negatív társadalmi és gazdasági hatása, és elválaszthatatlannak tartjuk
ezt a világháború eseményeitől. Ez alkotja a kiadvány harmadik nagyobb forráscso-
portját.

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár ismertetett kötete jól illeszkedik magyar-
országi egyházmegyék másfél évtizeddel ezelőtt megkezdett múlt- és tényfeltáró
forráskiadvány-sorozatába. A katolikus felekezetnél Győr, Szatmár, Székesfehérvár,
Szombathely, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület háborús károkat bemu-
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tató kiadványai2 mellett a Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei3 is sorra
jelentetik meg a világháború, a frontátvonulás és az azt követő szovjet megszállás
történéseit, első kézből származó tapasztalatait és következményeinek dokumentu-
mait. Mindezek egyre inkább alátámasztják azt az újabban kikristályosodó nézetet,
miszerint a megszálló szovjethatalom és hazai kiszolgálói 1944-től kezdődően tuda-
tosan készült az ország 1949-ben bekövetkező szovjetizálására; nem létezett valós
alternatíva az ország berendezkedésére.

KARLINSZKY BALÁZS

*   *   *

Takáts Endre emlékezete. A politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai
egy levéltáros életében a 20. század közepén. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-
Sopron Megye Soproni Levéltára. Szerk.: Dominkovits Péter, PALATIA Nyom-
da és Kiadó Kft. Győr, 174 p. 

A közelmúltban a soproni levéltár gondozásában egy igen figyelemreméltó kötet
jelent meg dr. Takáts Endre egykori veszprémi levéltár igazgatóról. Miért éppen ott?
– Mert 1956-ban ő volt a soproni forradalmi tanács elnöke, s így érthető, ha legin-
kább ott őrzik emlékezetét. De nekünk, veszprémieknek is van okunk rá emlékezni,
hiszen – büntetésből – 1961 és 1973 között ő volt a mi megyei levéltárunk legendás
igazgatója, és Veszprémben is hunyt el.

2 Időrendben: MÓZESSY Gergely (szerk.): Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt. Válogatás a
második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Székesfehérvár, 2004. (Források a
Székesfehérvári egyházmegye történetéből 2.); PERGER Gyula (szerk.) „...félelemmel és
aggodalommal...” Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri egyházmegyéből 1945. Győr,
2005. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 3.); MUHI Csilla –
VÁRADY Lajos (szerk.): „A múltat be kell vallani...” Háborús dokumentumok 1944–45. Szatmár
egyházmegye papjainak visszaemlékezései a második világháború helyi eseményeire és más
háborús dokumentumok. Szatmárnémeti, 2006.; SZABADI István (szerk.): Krisztusban nyert erő.
A tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája (1944–1945) I–II. Debrecen, 2016.;
RÉTFALVI Balázs – TANGL Balázs (szerk.): „Az Úr irgalma hogy nem vesztünk el.” A
szombathelyi egyházmegye világháborús kárjelentései 1944–1948. Szombathely, 2017. (Géfin
Gyula Kiskönyvtár 4.).

3 L. BALOGH Béni (szerk.): „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon
1945–1947 között. Budapest, 2015.; BÖDŐ István – CZETZ Balázs – GULYÁS Anita – KOVÁCS

Attiláné (szerk.): „Füstölgő romok közt.” Fejér megyei helyzetjelentések a második világháborút
követően. Székesfehérvár, 2016. (Fejér Megyei Levéltár Történeti Évkönyv 31.); PETŐ Andrea:
Elmondani az elmondhatatlant – A nemi erőszak története Magyarországon a második
világháború alatt. Budapest, 1918.
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Amikor 1961-ben városunkba érkezett, már rendkívül változatos életpályát tud-
hatott maga mögött. Olyan értelmiségi sors jutott neki osztályrészül, melyen jócskán
nyomott hagytak a 20. század hányattatásokkal teli történései. 

1907-ben született Apátfalván. Apja magyar, latin, görög és történelem szakos
középiskolai tanár volt. Endre fia Makón érettségizett. 1925–1930 között, egyházi
szolgálatba lépve, a bécsi Rudolf Tudományegyetemen folytatott teológiai tanulmá-
nyokat. Ezt követően a szegedi Baross Gábor Gyakorló Gimnáziumban volt hitok-
tató. E minőségében 1943-ig dolgozott. Időközben a szegedi Horthy Miklós Tudo-
mányegyetemen történelem-földrajz szakos tanári diplomát szerzett. Doktori disz-
szertációját 1943-ban a lefejezett gróf Nádasdy Ferenc fiáról, Nádasdy László csa-
nádi püspökről (1662–1729) írta.

Ugyanebben az évben kilépett az egyházi szolgálatból, majd pályázat révén
elnyerte az újonnan létrehozott bajai levéltár főlevéltárosi állását. 1944 októberében
a szovjet front közeledtével a tisztségviselőktől magára hagyott város elöljárósága
1944. október 19-én polgármesterré választotta. A várost elfoglaló szovjet hadsereg
parancsnoka – látva felkészültségét és rátermettségét – kinevezte a bajai térség kerü-
leti kormányzójává. E minőségében az élet újraindítása, a közellátás és az infra-
struktúra újbóli kiépítése várt rá.  Az élet normalizálódása után benyújtotta lemon-
dását, és visszavonult levéltárosnak, de mellékállásban a helyi múzeum igazgatását
is vállalta, sőt a művésztelep és a városi könyvtár létrehozásából is részt vállalt. Ez
utóbbit a Zichy-család megvásárolt könyveiből és a feloszlatott szerzetesi könyvtá-
rakból.  Munkásságára a szakma is felfigyelt, így érthető, hogy 1950-ben – minisz-
teri kinevezés révén – a soproni városi és megyei levéltár vezetője lett. 

Állását 1956 október 27-ig töltötte be, amikor, a helyi MEFESZ kezdeményezé-
sére, a Soproni Nemzeti Tanács elnöke lett. E minőségében kiváltképp a jogos indu-
latok elszabadulásának igyekezett gátat vetni. November 14-től – a forradalom leve-
rését követően! – pedig a városi tanács vb. elnökhelyettesévé nevezték ki, a pártbi-
zottság és a megyei tanács jóváhagyásával. 1957 március végén azonban felmenté-
sét kérte. Október 17-én az „ellenforradalom alatt tanúsított tevékenységéért” letar-
tóztatták. Nyolc hónapot töltött vizsgálati fogságban, ám 1958. július 10-én a
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa felmentette, de a forradalom alatti maga-
tartásáért nem munkálkodhatott tovább Sopronban, így a szegedi, majd a szombat-
helyi levéltárban dolgozhatott beosztott levéltárosként.  Kérelmére 1961-ben ugyan
rehabilitálták, de – a Veszprémi Állami Levéltárba helyezték át. Itt szolgált – párat-
lan energiával – egészen nyugdíjazásáig, 1973. február 26-ig. 

Családot 1951-ben alapított. Budapesten vette feleségül a szegedi születésű Var-
ga Rózsa matematika-fizika szakos tanárnőt (aki később a Lovassy Gimnáziumban
tanított).  Boldog házasságukból két gyermek született: Annamária (1952) és Rózsa
(1953).
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A kötet emlékezéseket, magvas tanulmányokat, dokumentumokat és néhány
fotót tartalmaz. Lányainak visszaemlékezése után Sarlós István Takáts Endréről
mint Baja polgármesteréről ír, majd ugyanő az ottani munkálkodás dokumentumait
ismerteti. Dominkovits Péter a soproni levéltár élén töltött éveket ismerteti, levéltá-
ri dokumentumokkal kiegészítve. Bank Barbara Takáts Endrének az 1956-os forra-
dalomban betöltött szerepéről értekezik. Ezt ugyancsak egy dokumentum-válogatás
egészíti ki.

A veszprémi évek Bandi bácsijáról Somfai Balázs nyugalmazott főlevéltáros írt
összefoglalót. 

Ebből megtudhatjuk, hogy Veszprém megye levéltára Takáts Endre ideérkezése-
kor (1961) meglehetősen szánalmas állapotban volt.  Mind állományának összetéte-
le, mind tudományos ismertsége jócskán elmaradt a kor kívánalmaitól, amit a hábo-
rú pusztításai tovább növeltek.  Ezekben az években mindössze két beosztott dolgo-
zott az intézményben. Takáts Endrétől, aki büntetésből került ide, felettesei nyilván-
valóan az intézmény ráncba szedését, felvirágoztatását várták. 

A levéltár korabeli dokumentumai azt tükrözik, hogy az ő idejében honosodott
meg a precíz, szinte akkurátus ügyintézés. Szervezőmunkáját még a gépelés is
kiegészítette, hiszen csak ő volt képes gépelni a korabeli levéltárban. „Természe-
tesen” gyorsírni is tudott. Ő honosította meg a „lvt.sz.” [levéltári szám] jelölést is,
amely 2012-ig érvényben volt a levéltárban. 

Fontos feladatának tekintette a beosztottak oktatását és ellenőrzését. Ha hibát
talált, a kollégát másnap reggel már asztalán várták a hibásan jegyzetelt iratcsomók.
És új lendületet vett a területi munka. A kiszállások száma jócskán növekedett, és a
megye is tudomást szerzett a levéltár fontosságáról, társadalmi hasznáról. Az intéz-
mény kisugárzó tevékenysége ugyancsak megnövekedett: a megye egyetlen napi-
lapjában időnként feltűntek a levéltárról szóló írások. 

Az intézmény tudományos jellegét erősítette, hogy – korábbi kapcsolatait fel-
használva – megszerezte a soproni levéltár könyvtárának duplumait, s ezzel megte-
remtette a mai is korszerű levéltári könyvtár alapjait. 

Takáts Endre a levéltárügy országos megújításából is kivette részét: a gyűjtött
anyag tagolásának és rendszerezésének korszerű módjai éppúgy foglalkoztatták,
mint a Mohács előtti oklevelek törzskönyvezése, vagy a kéziratos térképek nyilván-
tartása. A háborús puszítások okozta forrásbázis-pótlás, valamint a mikrofilmmáso-
latok gyűjtése úgyszintén szívügye volt. Erre akkor főként az Országos Levéltár
kínált lehetőséget. Sőt a külföldön található hungarica-források felkutatásában is
részt vett: magyar kiküldöttként járt Prágában, Brünnben és Belgrádban.

Igazgatósága idején a levéltári anyag összterjedelme 1481 folyóméterről 2483
folyóméterre gyarapodott, a nyilvántartott fondok száma 312-ről 1636-ra növeke-
dett, a róluk felvett raktári jegyzetek száma pedig 187-ről 1635-re. A kollégák száma
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háromról nyolcra gyarapodott (közülük négyen tudományos besorolással). És a
szakkönyvtár állománya is megötszöröződött (3324 mű 9456 kötetben).
Nyugállományba vonulásakor már mintegy 270 ezer kocka diafelvétel várta a kuta-
tókat. És utódaira hagyta azt a munkaéthoszt, amely elsősorban a végzett munka
becsületében, az iratfelderítő és mentő tevékenységben nyilvánult meg – hidegre,
piszokra, madárpottyra való tekintet nélkül.  Számos alkalommal munkaidőn túl is
bent maradt a levéltárnak otthont adó Megyeháza épületében. (Könnyen tehette,
hiszen a portás is az épületben lakott.)

Somfai Balázs Bandi bácsi humorából is bőségesen idéz. Ha jókedve volt, tréfá-
san mutatkozott be: Takáts, kinek a szerencséje rakás. S ha valami nyakatekert meg-
fogalmazást hallott, máris megjegyezte: Na, most nem mozgatom a fejem, nehogy
összezavarodjon…

A plébános nála csak plébánatos lehetett, a panta rhei szállóige nála panta röhej-
jé lényegült át. A reménytelen állagú iratok kapcsán pedig elvárta, hogy kollégái leg-
alább egy gyógypillantást vessenek rá. Internálásának egy darócon eltöltött nyolc
hónapnyi idejét pedig – az ab ovo mintájára – csak ab ÁVÓ-ként vagy továbbkép-
zésként emlegette. És nála a papír természetesen csak irat lehetett. 

Munkásságáért Veszprém városért és Veszprém megyéért érdemérmet kapott, de
a Szocialista Kultúráért kitüntetésnek is birtokosa volt. 

Igazi nagy bánata az volt, hogy intézményének új székházba költözését nem
tudta kiharcolni. Igaz, nyugdíjasként annak a veszprémi várba való áttelepülését
még megérhette (1979). Ám a Takáts-iskola mind a mai napig érezteti hatását, írja
Somfai Balázs (akinek régi időket idéző, humorral megtűzdelt emlékezése egy sokat
megélt levéltáros bölénybölcsességével szól hozzánk).

SEBŐ JÓZSEF


