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„A nagy hadgyakorlat” 

I. Ferenc József 1908-as látogatása Veszprémben  
a helyi sajtó tükrében

MEZEI ZOLTÁN JÓZSEF1

1908. szeptember 15-én a Monarchia uralkodója, I. Ferenc József Veszprémbe 
látogatott, hogy személyes részvételével megkezdődjenek a szokásos őszi hadgya-
korlatok, ezúttal a Balaton-felvidéken, a „Királynék városa” közelében. Ugyanezen a 
napon Aerenthal osztrák és Izvolszkij orosz külügyminiszterek a csehországi Buch-
lauban tárgyaltak. A tét mindkét fél számára komoly előnyökkel kecsegtetett, egyúttal 
olyan „win-win pozíciót” jelentett, amely egy több mint száz éve megoldatlan prob-
lémának vetett volna véget. Amennyiben a Monarchia annektálhatja az 1878-ban már 
megszállt Bosznia-Hercegovinát, úgy nem gördít akadályt az elé, hogy Oroszország 
megszerezze a Boszporuszt és a Dardanellákat – a Földközi-tengerre nyíló –, stratégi-
ai jelentőségű tengerszorosokat.2

Tanulmányom célja, hogy egyrészt bemutassam az európai nagyhatalmi, dinaszti-
kus érdekek által vezérelt politikai helyzetet, amely e történet hátterét adja, majd en-
nek összefüggésében betekintést kínáljak a veszprémi – egyébként Magyarországon 
ritkaságszámba menő – „királylátogatás” és „a nagy hadgyakorlat” részleteibe. Ehhez 
segítségül hívom a lokális közösségi emlékezet fórumait, a korabeli sajtót és egyéb do-
kumentumokat, amelyek képet adnak a király fogadtatásáról, az iránta és a dinasztiához 
való hűség megnyilvánulásairól. Végül szólnék mindarról a hosszú távon is érvényesülő 
invesztícióról, amit a koronás fő látogatása nagymértékben előmozdított Veszprémben.

1 Mezei Zoltán József teológus, zsidó kultúratörténész, dokumentumfilmes, szerkesztő. Magyar-
ország vidéki zsidóságának deportálását megörökítő dokumentumfilm-sorozatok (Bárány László 
rend.: Soá	napja; KL	Auschwitz) forgatókönyvírója, szerkesztője. A világhírű veszprémi születé-
sű hegedűs, Auer Lipót életéről szóló film (Bárány L. rend.: Auer	−	Gyökerek	és	ágak) tudomá-
nyos munkatársa. A Hetek című hetilap és az ATV munkatársa volt, jelenleg a veszprémi zsidó 
közösséggel kapcsolatos forrásokkal, emlékekkel foglalkozik, ezeket gyűjti kötetbe, Amíg	az	ég	
a	föld	felett	lesz címmel. Diplomáit a Szent Pál Akadémián és az Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetemen szerezte.

2 DIÓSZEGI 1997. 220.
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A „keleti kérdés” és az annexiós válság kibontakozása

A XVIII. század végére a korábban világhatalmi babérokra pályázó Oszmán Bi-
rodalom, Európa „beteg embere” – ahogy később I. Miklós cár nevezte –, az európai 
dinasztikus hatalmi politika egyik ütközőzónája lett. Az oszmán kérdés szorosan ösz-
szefüggött a tengerszorosok státuszával: mely hatalmak, milyen feltételekkel használ-
hatták a Fekete-tenger és a Földközi-tenger közötti vízi utat. Oroszország és Ausztria 
a térség felosztását fontolgatta, Anglia érdekeit azonban sértették az orosz terjeszke-
dési törekvések, s ezzel létrejött egy hosszú távon lezáratlan geopolitikai probléma, 
az ún. „keleti kérdés”.3 Ez a dilemma a napóleoni háborúkkal kezdődően egyre sar-
kalatosabbá vált.

A XIX. század közepén Oroszország úgy vélte, hogy keleti terjeszkedését ille-
tően – az 1849-ben nyújtott segítségéért cserébe – számíthat a Habsburg Birodalom 
támogatására. Ez a reménye azonban szertefoszlott,4 így az Oszmán Birodalom ellen 
folytatott és elbukott krími háborút lezáró 1856-os párizsi békével, a győztes oldalon 
álló Anglia és Franciaország szándékai valósultak meg: Oroszország elveszítette azt a 
jogát, hogy hadiflottát állomásoztasson a semlegesnek nyilvánított Fekete-tengeren.5

II. Abdul Hamid szultán uralkodása idején, a dinasztikus és vallási diktatúra alter-
natívájaként az Oszmán Birodalomban is felütötte fejét a nacionalizmus. Az ifjútörö-
kök a dinasztikus államból racionális, szekuláris nemzetállamot kívántak létrehozni. 
A birodalom területén, Anatólián kívül azonban nem éltek törökök, így a mozgalom 
törökellenes ellenállást váltott ki a különböző etnikumok körében. Mindez később 
hozzájárult a soknemzetiségű Oszmán Birodalom széthullásához.

Az ifjútörök mozgalom szervezkedése aggodalommal töltötte el a Monarchia poli-
tikai elitjét, ezért az 1878 óta „ideiglenesen megszállva tartott” Bosznia-Hercegovina 
ügyét mielőbb rendezni akarták, jóllehet az oszmánok ekkor már nem Anglia szövet-
ségesei voltak (mint egykor, a krími háború idején), hanem Németországé, mivel száz 
éves ellentét után megtörtént az angol–orosz kibékülés és érdekszféráik elhatárolása.6

A Monarchia e sürgető helyzetben, 1908. szeptember 15-én tett ajánlatot Aerenthal 
osztrák külügyminiszteren keresztül, Izvolszkij orosz külügyminiszternek Bosznia 
annexiójára, cserében a tengerszorosokért. Az oszmánoktól elhódított új szerzemé-
nyek a magyar korona részét képezték volna, és ez „a	birodalmon	belüli	pozíciónye-
reség” – Diószegi István történész szavaival élve – „megerősítette	volna	a	magyar	
politikai	vezető	réteg	gyengülő	birodalomtudatát,	és	új	erővel	töltötte	volna	fel	a	ha-

3 DIÓSZEGI 1997. 15.
4 DIÓSZEGI 1999. 19.
5 VADÁSZ 2011. 388–389; 550–551.
6 Id. mű, 554.
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nyatló	 dualista	 struktúrát”.7 Izvolszkij pedig a maga részéről úgy gondolta, hogy 
miután az angol–orosz viszony időközben amúgy is rendeződött, a tengerszorosok 
megszerzése nem fog politikai bonyodalmakba ütközni. Ebben azonban – mint végül 
látni fogjuk – tévedett.

„Felséges Urunk, üdvözlégy!”8

Ferenc József 1908-as magyarországi látogatásának középpontjában az Osztrák–
Magyar Monarchia évente megrendezésre kerülő őszi hadgyakorlata állt. Veszprém 
számára az esemény kiemelkedő jellegét mégis az adta, hogy a 78 éves király, aki 
osztrák császárként ekkor ünnepelte hatvanadik évfordulóját,9 több mint fél évszázad 
– vagyis 1857-es országjárása – óta, először lépett a városba.10 Az uralkodó 1912-ig 
minden évben részt vett a „királygyakorlatokon”, és ez alkalommal is személyesen 
jelent meg.

A Legfőbb Hadúr 1867 után, a birodalom egészének alkotmányos alapokra he-
lyezésekor sem volt hajlandó lemondani a fegyveres erők feletti rendelkezés jogáról. 
Kizárólag ő döntött hadüzenetküldés és békekötés dolgában is. A Monarchia közös 
hadügyminiszterének hatásköre csak a hadügyi igazgatásra terjedt ki, a közös hadse-
reg és közös haditengerészet irányítására nem. Az abszolút uralkodó eszményét maga 
elé tűző Ferenc József teljes mértékben azonosult a birodalmát összetartó és annak 
minden szegletében rettegett hadseregével.

7 Id. mű, 220.
8 A Veszprémi Hirlap 1908. szeptember 13-i száma köszöntötte így a királyt vörös-fehér-fekete 

szegéllyel körbefuttatott címlapján. (A folyóiratcímeket és az idézeteket minden esetben az ere-
deti helyesírásnak megfelelően közlöm. MZJ.)

9 Veszprémi Hírlap, 1908. máj. 10. A császári jubileum. 4. 
10 A király hosszú ideig elkerülte Veszprémet, míg végül az újabb látogatásra sor került. Az 1899. 

szeptember első felére, Pápa környékére tervezett hadgyakorlat a nagy esőzések miatt elmaradt. 
Bár az 1901. szeptember 5-i Budapesti	Hirlap „veszprémi hadgyakorlatról” írt (5.), a szeptember 
5-én Budapestről Zircre látogató és két napig, szeptember 7-ig Vajda Ödön zirci apátnál vendé-
geskedő király a Hajmáskér és Öskü határában felavatott új tüzérségi lőteret tekintette meg – a 
megyeszékhelyen nem tette tiszteletét. (Budapesti	Hirlap 1901. szept. 6. A király Zircen.4–5; 
Budapesti	Hirlap, 1901. szeptember 7. A király Veszprém megyében. 4–5.) A zirci vizit, majd 
rövid schönbrunni pihenő után az uralkodó ismét hadgyakorlatra volt hivatalos, ezúttal 1901. 
szeptember 12. és 18. között Délnyugat-Magyarországon. Az utolsó napon a királyt néhány órá-
ra Pécs városa látta vendégül. (Budapesti	Hirlap, 1901. szept. 5. A király úti programja. 5–6; 
Tolnavármegye, 1901. szept. 1. Rendkívüli közgyűlés. 2.) Az 1857-es látogatásra hivatkozik: 
Veszprémvármegye, 1908. szept. 20. A király Veszprémben. 1.; Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 
5. Királyvárás. 1–2.
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Veszprémi fogadtatása azonban a legkevésbé sem volt hűvös – sőt, inkább nyájas 
és szeretetteljes, mint fiú: értsd a hű és rajongó alattvaló és gondos, törődő atya: az 
idős uralkodó közötti viszony. A helyi sajtó nem is igen vágyott e szimbólumrendszer 
keretein túlra; rendre a királyai iránti kilencszáz éve töretlen hagyományos magyar 
hűségre és a nemzeti tradíciókban gyökerező, az uralkodó és a szent korona iránti ra-
gaszkodásra hivatkozott. A retorika azonban a jó ízlés korlátait feszegetve hol transz-
cendens magaslatokba szárnyalt:	„ne	nézd	külsőnket:	–	szívünkbe	tekints” – hol pedig 
váratlan éteri bukfencet vetve a banalitás talaján landolt: „Ha	az	érzelmek	olyanok	
volnának,	mint	a	villany,	mely	a	levegőben	terjed	s	távolságot	nem	ismerve	megszólal-
tatja	a	messzeségben	levő	telepet:	akkor	már	most	megéreznéd,	Felséges	Urunk,	ott,	
országunk	szivében	azokat	a	hullámokat,	melyek	innen,	a	mi	igénytelen	városunkból	
Feléd	áramlanak	a	mi	lelkünkből.”11

A hevült pillanat ihlette metaforát a kor és a szituáció magyarázza: amint a to-
vábbiakban még visszatérek rá, a megyeszékhely (és mindenekelőtt a hírlapíró) fan-
táziáját ezekben a napokban szemmel láthatóan az újmódi vívmány, a villanyáram 
veszprémi bevezetése foglalkoztatta.

Míg bizonyos országos orgánumok azt feltételezték, hogy a Balaton környékén össz- 
pontosított roppant, 140 ezer főt számláló és a kor legmodernebb haditechnikáját fel-
vonultató hadsereg a császári jubileum tiszteletére gyűlt össze, más sajtókörök a nem-
zet nevében sietve leszögezték, hogy az osztrák császár jubileumához semmi közük.12 
Összességében mégis jóleső érzéssel nyugtázták, hogy a hadi eseményekkel járó ha-
talmas kiadások magyar földön esnek meg.

Az országosan is bőséges publicitást élvező veszprémi események tudósításán 
egyébként elsősorban a város két korszakos ívű hetilapja osztozott. Ily módon a lo-
kális emlékezet hagyományozása is jelentős részben a veszprémi püspökség tulaj-
donában lévő Veszprémi Hirlap és a Horváth Béla ügyvédjelölt által birtokolt rivális 
Veszprémvármegye	beszámolóira hárult.13 Ferenc József látogatásáról hasonlóan nagy 
terjedelemben (olykor még részletgazdagabban és élesebb szemmel) számolt be Hup-
ka György lapja, a rövid életű Veszprémi	Ellenőr is.

11 Mindkét idézet: Veszprémi Hírlap, 1908. szept. 13. „Felséges Urunk, üdvözlégy!” 1.
12 Tolnai	Világlapja, 1908. máj. 17. Fejedelmek hódolata. 795. (Júliusi előrejelzések még 100 000 

főről tudósítottak. Veszprémvármegye, 1908. júl. 5. 3.)
13 Előbbit, az „Egyházmegyei Iroda hivatalos közlönyét” ebben az időszakban Kertész Kálmán  

r. k. lelkész, újságíró szerkesztette, míg utóbbit, amely a „Független politikai hetilap” alcímet 
viselte, dr. Fischer Miklós és dr. Sándorfi Kázmér ügyvédek. Az esemény országos visszhangját 
jelzi, hogy a Teréz körúti Bonbonniere-ből éppen akkoriban az Andrássy úti Modern Színpadhoz 
igazolt Nagy Endre (akinek később saját nevén működött itt Cabaret-ja) több estén át parodizálta 
„Manöver a cabaréban” című kis jelenetében a veszprémi hadgyakorlatokat harmadmagával, Bár-
sony Istvánnal és Sajó Gézával. (Népszava, 1908. szept. 23. Uj paródia. 5.)
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A király érkezéséről szóló legkorábbi hírek már április környékén szállingóztak a 
Veszprém megyei lapokban, ahol egyéb magas rangú vendégekről is beszámoltak:	„[…]	
a	szálláscsináló	bizottság	[…]	megnézte	a	püspöki	palotát	és	a	kanonokok	házait,	hogy	
tervezeteket	készitsen	a	vendégek	elszállásolására”14 – tudósított a Veszprémi Hirlap.

Az uralkodói vizitáció egy apró meghűlés miatt kis híján elmaradt, de augusz-
tus végén, hosszas találgatások után már megnyugtató hírek láttak napvilágot a 
Bad-Ischlben tartózkodó király állapotáról.	„A	király	náthája	enyhülőfélben	van	és	
hangja	 könnyü	 rekedtségtől	 eltekintve	 csaknem	 teljesen	 tiszta” Vagy:	 „[…]	az	 idő	
kissé	hűvös	volt,	a	király	az	ünnepség	tartama	alatt	mégis	levetette	felöltőjét”	– tudó-
sított reménykeltően a Pesti Hirlap Bad-Ischlből, ahol Ferenc József az Erzsébet ki-
rálynéról elnevezett kórház alapkőletételén vett részt.15 Magyarhonban a királyvárás 
eseménye azonban ekkorra már kifejtette jótékony hatását.

Városfejlesztés és előkészületek – „A királyváró Veszprém”

A háromnapos királyi látogatás híre friss lendületet adott a közügyekben elfásult, 
kritikusai szerint maradi szellemű, „sokat	gunyolt	s	a	vidéki	városok	erős	versenyében	
leghátul	bandukoló	városnak”.16 Az újságírók tollán közmondásossá váló „veszprémi 
lassúság” egyszeriben elpárolgott.17 Új erőre kapott az 1907-ből átörökölt, a város-
kép átalakulásával is járó korszerűsítő tervek végrehajtása – a megyeszékhely átfo-
gó városrendezéssel készült. Napirendre került a régi lakónegyedek, utcák elbontása, 
a várost övező földek felparcellázása, új házsorok felhúzása és utcák megnyitása, a 
csatornázás, az infrastruktúra bővítése, valamint a piacrendezés feladata. A Hosszú 
utcai régi fahíd helyén betonhíd épült. A városi közgyűlés megszavazta a Fehér Ká-
roly kallómalmához tartozó rét megvásárlását, amelyet sétatérré alakítottak. Fokozott 
tempóban haladt a Szent Mihály székesegyház egy éve megkezdett átépítése, és a Da-
vidikum bővítése, amelynek még a királylátogatás előtt felszentelték a kápolnáját.18

14 Veszprémi Hírlap, 1908. ápr. 26. Királyunk Veszprémben. 3–4.
15 Pesti Hírlap, 1908. aug. 29. A király egészséges. 7.; Pesti Hírlap, 1908. aug. 30. A király. 8.
16 Veszprémvármegye, 1908. jan. 12. A városháza uj képe. 1; Hasonlóan írt vezércikkében a Veszp-
rémi	Ellenőr (Királyvárás. 1908. szeptember 5. 1-2.) a városról, „mely	 igen	sokban	elmaradt	
egyébb	[sic!]	városok	mögött”. Lásd még: Veszprémi Hirlap, 1908. máj. 10. Bontják a házakat. 
5; Veszprémi Hírlap, 1908. máj. 17. Piacrendezés; Bővül az uj telep. 4. Veszprémi Hirlap, 1908. 
júl. 12. Csatornázás. 3.

17 Veszprémvármegye, 1908. aug. 16. Szépül a város. 4.
18 Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 23. Az uj hid. 5; Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 2. Városszépítés. 4; 

Veszprémi Hirlap, 1908. máj. 10. A székesegyház épitése. 5; majd ugyanezzel a címmel: aug. 2. 
4. és aug. 30. 4; Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 13. A Davidikum. 4.
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Szintén az előző év, 1907 júniusa óta folytak a Veszprémi Nemzeti Színház építési 
munkálatai. Medgyaszay István, akit az utókor „az építészet Bartókja” megtisztelő 
címmel illet, terveiben a magyar népművészeti stílust modern építészeti megoldással, 
vasbeton szerkezeti elemekkel egyesítette.19

Mindezekhez képest csekélységnek számított, hogy az uralkodó érkezése előtt a 
Szabadi és Kossuth utcák, a Városház tér, a Gizella tér, a piac és a vár területén 15 
vagon bazalt- és dolomitzúzalékot terítettek szét, a király bevonulási útját a frissen 
leaszfaltozott vasútállomás és a püspöki palota között 10 métermázsa porolaj felhasz-
nálásával tették pormentessé.20 

A városi villanyvilágítás bevezetése viszont a sarkalatos kérdések közé tartozott.21 A 
villany megjelenése előtt Veszprémben 1898-tól acetilén gázhálózat működött,22 a város 
a közvilágítás kiépítésére még 1907-ben szerződést kötött a Siemens céggel. 1908-ban a 
diesel-motorokkal üzemeltetett Szabadi úti áramfejlesztővel párhuzamosan telepítették 

19 MÁRKUSNÉ 2015. 94–96. A színház 1908. szeptember 17-én nyitotta meg kapuit. A megnyi-
tóra természetesen – és mindenek előtt – Ferenc József is hivatalos volt, de a kabinetiroda a 
hadgyakorlat fáradalmaira hivatkozva lemondta a király megjelenését. (Veszprémi Hirlap, 1908. 
szept. 13. Az uj veszprémi szinház; A szinház megnyitása. 3; Veszprémvármegye, 1908. szept.  
13. Dr. Sándorfi Kázmér: Veszprém színháza; A szinház megnyitása.1–2. Veszprémi Hirlap, 
1908. szept. 20. Szinház. 6.)

20 Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 5. Királyvárás. 1–2.
21 Nagyjából a balatoni közvilágítás kiépítésével egy időben. A Siófokon, 1904-ben alapított Bala-

toni Szövetség ekkoriban vette tervbe, hogy a fürdőtelepek Balatonalmáditól Füredig „villamos 
világításra rendezkedjenek be”. (Veszprémvármegye, 1908. jún. 14. Villamos világítás a Balaton 
felső partján. 3.)

22 A gázhálózatba negyvenkét épületet kötöttek be, és 600 méter hosszan 120 köztéri lámpát is 
rácsatlakoztattak. (VARGA 2009. 926.)

A	Kossuth	utca	portalanítása	a	királyvárás	lázában.	Fotó:	Incze	Kálmán.	
Forrás:	Ország-Világ,	1908.	szept.	20.	761.
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a transzformátor állomásokat és lefektették az elektromos hálózatot. A Wolfram-izzók-
kal felszerelt utcai lámpák végleges elhelyezését a városi tanácstagok a saját körzetük-
ben szemlézéssel állapították meg. A beltéri világítást hivatalosan legelőször a frissen 
felújított püspöki palotába vezették be, egyenesen Őfelsége lakosztályába, ahol – ha az 
újságoknak hinni lehet – „100 villamos lámpát” helyeztek üzembe.23

Miközben a város polgársága konstruktív javaslat- és panaszáradatot zúdított a 
sajtóra, a kornak e közösségi „üzenőfalára”, a Veszprémi Hirlap zsurnalisztája frap-
pánsan foglalta össze a megújulás folyamatát:

„Nagyon	 indokolt	 […] a	 sok	 javitás,	 utcaburkolás,	 épités,	 tisztogatás,	 szépités,	
ami	egész	városszerte	 folyik.	Ha	Őfelsége	esetleg	egészségi	állapota	miatt	mégsem	
jöhetne,	akkor	is	nagy	hálával	tartozunk	neki	már	azért	is,	hogy	szándéka	ide	jönni,	
mert	ez	a	körülmény	sok	olyan	munkát	végeztet	el	a	várossal,	vármegyével,	testüle-
tekkel	és	magánosokkal,	ami	ugyan	égetően	szükséges	lenne	amugyis,	de	valószinüleg	
még	sok-sok	esztendeig	elmaradt	volna.”24

Az aggodalmaskodó hangok ellenére a király látogatása elé végül nem gördült 
akadály. 

A fogadtatás

Az utoljára 1902-ben használt „királysátor” monumentális vasvázát a MÁV két 
héttel korábban, hat vagonban szállította az állomásra, és extra bért fizetett a munká-
soknak a felállításáért. A kalotaszegi varrottasokkal gazdagon díszített, generátorokkal 
működtethető csillárokkal felszerelt sátorban aranyszegélyes baldachin alatt pálmákkal 
ékesített királyi trón állt. Az udvari vonat számára fenntartott területet zászlókkal és 
virágfüzérekkel kerítették el.25 

23 A püspöki rezidencián kifejezetten a király fogadására tatarozási és átalakítási munkálatokat végez-
tek. Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 9. Lipót Szalvátor főherceg Veszprémben. 3; Veszprémi Hirlap, 
1908. aug. 15. Királyunk születésnapja. 4. A közvilágítás a tárgyalt időszakban egyelőre próbaüzem-
ben működött. A villanytelep átadása után az áramszolgáltatás 1908. december 8-án indult meg, a fo-
gyasztói bekapcsolásokra pedig 1909-ben került sor. A szolgáltatás eleinte csak este üzemelt, később 
az egyre fokozódó igény miatt bevezették a nappali áramszolgáltatást is. VARGA 2009. 926–927. 
Veszprémvármegye, 1908. jan. 26. A villamos telep. 2; Veszprémvármegye, 1908. márc. 15. WeiSz 
M. iGNÁc: Villanyvilágitásunk. 2; Veszprémi Hirlap, 1908. máj. 10. A villamos lámpák. 5; Veszprémi 
Hirlap, 1908. máj. 17. Villamoslámpák. 4; Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 2. A villanyvilágitás ügye. 
4; Veszprémvármegye, 1908. aug. 16. A Diesel motorok. 3; Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 23. A vil-
lanyvilágitás. 4; Veszprémi Hirlap, 1908. okt. 4. A villamvilágitás ügye [sic!]. 4; Veszprémi	Ellenőr,	
1908. szept. 5. Királyvárás. 1–2.; Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 13. Villanyvilágositás, 4–5.

24 Veszprémi Hirlap, 1908. júl. 19. A veszprémi királynapok. 4.
25 Pesti Hirlap, 1908. aug. 30. A király. 8; Pesti Hirlap, 1908. szept. 10. A király itthon. 8; Veszp-
rémvármegye, 1908. szept. 13. A királyi sátor. 3.
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Ferenc József udvari különvonata Bu-
dapestről Székesfehérváron át, Hajmás-
kér érintésével szeptember 15-én, kedden 
16:30-kor érkezett Veszprémbe. A várme-
gyei előkelőségeken és a vallásfelekezetek 
képviselőin kívül valamennyi egyesület és 
iskola felsorakozott a vasútállomáson.26 El-
sőként a király lépett ki az udvari kocsiból, 
őt Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös 
követte, aki Hajmáskéren csatlakozott a vo-
nathoz. Utána a kíséret tagjai következtek.27 
A szőnyeggel borított peronra lépő királyt 
percekig tartó viharos éljenzés fogadta. 
Őfelsége először Hunkár Dénes főispánnal, 
majd Szeglethy György polgármesterrel 
váltott néhány szót.

„A	polgármestertől	azt	kérdezte	a	király:
–	Halad-e	Veszprém	városa?	Igen	jó	hi-

reket	hallottam,	hogy	szép	fejlődésnek	indult	
a város.

–	Rövid	idő	óta	meglehetős	fejlődésnek	indulunk,	Felség.
–	Igen	szép,	nagyon	szép.	–	felelte	a	király.”28

Ferenc József valamennyi felekezet képviselőjét megszólítással tüntette ki, de 
csak az izraelita hitközség elnökéhez, Rosenthal Nándorhoz intézett kérdése maradt 
fenn:	„–	A	hitközség	hány	 lélekből	áll,	 s	van-e	 templomuk?” Egyedül a Veszprémi 
Ellenőr tudósítója tett említést a dologról, de míg más esetekben a párbeszédeket – a 
válaszokat is – többnyire teljes terjedelemben lehozta, a kérdésre adott feleletet ezút-
tal nem jegyezte le.29

A vasútállomástól a Vár utcáig három diadalívet állítottak fel, mindjárt az elsőn az 
„Isten	hozott!” felirattal. A bevonulási utat teljes hosszában díszes árbocok – köztük 
„élőzöld	girlandok” –, tarka lampionok díszítették. A zászlórudakon és a házakon a 

26 Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 5. Királyvárás. 1–2.
27 Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 20. A király megérkezése Veszprémbe. 2.
28 Veszprémi	 Ellenőr, 1908. szept. 19. A királynapokról. 2; Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 20.  

A király megérkezése Veszprémbe. 3.
29  Olvashatjuk viszont egy-két lappal hátrább, mégpedig vicc formájában. „Azt	kérdezte	a	király	

[...] Rosenthal	Nándortól,	hogy	hány	lélekből	áll	az	izr.	hitközség?	S	midőn	Rosenthal	azt	vá-
laszolta,	hogy	1600,	Ő	felsége	felkiáltott:	»Szent	Isten!«” Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 19.  
A királynapokról. 2; Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 19. Királynapi vicceket csinálnak nálunk. 4.

A	királyi	sátor.	Forrás:	Ország-Világ,	
1908.	szept.	20.	761.
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nemzeti lobogókon kívül a vármegye fehér-zöld és a város vörös-kék lobogói leng-
tek.30 A királyi menetet a sokaság „felhőket	elkergető	üdvrivalgással” kísérte. Meg-
rendítő és életre szóló élmény volt a vidéki városka lakóinak az európai viszonylatban 
is jelentős esemény, még ha nem is jutott mindenkinek zárt, névre szóló fizetős néző-
hely az evangélikus templom előtti bástyán.31 A nagy kíséret a Vár utcánál megtorpant 
– a király innen már a megyéspüspök kalauzolása mellett vonult fel a nemzeti színű 
címeres zászlóval fellobogózott püspöki palotába, ahol az első emeleten nyolc szobát 
rendeztek be a számára.32 

A megérkezés időpontjára a rezidenciát Bécsből hozott bútorokkal, Wekbecker 
lovag, udvari szállásmester felügyelete alatt már lakájossá tették.33  A fogadóterem-
ből egy ajtó nyílt a palota hatalmas teraszára, ahonnan érkezése napján a szemközti 
Szalay-dombon rendezett tűzijátékot tekintette meg a király, míg a dimbes-dombos 
város különböző pontjain örömtüzek lángjai lobogtak. Az Erzsébet-szobor körül 

30  A díszítés ügyében az alispán, Koller Sándor két budapesti céggel szerződött: a Linhardttal, va-
lamint a Csathó-Rumboldttal. A költségek a MÁV, a vármegye, a város, valamint a püspökség és 
káptalan között oszlottak meg. Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 15. Királyvárás, 3.	„Nemzeti	szinü	
zászlók	különféle	hosszúságban,	minőségben	és	szélességben,	cimer	és	cimer	nélkül	legjutányo-
sabban	nálunk	kapható” – szólították meg a vásárlókeresletet az elmúlt napokban Nay Mór és 
Fiai a helyi lapok hirdetési rovataiban. Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 30. 6.

31 Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 13. Nézőhelyek a királyi bevonulásra. 5.
32 Budapesti	Hirlap, 1908. márc. 12. Az idei hadgyakorlat. 10.
33 Pesti Hirlap, 1908. aug. 30. A király. 8; Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 30. Királyvárás. 3.

Ferenc	József	fogadószobája	a	veszprémi	püspöki	palotában.	
(Forrás:	A	Veszprémi	Érseki	és	Főkáptalani	Levéltár	gyűjteményéből.)
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színes lámpák csillogtak, a középületek nagyobb részét már villannyal világították 
meg, és este a város főbb útvonalain is kigyúltak a villamos izzók és a vakító fényű 
ívlámpák.34 

A hadgyakorlat

A püspöki palotából hajtatott ki reggelente Ferenc József a város határába, hogy 
megtekintse a hadgyakorlatot, amit részben a Veszprémtől északkeletre fekvő Haj-
máskér közelében tartottak meg.

A Bakony lábáig nyúló hajmáskéri „tüzérségi telep és lőiskola” a katonai kincs-
tár által megvásárolt 8700 katasztrális hold területen létesült 1901-ben. A kopár, 
köves fennsík, közepén a lankás, részben erdős széles völggyel, Magyarország 
legjelentősebb gyakorlótere lett. Az óriási terület határait kezdetben csak a hosz-
szú póznákon lengő apró zászlók jelezték, azt pedig hogy tüzérségi gyakorlatok 
zajlanak – csupán a fel- és leszálló jelző léghajók és az ágyúdörgés. A király 1901-
es látogatása óta szinte egész város nőtt ki a földből: az ezredtörzs épületével, 
legénységi kaszárnyákkal, irodákkal, raktárépületekkel, kiszolgáló helyiségekkel, 
istállókkal.35

A hadvezetőség Hajmáskérre helyezte a szállását. Itt lakott Ferenc Ferdinánd ki-
rályi herceg, lovassági tábornok is a szárnysegédjével és sokakkal egyetemben báró 
Hötzendorfi Conrad altábornagy, a Monarchia haderejének vezérkari főnöke is. Lipót 
Szalvátor főherceg, Ferenc József veje dr. Palotay Ferenc nagyprépost veszprémi há-
zában szállt meg szárnysegédével. A hadgyakorlaton kb. kilencven altábornagy, tá-
bornok és magas rangú katonatiszt vett részt, valamint a budapesti 4., a pozsonyi 5., 
a zágrábi 13. hadtest és a honvédség több hadosztálya. A főhadiszállás irodái a Vár 
utca 6., a sajtóiroda helyisége a 7. szám alatt kaptak helyet. A Veszprémbe érkező ka-
tonaság tömeges elszállásolására a közgyűlés a kényszerbeszállásolás mellett döntött, 
ehhez üres középületeket és a régi laktanyát is igénybe vették.36 A hadgyakorlatok 

34 Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 13. Kivilágitás. 3; Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 20. Nagy emlé-
kek. Este. 4. Valamint: Veszprémi	Ellenőr,	1908. szept. 5. Királyvárás. 1–2. A Pesti Hirlap újság-
írója szerint a lelkes ünnepi készülődéshez csak a király 1894-es balassagyarmati látogatása volt 
fogható. Pesti Hirlap, 1908. szept. 10. A király itthon. 8. Lásd még: Veszprémvármegye, 1908. 
szept. 13. A királyi sátor. 3; Veszprémvármegye, 1908. szept. 13. A város kivilágitása. 4.

35 Budapesti	Hirlap,	1901. szept. 7. A király Veszprém megyében. 4–5. Veszprémi	Ellenőr, 1908. 
aug. 8. Hajmáskérről. 2–4.

36 Veszprémi Hirlap, 1908. máj. 3. Közgyűlés a városnál. 3; Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 15.  
A nagy hadgyakorlat; Lipót Szalvátor főherceg Veszprémben. 3; Veszprémvármegye, 1908. szept. 
13. A hadgyakorlatok és a királylátogatás. 2–3. Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 23. A katonák nél-
külözéséről és a mesterségesen felsrófolt árakról: Katonáink a hadgyakorlaton. 4.
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területére csak az alispántól igényelt paszpartuval – igazolvánnyal – lehetett bejutni, 
ő terjesztette fel a kérvényt a hadvezetőséghez.37

A modern fegyverarzenált – új típusú ágyúkat, tábori léghajókat – felvonultató 
hadgyakorlaton a honvédcsapatok gépfegyverütege először vetette be percenként 420 
lövést leadó új gépfegyverét.38 Az esemény annyiban tért el a korábbiaktól, hogy a 
csapatok a lefújás idejéig teljes harckészültségben maradtak, ahogy hadiállapot idején 
szokás.39

Az uralkodó reggel 9-kor kocsizott ki, és a kora délutáni órákig vett részt a hadgya-
korlaton. Sokan őrizték emlékezetükben azt a festői jelenetet, amikor a litéri mezőn 
– Litér és Gelemér között – a király ellovagolt a zágrábi honvédhadosztály és ha-
dosztály-tüzérezred előtt. „Az	ősz	hadur	huszéves	huszárhadnagyhoz	illő	vágtatásban	
jelent	meg	hol	itt,	hol	ott	a	csapatok	között,	egy-egy	szebb	századnál	dicsérő	szavakat	
vetve	oda.”40 

A Veszprémi Hirlap megelőlegezve a valóságot, úgy harangozta be a „próbahábo-
rút”, mint valami fürdővendégeknek szóló cirkuszi látványosságot. Pontosnak tűnő 
manőverek leírását szivárogtatta ki a Balaton víztükrén lefolytatott tengeri ütközetről, 
éjszakai támadásról, Füreden partra szálló gyalogságról és tüzérségről, a tihanyi apátság-
nál védekező nehézütegekről.41 A	Veszprémi	Ellenőr maró gúnnyal állította célkeresztbe 
a konkurens lap híreszteléseit.42 A vármegyei elit fantáziáját mindenesetre megragadta 
a közelgő hadgyakorlatban és az éppen virágkorát élő Balaton-kultuszban együttesen 
felsejlő lehetőség, és hosszú távú, stratégiai jelentőségű álmokat kezdett szövögetni.

37 Veszprémi Hirlap, 1908. szept. 6. Intézkedések a hadgyakorlat idejére. 4.
38 Veszprémi	Ellenőr,	1908. szept. 5. A nagy hadgyakorlat. 4.
39 Tolnai	Világlapja, 1908. szept. 20. A királygyakorlatok. 1499–1500.
40 Veszprémvármegye, 1908. szept. 20. A királyi látogatás. 5.
41 Veszprémi Hirlap, 1908. június 14. Próbaháboru a Balaton mentén. 5.
42 Veszprémi	Ellenőr, 1908. szept. 5. A nagy hadgyakorlat. 4.

Ferenc	József	lóháton	járja	be	a	gyakorlat	helyszínét.	
Forrás:	Tolnai	Világlapja,	1908.	okt.	4.	1582.



52

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/4

„A	Balatoni	 Szövetség	 legutóbbi	 választmányi	 gyülésén	 szóbahozták	 a	Balaton	
mellékén	felállitandó	katonai	nevelőintézet,	katonai	kórház	és	Keszthelyen	létesitendő	
nagyobb	katonai	gócpont	kérdését.	[…]	A	küszöbön	álló	nagy	hadgyakorlatok	meg	
fogják	győzni	az	illetékes	köröket	arról,	hogy	a	Balatonvidéket	stratégiailag	ki	kell	
használni,	annak	nagy	jelentőségü	pontjait	megerősiteni	[…] A	Balaton	nagy	kiterje-
dése	megkivánná,	hogy	azon	egy	állandó	kis	hadi	flotta	létesittessék,	amelynek	rendki-
vüli	nagy	jelentősége	volna	háboru	esetében.	[…]	A	Balatonvidékét	egy	bevehetetlen	
erősséggé	lehetne	átváltoztatni,	amely	döntő	befolyással	volna	egy	esetleges	háboru	
kimenetelére.	De	megkivánná	ezt	a	vidék	fejlettsége	is,	amely	az	uj	vasúttal	rohamo-
san	emelkedni	fog.”43

Ezeket az elképzeléseket a Balatoni Szövetségen keresztül, „nemzeti érdekekre” 
és „igaz magyar hazafiságra” hivatkozva, némi nyomásgyakorlás segítségével kíván-
ták elfogadtatni a régió történelmi múltú mágnásaival.

Az új, ekkor már átadás előtt álló balatonvidéki vasút 1909-ben mindenesetre el-
indult első útjára.44 Ezen kívül új vonallal bővítették a veszprémi belső pályaudvart, 
ami a kereskedelem megélénkülését és a balatoni fürdővendégek tömeges forgalmát 
biztosította. Iparvasutat is avattak a vármegyében.

A magyarországi hadgyakorlat nyitányával – Ferenc József Veszprémbe érkezé-
sével – egy napon folyt le a buchlaui találkozó Aerenthal és Izvolszkij között. Ám 
az osztrák–magyar–orosz tárgyalások a tengerszorosok jogi státusának revíziójáról 
– Anglia ellenállásán megfeneklettek. A továbbiakban Izvolszkijnak fontosabb volt 
az angolokkal kötött szövetség, mint a tengerszorosok ügye. A Monarchia számára 
viszont egyre sürgetőbbé vált Bosznia-Hercegovina megszerzésének kérdése: a nyu-
gat-balkáni tartományok stratégiai hídfőállást jelentettek az Oszmán Birodalomban 
győztes forradalmat kivívó, terjeszkedni készülő ifjútörök mozgalommal szemben. 
Így az osztrák–magyar hadsereg alig három héttel később egyoldalú lépéssel annek-
tálta Bosznia-Hercegovinát. Kezdetét vette az Oroszország és a Monarchia között ki-
robbanó háború kockázatával fenyegető, 1909 márciusáig elhúzódó annexiós válság. 
Ekkor vált véglegessé a német–osztrák–magyar szövetség.45 „A nagy hadgyakorlat” 
pedig alkalmas volt arra, hogy betöltse egy teljes fegyverarzenált felvonultató erőde-
monstráció szerepét a kiéleződött nemzetközi viszonyok közepette.

43 Veszprémi Hirlap, 1908. aug. 30. Wenninger Mátyás: A Balatonvidék stratégiai fejlesztése. 3.
44 Ez létesített közvetlen kapcsolatot a jutasi állomással, és Balatonalmádi–Alsóörs–Füred irányá-

ban a Balatonnal.
45 DIÓSZEGI 2002. 58.
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