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Az 1921. évi színházi bojkott
Veszprémben

POÓR FERENC

AZ 1921. ÉVI VESZPRÉMI TAVASZI SZÍNHÁZI SZEZONBAN
Veszprém Helyőrség tisztikarának kezdeményezésére többen is bojkottálták a szé-
kesfehérvári társulat vendégszereplését állítólag azzal az indokkal, hogy a társulat-
nak kilenc zsidó tagja is van. Rupert Rezső veszprémi ügyvéd, devecseri országgyű-
lési képviselő az ügyben interpellált a vallás- és közoktatásügyi, valamint a honvé-
delmi miniszterhez, amiből a sajtóban botrány keletkezett.

*

A székesfehérvári színtársulat Andor Zsigmond karnagy vezetésével a
Székesfehérvár-veszprémi színikerület működési szabályainak értelmében 1921.
április 12-én Farkas Imre Debrecenbe kéne menni című, magyar témájú operett-
újdonságával telt ház előtt kezdte meg veszprémi tavaszi idényét. Társulatának
művész-összetétele az 1920. évi őszi szezonhoz képest gyakorlatilag nem változott,
csupán Harmath Jenny és Jódy Károly színészekkel bővült. Műsorkínálatában a
Veszprémben már korábban játszott és ismert darabokon (Bálkirálynő, Bánk bán,
Boccaccio, Az ember tragédiája, Ezüst sirály, A falu rossza, Gyimesi vadvirág,
Lengyel zsidó, Limonádé ezredes) kívül az alábbi újdonságok is szerepeltek:

Maria del Carmen – romantikus dráma, amely gyengére sikerült;
A buta ember – Szenes Béla vígjátéka; hogy ez a darab a fővárosban 150 előadást

megérjen, ahhoz a Veszprémi Hírlap kritikája szerint „speciális ízlés és lecsúszott
kultúrigény volt szükséges”. Csak a jó színészi játék mentette meg a darabot.

Keringő szerelem – németből átültetett operett, sületlen, se füle, se farka, csúnya
melódiákból összeválogatott darab, amely a kritika szerint sajnos a veszprémi
közönségtől viharos tapsot kapott;

Mi ketten – francia vígjáték – csak felnőtteknek. Erősen pikáns darab volt, sőt –
a kritika szerint – több ennél. Mindezek ellenére mulattató darab, amelyből itt-ott „a
jobb erkölcs tisztelete is kicsillámlott”;
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Benatzky Ju-Shi című, japán tárgyú, kissé vontatott cselekményű, de érdeklődést
keltő, jó zenéjű operettje;

Gilbert A hermelines nő című operettje Demény Arthur, a budapesti Városi
Színház művészének vendégszereplésével;

Hajó Sándor A pletyka című komédiája;
A kislány című „igazi Szomori Emil-féle operett tákolmány, a művészetet meg-

csúfoló zagyvaság” volt – nem tetszett;
Földes Imre A lányom című vígjátéka;
Kollo Walter Három a vénlány című, kedves zenéjű operettje;
A Utahi lány című modern tucat-operett; orfeumdarab volt, értelmes történet nél-

kül, harmonikus zenével;
Az utolsó csók című dráma Bíró Lajostól;
Búcsúkeringő – Oscar Straus operettje, amellyel május 20-án búcsúzott a társu-

lat a veszprémiektől.
Május 1-én művészestélyt is tartottak, elég nagy érdeklődés mellett, válogatott

műsorral: versekkel, műdalokkal, tréfákkal és táncokkal, Demény Arthur fellépté-
vel.

Ami a tavaszi idényt illeti, a veszprémi kritika nem volt elégedett a repertoárral,
szomorúan konstatálta, hogy a látogatottság növekedése a művészi színvonal lecsú-
szásával jár. A színészi játékkal viszont általában elégedett volt, külön is kiemelve
Bellák Miklós, Faith Giza, Páger Antal, Peterdy Etel, Rolkó József, Tolnay Andor és
Ürményi Márta művészi teljesítményét.1

A színházi idény kellemetlenségei közé tartozott, hogy dr. Rupert Rezső
(1880–1961) veszprémi ügyvéd, devecseri országgyűlési képviselő, aki parlamenti
felszólalásaiban bátran szembeszállt az antiszemita megnyilvánulásokkal, 1921.
április 27-i parlamenti interpellációjában elmondta: a veszprémi helyőrség tisztika-
rának kezdeményezésére a veszprémi közönség bojkottálja a színtársulatot azért,
mert tagjai közt kilenc zsidó van. A beadványt a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez, valamint a honvédelmi miniszterhez intézte, rámutatva, hogy a
Székesfehérváron évek óta működő „[…] derék színtársulatot kedvesen, szeretettel
fogadta Veszprém város polgársága és látogatták is az előadásokat. Néhány nappal
ezelőtt – fejtegette –, lehet már körülbelül két hete – egyszerre csak egy bojkott-moz-
galom indult a társulat ellen [...] Amint mondták: felsőbb helyről, de ma már tisztán
áll, hogy a veszprémi helyőrség tiszti gyűléséről felszólítások mentek a különböző
testületekhez, a törvényszékhez, a vármegyéhez, a pénzügyigazgatósághoz, a postá-

1 Veszprémi Hírlap, 1921. 04. 10. A színházi iroda jelentése. 3. Színházi írások, kritikák.
Veszprémi Hírlap, 1921. 04. 14., 1.; 04. 17. 2.; 04. 21. 2.; 04. 24. 3.; 04. 28. 3.; 05. 01. 3.; 05.
03. 02.; 05. 05. 2.; 05. 10. 2.; 05. 12. 2.; 05. 15. 3.; 05. 19. 2.; 05. 24. 2.
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hoz és az iskolákhoz, amelyekben felhívták ezen testületeket, hogy ennek a színtár-
sulatnak előadásaira többé ne járjanak, ettől az ifjúságot tiltsák el, és megtörtént a
legutóbbi pénteken az is, hogy amikor éppen a kultuszállamtitkár intenciójához
képest a legénység számára egy hazafias előadást rendezett a társulat és elő akarta
adni a Bánk bánt, nem lehetett az előadást megtartani, mert a legénységet eltiltot-
ták a megjelenéstől.

Ennek a mozgalomnak az az oka, hogy ebben a társulatban, amely 90 tagból áll,
csak 81 a keresztény, ellenben van bent kilenc zsidó is. Ezt a 90 tagú társulatot meg-
tette ez a tisztelt szűkebb körű kis népgyűlés zsidó társaságnak és bár Veszprémben
mondhatom, semmiféle talaj nincs arra, hogy felekezeti szempontból ily embertelen
mozgalmat ott fenntartani lehessen, ez mégis megtörtént [...] Az egész város a leg-
nagyobb megrökönyödéssel és elítélően fogadta ezt a mozgalmat”.2

Interpellációjában utalt arra is, hogy bár a tisztikar tagjai egyénenként mind elíté-
lik ezt a dolgot, azon a tiszti gyűlésen kénytelenek voltak úgy szavazni, hogy ezt a
bojkottot csakugyan meg kell indítani. És a királyi törvényszéket kivéve a többi tes-
tület behódolt.

A képviselő a bevezetője után az alábbi három kérdést intézte a miniszterekhez:
1. Tudja-e a vallás- és közoktatásügyi, s a honvédelmi miniszter úr, hogy a veszp-

rémi színtársulat katonai és iskolai részről bojkott alá helyeztetett?
2. Hajlandó-e a vallás- és közoktatásügyi, s a honvédelmi miniszter úr a vizsgá-

latot megindítani, s a felelős egyéneket felelősségre vonni?
3. Hajlandók-e nevezett miniszter urak azonnal intézkedni, hogy a veszprémi

színtársulat az embertelen bojkott alól felszabaduljon?
És most lássuk a válaszokat:
Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszában az első kérdés kap-

csán elmondta, hogy nem tud a dologról, most hall róla először. A második kérdés-
re válaszolva megjegyezte, hogy amennyiben tisztán és kizárólag társadalmi jellegű
mozgalomról van szó, a társadalmi mozgalom vezetőit, megindítóit hivatalos mivol-
tában felelősségre vonni nincs semmiféle hatásköre. Azt azonban megígérte, hogy a
kérdés iránt azonnal érdeklődni fog, és amennyiben kiderülne, hogy a minisztériu-
ma részéről akár mulasztás, akár elítélendő lépés történt volna, fegyelmi vizsgálatot
indít.

Belitska Sándor honvédelmi miniszter szerint tulajdonképpen nem szorosan vett
szolgálati, katonai dologról van szó.  Az ügy fontosságára való tekintettel azonban
megteszi a szükséges lépéseket – ígérte. A semmitmondó válaszok ellenére Rupert
Rezső képviselő tudomásul vette azokat, de megjegyezte, hogy a bojkott a jog szem-

2 A Nemzetgyűlés 1921. április 27-i ülése. Rupert Rezső képviselő interpellációja. Lásd: RUPERT
2019., 399–405.
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pontjából a magyar polgárok szabadságát érintő, gonosz támadásnak minősül, ebből
a szempontból is felelősségre vonhatók egyesek, akik a jogrenddel szemben véte-
nek. Kérte a minisztereket, hogy minden tisztviselő ellen lépjenek fel, aki ezt a jogot
megsérti.

A fővárosi sajtó jóvoltából a bojkott országos nyilvánosságot nyert, és botránnyá
dagadt. A Pesti Napló április 28-i száma címoldalán foglalkozott az üggyel. „A
veszprémi színészek nyomorognak és szenvednek – írta – mert egy vagy két kiskirály-
nak úgy tetszik. Ezek a kiskirályok nem a maguk esze után indulnak, hanem dróton
rángatott bábui a központnak. Innen indul ki a romlás, a kútmérgezés, a destrukció
legvadabb és legkárhozatosabb féktelensége. Itt adják ki a jelszót, hogy nem szabad
megbékélnie a magyar társadalomnak, nem szabad megnyugvásnak költöznie a lel-
kekbe, nem szabad elbocsátani a nemzeti munkát megváltó útjára. Mert mihelyt
békesség, nyugalom és munka veszik át az uralmat, akkor a heccelődők, a zavaros-
ban halászók, az izgatásból élők elvesztik kenyerüket, befolyásukat, hatalmukat. Egy
olyan vidéki város, amilyennek mi Veszprémet ismerjük, nyájas otthona a polgári
egyetértésnek, az osztályok és felekezetek közötti békességnek, a csöndben folyó kul-
turális munkának. Az ilyen városra a professzionális izgatásnak nincs hatalma. Az
ilyen város szíve, értelme, kedélye erős bástya, amelyen az áskálódás bajosan üthet
rést. És mégis: sikerült rést ütnie. Egy egészen kicsiny, jelentéktelennek tűnő rést. De
ezen a hasadékon is be tudott húzódni a lázításnak, a visszavonásnak, a romlásnak
siserehada.

Mi volt ez a kis rés? A veszprémi színtársulat néhány tagjának felekezete.
Kilencven ember szolgálta buzgón, értelemmel, avatottsággal a megyei kultúrát
Veszprémben. Törekvésük komoly, hitük hivatottságukban rendületlen, sikerük érde-
mükhöz mért volt. Jól dolgoztak, változatos műsorukban az uralmat és az elsőséget
a klasszikusoknak engedték át – ami vidéki kisvárosban szokatlan érdem –, tanultak
és tanítottak, munka közben fejlődtek és munkájukkal hallgatóik lelkét, fogékonysá-
gát, kultúráját is fejlesztették. Semmi hibában bűnösnek nem találtattak. Pártolták is
őket, estéről estére megtöltötte a közönség a házukat, megtapsolta játékukat és a mai
nehéz, ínséges időkben is biztosította megélhetésüket. Egyszerre elmaradt a publi-
kum, elnémult a taps, elfogyott a kenyér. Berozsdásodtak az eddig jeleskedő művé-
szek? A súgóra bízták szerepüket? Részegeskedtek? Tiszteletlenek voltak a közönség-
gel?

Mindennek nyoma sincs. Emellett kilencven tag közül kilencnek a felekezetén
megütközött valamilyen potentát. Kilencnek az orra nem tetszett neki. Csak az orruk,
mert egyéb színészi vagy emberi kvalitásaik ellen tudomásunk szerint nem volt kifo-
gása. És ezért a kilencért kell most szenvednie, vergődnie, éheznie kilencvennek. Az
Úr egy jámborért megkegyelmezett volna egész Szodomának és Gomorának. A
veszprémi potentát az Úrnál is nagyobb úr, mert ő kilenc miatt nem kegyelmez tíz-
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szer kilencnek. Kiadja a parancsot, hogy a polgárság a színház ellen vonja ki a legé-
lesebb, leghalálosabb kardot: a bojkottot. Civil és katona most kerüli a Múzsák
templomát, mint a pestisfészket. Lelkes ifjak nem lobbanhatnak lángra Petúr bán
honfitüzén; ábrándos leányok nem szenvedhetnek az ártatlanul bűnhődő
Ophéliával; kedvelői a vidám tréfának és finom elmésségnek nem élvezhetik a nagy
vígjátékokat. És mivel a színészeknek bizonyára vannak védői is, a pro és az anti
párt ellenséges táborokra szaggatja a város társadalmát. Megbolygatott méhkas lett
a kedves Veszprém. A tűzoltótoronyból a Jeruzsálemhegyen mindenfelől tüzeket ész-
lelnek. A gyújtogatók pedig kezüket dörzsölik, jól dolgoztak. Van-e a múltban és a
jelenben – nézzetek körül bár még oly gondosan – ennél szebb iskolás példája a
destrukciónak?”3

A Magyarország című politikai napilap rövid hírben reagált az interpellációra. A
lap szerint a nemzetgyűlésen elhangzott kérdés mély megdöbbenést váltott ki mind-
azokból, akik ismerik és méltányolni tudják azt a lelkes kultúrmunkát, amelyet a
vidéki színészek kifejtenek. „A veszprémi színtársulat üldözése nem áll meg
Veszprémnél. Ugyanazok a körök, amelyek a veszprémi társulat elleni bojkottot ren-
dezték, Andor Zsigmondtól, a társulat igazgatójától téli állomáshelyét, a székesfe-
hérvári színházat is elvették, és odaítélték egy ottani újságírónak.4 Andor tehát
kilencven tagú társulatával most Veszprémbe érkezik, azután pedig nyilván kényte-
len lesz társulatát szélnek ereszteni, mert hiszen téli állomását elvették tőle. Meg kell
jegyezni, hogy Andor Zsigmondnak nagy művészi múltja van, és több külföldi szín-
háznak volt első dirigense. Társulatának tagjai – a bojkottált magyar színészek – a
vidéki színészet elitjéhez tartoznak” – írta a lap.5

A Veszprémi Hírlap élesen reagált a nemzetgyűlésben történtekre és a fővárosi
lapok cikkeire. Május 1-i számában a címoldalon jelent meg a lap felháborodott
cáfolata, amelyet teljes egészében idézünk:

„Kínos feltűnést keltett »a veszprémi színházbojkott« ügyében Rupert Rezső dr.,
a devecseri kerület kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselőjének a napokban elhang-
zott interpellációja, amelyben azt kesergi, hogy a tisztikar kezdeményezésére a
veszprémi közönség bojkottálja az itteni színtársulatot azért, mert kilencven tagja
közül kilenc zsidó.

A tárgyilagos igazság megállapítása céljából illetékes körökhöz fordulván,6 ott a
következő felvilágosítást kaptuk:

3 Pesti Napló, 1921. 04. 28. Bojkottált színészek. 1.
4 Alapi Nándor színészről van szó, aki eben az időben a Székesfehérvári Újságot szerkesztette, a

szeptember elsejével kezdődő új színházi szezontól ő kapta meg az igazgatói jogot.
5 Magyarország, 1921. 04. 29. A veszprémi színészek kálváriája. 5.
6 A lap nem nevezi meg konkrétan, kit ért „illetékes körök” alatt. (P. F. megj.)
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– Bojkottról szó sincs, még kevésbé terrorról. Az a tény, hogy a helyőrség tiszti-
kara elhatározta, hogy a színházat nem fogja látogatni. Ez az elhatározás azonban
minden befolyástól mentesen, önként keletkezett és csupán a tisztikarra vonatkozott.
A legénység erről még csak értesítve sem lett, úgy hogy az ma is járhat színházba,
ha akar. A tisztviselők egyes csoportja értesülvén erről az állásfoglalásról, ahhoz
csatlakozásukat jelentették be szintén önként és egyhangú határozattal. A törvény-
szék nem azért nem csatlakozott, mert elítéli a „gyerekes csínytevést”, hanem azért,
mert nem értesült a mozgalomról. Hogy nem volt szervezett mozgalom, még kevés-
bé terror, mutatja az utóbbi tény és még az is, hogy a Veszprémi Hírlap, amely kife-
jezetten keresztény irányú lap, minden esetben befolyástól mentesen írja a maga kri-
tikáját az előadásokról és ha azt jónak találta, tartózkodás nélkül dicsérte.
(Nyugodtan jelenthetjük ki, hogy lapunkat ebben a tevékenységében semmiféle befo-
lyás nem akadályozta. A tisztikar és egyes társadalmi egyesületek elhatározásukat
velünk nem is közölték. Szerk.).

A mozgalom tulajdonképpeni okát illetőleg is tévedésben van az interpelláló.
Eltekintve attól, hogy számszerű adatai sem helyesek, mert a társulatnak jóval keve-
sebb tagja van kilencvennél7 és ezek közül jóval több a zsidó, mint kilenc, nem val-
lási kérdés volt az állásfoglalás oka, hanem az, hogy a társulat sokszor nem állott
hivatása magaslatán. Elvégre a meztelenség nem okvetlen pótolja a művészetet és a
brettliskedés8 sem feltétlen kultúra. A színház vezetősége azon felül abszolút érzé-
ketlenséget tanúsított a válságos idők nagy problémái iránt, így például hosszas itt-
léte alatt egy előadást sem rendezett a hadifogoly akcióra, rokkantak javára vagy
egyéb jótékony célra.

– Mennyi része van a színházigazgatónak az interpelláció létrejöttében, ezt nem
tudjuk, úgy látjuk azonban, hogy egész másfelé volt az éle irányítva. Tudomásunk
szerint ugyanis a székesfehérvári és veszprémi színikerület játékjogát nem Andor
Zsigmond, hanem Alapi színházigazgató kapta.9 Talán ez a tulajdonképpeni sérelem,
és a bojkottrémlátás csak részvétkeltési eszköz?10 Kenyér nélkül nem marad a társu-

7 Nézőpont kérdése: van, amikor a társulat tagjai közé csupán a művész munkatársakat számolják,
néha a kardalosokkal együtt, néha nélkülük, de sokszor az összes munkatársat, beleértve a hát-
térdolgozókat (kellékest, pénztárost, plakátragasztót stb.).

8 kabarészerű előadásmód
9 Pontosítsunk: Alapi Nándor az új, szeptemberben kezdődő 1921/22-es évadra kapta meg a szín-

igazgatói jogot.
10 Andor (Ackermann) Zsigmond (1886–1957) 1904-ben kezdte színészi pályáját. Több vidéki

színtársulatban karmester volt. A székesfehérvári társulatnak karmesterként 1917 óta a tagja
volt, előfordult, hogy Veszprémben ő vezette a társulatot. 1923 őszén elnyerte a szegedi színház
bérletét, amit 1926-ig vezetett.
Alapi (Anlauf) Nándor (1885–1944 után) 1908-ban végezte el a Színiakadémiát. Vidéken kezd-
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lat, mert az igazgató még sok tagot – köztük zsidókat is – szerződtetett és a többi is
megkapja majd a maga elhelyezkedését.

Így szól a nyilatkozat. Ezek után igazán nem értjük, mi szükség volt az interpel-
lációra? Általában, hogy lehet ilyen ügyet a parlament elé vinni? Talán nincs fonto-
sabb kérdés, mely elintézést igényel? A legérthetetlenebb mindenesetre az a nagy
készség, amellyel az interpelláló képviselő nagy megriadtságában vélt zsidóérdek
védelmére siet és az az elszántság, amellyel a nemzeti hadsereg kötelékébe tartozó
tisztikart, minden alkalmat felhasználva megtámad. Még ha tévedne is ez a belőlünk
kisarjadzott hazafias testület, inkább menteni kellene, semmint alaptalanul ócsárol-
ni, terrorral vádolni. A vádaskodás hangja áthömpölyög a határokon és ezeket a
megrezdüléseket oly szívesen fogják fel a tajtékzó kommunista emigránsok. Ez az
igazi destrukció, képviselő úr! A Pesti Napló szerint Veszprémben felfordult a nyu-
galom. »Megbolygatott méhkas a kedves Veszprém«. Mire a hír Bécsbe, meg
Baranyába jut, annyira megdagad, hogy az ottani lapok vérfürdőről, pogromról fog-
nak számot adni, pedig látjuk, hogy csend van, még csak egy görbe tekintet sem
zavarja a társadalmi összhangot.

Mindenesetre szomorú jelenség, hogy mikor a veszprémi képviselőtestületi ülé-
sen nincs erélyes hang, mely a megtámadott kisgazda érdekek védelmére keljen,
akkor egy célzatos felekezeti szempontból kiélezett ügynek parlamenti védelmező-
je akadjon – egy kisgazdapárti képviselő személyében!”11

A Rupert Rezső képviselő által feltett kérdésekre tehát érdemi válasz nem történt,
sem a nemzetgyűlésben, sem a veszprémi „illetékes körökben”. A Veszprémi Hírlap
áprilisi kritikái alátámasztják a tényt, hogy a társulat sokszor nem állt hivatása
magaslatán, az előadások tartalma, művészi színvonala számos esetben kifogásolha-
tó volt. Azonban a „kifejezetten keresztény irányú lap” nem tiltakozott egyik előadás
művészi színvonala ellen sem. A színtársulat műsortervét előzetesen az 1918 febru-
árjától működő városi színügyi bizottság volt illetékes felülvizsgálni és engedélyez-
ni, tehát ennek a bizottságnak lett volna joga a kifogásolható művészi színvonalú
előadásokat letiltani.

Az 1920-as évek elején nem volt egyszerű vidéken színházat tartani. Hősi volt az
a küzdelem, ami a vidéki színészeknek osztályrészül jutott. Súlyosbodtak az életkö-
rülmények, a színház sokak számára idegenebb lett. Ami a vidéki színtársulatok
kenyérkereset lehetőségeit illeti, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a tényt,

te színészi pályáját, 1912-ben már a budapesti Kövessy Színház tagja. 1920–21-ben a Székes-
fehérvári Újság szerkesztője volt, 1921 őszétől Székesfehérváron igazgatott, 1924–31 között az
Országos Kamaraszínházat, 1932–34-ben a Budapesti Kamaraszínházat vezette. 1938–39-ben a
Nemzeti Színház ügyelője volt, 1944 végén politikai okok miatt elhagyta az országot.

11 Veszprémi Hírlap, 1921. 05. 01. A színházbojkott. 1.
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hogy a színházi előadások komoly kiadásokat jelentettek a társulatoknak, amelyeket
a bevételek csak folyamatos játszás esetén fedezhettek volna. A vidéki társulatok
azonban nem engedhették meg maguknak, hogy egy-egy darabot huzamosabb ideig
műsoron tartsanak, mivel állandóan újdonságokkal kellett szolgálni, ami gazdag tár-
sulati könyvtárat, díszlet- és jelmeztárat, rutinos színészeket kívánt. A bevételeket a
közönség „sokszor ferde ízlésű” igényeinek kielégítése, a többnyire sikamlós szöve-
gű operettek és bohózatok műsorba vétele tudta csak növelni, ami Veszprémben
gyakran a keresztény lapok kritikusainak ellenérzését vívta ki. A teljes képhez az is
hozzátartozik, hogy a veszprémi tisztikar ebben az időben hiányolta a hazafias érzé-
sű, irredenta tárgyú darabokat is.

Azt se feledjük, hogy az első világháború előtti idők „kedélyesnek” nevezhető
antiszemitizmusát, a vesztes háborút és Trianon tragédiáját feldolgozni nem tudó
indulatok váltották fel. A Tanácsköztársaságot követő megtorlások idején hisztérikus
antiszemita kilengésekre is sor került, indokuk legtöbbször az volt, hogy a bolseviz-
mus a zsidók találmánya, így a bűnbakkeresés társadalmi pszichózisában a zsidókat
hibáztatták. Elsősorban a katonaság, a papság és a köztisztviselők körében talált táp-
talajra a feléledő antiszemitizmus, amit tovább bátorított az 1920. évi XXV. (nov.
26.) törvénycikk,12 az ún. numerus clausus is, amely megtörte a magyar zsidóság
1848 óta fennálló jogegyenlőségét. A veszprémi színházbojkott megértéséhez ezeket
a szempontokat is figyelembe kell vennünk.

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

A lábjegyzetben hivatkozott folyóiratok.
RUPERT Rezső (2019): A „Vidéki fiskális” – Rupert Rezső. Publicisztikák, nemzetgyűlési felszó-

lalások, interpellációk, képviselői indítványok és írások Rupert Rezsőről. Összeállította:
Földesi Ferenc. Veszprém

12 1920. évi XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. Kihirdetve
1920. szept. 26.


