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Egy (majdnem) ismeretlen veszprémi  
periodika – a Batsányista Hírlevél

TÖLGYESI JÓZSEF

Több mint háromszáz évvel ezelőtt jelent meg hazánkban az első újság, a 
Mercurius Hungaricus.1 A XVIII. század második felétől, de főképpen a XIX. 
század első évtizedeitől, szinte exponenciálisan növekedett a hazai hírlapok, 
folyóiratok száma, kezdetben latin és német nyelven, majd nagy részük át-
váltott magyar nyelvre.2  A közpolitikai, gazdasági, kulturális és szórakoztató 
lapok, folyóiratok között jelentős szerepe lett a pedagógiai témájúaknak, ame-
lyek a hazai óvodáztatás,3 a köz- és felsőoktatás, valamint a szakoktatás céljait 
szolgálták.

Az első, de még nem teljesen pedagógiai tartalmú, de ezt is megjelenítő fo-
lyóirat az 1786-ban és 1787-ben megjelent Merkur von Ungarn volt, majd a már 
valóban pedagógiai témájúnak az 1793 és 1795 között kiadott evangélikus Novi 
Ecceclesciastico-cholastici Annales Evangelicorum Augustanae et Helvetica Confessio-
nis in Austriaca Monarchia hírlapot tarthatjuk. Veszprém megyében 1820 és 1824 
között jelent meg az Egyházi Értekezések és Tudósítások, amelyet veszprémi nyom-
da készített.4 Az első magyar nyelvű, amely pedagógiai tartalmú is, a katolikus 
irányzatú Religio és Nevelés volt,5 amely az akkori gyakorlatnak, az egyházi és az 
iskolai ügyek szoros kapcsolatának megfelelő tartalmat tükrözött. 1842-től jelent 

1 A Mercurius Hungaricus a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc félhivatalos la-
tin nyelvű tájékoztató újságja volt, amely a függetlenségi háború eseményeit jelenítette 
meg a külföld számára, 1705–1710 között jelent meg.

2 Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a reformkor politikai küzdelmei hatására 1844-
ben bevezették a magyar nyelv hivatalos használatát.

3 Az óvodai hálózat intézményei ekkor még nem voltak részei a közoktatásnak.
4 Szerkesztője és kiadója Horváth János (Csicsó [ma Balatoncsicsó], 1769. november 4. – 

Pozsony, 1835. január 16) püspök, egyházi író, aki ebben az időszakban főesperes volt 
az egyházmegye több helységében. Prédikációi, temetési beszédei, valamint közéleti 
szereplései és a folyóirata tették neves személyiséggé. A nyomdatulajdonos Szammer 
Klára volt (családi adatai szerint özvegy Szammer Mihályné Wallner Klára).

5 A kettős cím megfelelt az akkori pedagógiai (tágabban értelmezve: a nevelésfilozófiai) 
felfogásnak: a vallásos nevelés és az oktatás egységét jelenítette meg. (Ekkor a neve-
lés-fogalom magában foglalta az oktatás tartalmát is.)
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meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, majd 1843-tól a Közlemények a Kisdedóvás 
és Elemi Nevelés Köréből.6

A pedagógiai lapok megjelentetésében, széles körű elterjedésében a leg-
nagyobb szerepe, ösztönzője az 1868. évi 38. törvénynek volt, amely előírta a 
Néptanítók Lapja7 című, hetenként megjelenő folyóirat kiadását úgy, hogy ezt minden 
iskolába térítésmentesen juttatta el az Eötvös József által vezetett Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium.

A törvényben az is szerepelt, hogy a tanítóknak járásonként tanítóköröket kell létrehoz-
ni, amelynek a célja az önképzés segítése, a szakkönyvek, folyóiratok ismertetése, bemutató 
tanítások tartása stb. volt azért, hogy színvonalasabb, korszerűbb legyen az oktatás. Ezek 
működése többségükben annyira sikeres volt, hogy önálló helyi, majd vármegyénként kö-
zös lapot is megjelentettek. Ilyenek voltak például az Egyleti Értesítő (a Keszthely és 
Sümegh esperes kerülethez tartozó róm[ai] kath[olikus] tanító-egylet kiadványa 
– később más címmel) 1890–1893 között,8 a Tanügyi Értesítő (a Veszprémegyház-
megyei Róm[ai] Kath[olikus] Tanítóegyesület hivatalos lapja) 1902–1911 között, a 
Veszprémvármegyei Tanügyi Közlöny (a Veszprémvármegyei Kir[ályi] Tanfelügye-
lőség és a Veszprémvármegyei Ált[alános] Tanító-Egyletek hivatalos értesítője) 
1913–1914-ben, majd a két világháború között a Veszprémvármegyei Népoktatás (A 
Veszprémvármegyei Kir[ályi] Tanfelügyelőség, a Veszprémvármegyei Iskolánkí-
vüli Népművelési Bizottság, a Veszprémvármegyei Általános Tanítóegyesület és a 
Vármegyei Testnevelési Bizottság hivatalos közlönye) 1925 és 1937 között.9

Megyénkben azonban már 1868-at megelőzően is működött tanítóegyesület, 
amely pedagógiai lapot jelentetett meg. Az egyesület kezdeményezője az Ajkán 
működő 26 éves evangélikus tanító, Szilvágyi Károly10 volt, aki 1846-ban körle-

6 Viszonylag későn, 1861-től, már közel folyamatosan jelentek meg rövidebb-hosszabb 
megjelenési idővel lapok, folyóiratok. Pl. 1861-ben három indult, majd rövidebb időkö-
zökkel egy vagy kettő is. 1883-ban és 1884-ben volt a „nagy áttörés”: az előbbi évben hét, 
az utóbbiban hat új lap indult.

7 A Néptanítók Lapja olyan sikeres volt a pedagógusok körében az állam, a mindenkori 
minisztérium kiadványaként, hogy 1868-tól 1944-ig jelent meg, kezdetben a hazai nem-
zetiségek nyelvén is az ilyen iskolák számára.

8 Ekkor Keszthely és Sümeg Zala vármegyéhez tartoztak.
9 Részletes adataikat lásd: NAGY 1957.
10 Szilvágyi Károly (Homokbödöge, 1820. november 2.– Ajka, 1888. május 2.) Apja, Sámu-

el, a helyi evangélikus iskola tanítója volt. Fia 6 osztályát végezte el a gyönki református 
gimnáziumban, tanítói képesítést azonban nem szerzett. (Ekkor ilyen végzettséggel is 
taníthattak.) Először a veszprémi gyülekezet alkalmazta 1838-ban, majd 1840. január 
1-től az ajkai evangélikus egyházközség választotta meg tanítójának. Kétszer (1846, 
1857) kezdeményezte az Ajka (Somló) térségében működő evangélikus tanítók egyesü-
letét. Az utóbbi alkalommal  szerveződöttben jegyzőnek, majd másodelnöknek válasz-
tották. Jelentős közéleti személyiség volt.
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vélben fordult tanítótársaihoz a néptanítói egylet megalakítása tervével: „Tudjuk 
azt, hogy egy jó tanító hazája s az emberiség nemes  keretében mily üdvös hatású munkás 
lehet, ellenben azt is tudjuk, hogy egy magát ki nem képzett tanító nem csak egyeseket, 
hanem azon kört, amelynek kebelében létezik, egy századra visszasüllyeszti a tudatlan-
ság mély örvényébe. Azért üljünk össze a gyermekvilág kisded bölcsője mellett, s tana-
kodjunk annak jövője felett korszerűség, s erre nézve alakítsunk egy néptanítói egyletet, 
hova is összegyülekezvén az eszmecserék által képezhetjük egymást…”11  

A szabadságharc „előszele” azonban nem kedvezett az egylet működésének. A máso-
dik  kísérlet már eredményes lett, 1857. október 6-án Ajkán tízen megalakították a Du-
nántúl első tanítóegyesületét, a Somlyóvidéki Evangélikus Tanítóegyletet.12 Sikerességét 
bizonyítja a folyamatos működése 1944-ig, ezt követően féllegálisan1948-ig.13

Az akkori közlekedési viszonyok miatt, de pedagógiai okokból is, az egylet tagjai kézí-
rásos lapban jelentették meg az írásaikat. A lap indulása, mivel csak két példánya maradt 
meg (Tanodai Közlöny,14 8. szám, 1863. április1., és a 11. szám, 1863. július 1.), s mivel  
ebben az évben április és július között 4 (!!) száma jelent meg, feltehetően legkoráb-
ban 1862-ben történhetett.15 Erről a lapról Nagy László (1957) a bibliográfiájában, több 
helytelen információval16 azt írta, hogy „Veszprém, 1862–1865. Megj[elent] havonkint. 
Fel[elős] szerk[esztő] László János. Kiadó: Somlyóvidéki Evang[élikus] Tanítóegylet. 
Nincs meg egy könyvtárban sem.” De valóban van egy ismeretlen, nem megma-
radt neveléstani szaklap, amelyet Borbély Sándor nemesszalóki evangélikus ta-
nító, az egylet tagja szerkesztett Az iskola ügyvédje17 címmel. Az egyletnek később a 

11 Idézi: SIPOS 2010. 8. o.
12 Ez utóbbinak már törvényi alapja volt: osztrák kultuszminisztérium az 1857-ben kiadott 

97. számú rendelete alapján hivatalból kezdték szervezni a tanítói testületeket és gyűlé-
seket. Az ajkai azonban magánkezdeményezés alapján alakult meg.

13 Feldolgozásai: PATAKY 1907; MARTON 1996; SIPOS 2010.
14 Tanodai Közlöny. B/3 nagyságú, kézírásos, két példányban készült, amelyet a tanítók egy-

más között köröztek.
15 E két lapszám Süle Sándor (Kerta, 1908 – Révfülöp, 1996) evangélikus tanító iratgyűj-

teményében maradt meg. Kertán az édesapja után lett evangélikus tanító 1930-tól 
1948-ig, majd iskolaigazgató a nyugdíjazásáig, 1972-ig. Az egylet működése utolsó 
évtizedében jegyzői feladatot látott el. A lap 1862-ben történt indulását Pataky össze-
állítása is igazolja: „1862. év július 10-én Kertán tartott gyűlésen a tagok munkásságának 
azon szép és magasztos jelét adták, hogy a Tanodai Közlöny című havi írott szaklapot szerkesz-
tették. Ezen szaklap két éven keresztül minden hónap első felében két-két példányban jelent 
meg.” PATAKY 1907 28. o.

16 Nem Veszprémben jelent meg, hanem Kiskamondon (ma Kamond község része a 
Nagykamonddal 1909-ben történt egyesítéssel) készítette László János tanító. Alelnök 
volt 1867-1870 között. S, hogy a lap létezett, e két megmaradt lapszám bizonyítja.

17 PATAKY 2007. 29. o.
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győriekkel közösen kiadott nyomtatott lapja is lett: az Iskolai Közlöny,18 majd sajátjuk is 
a korábbi címmel: Tanodai Közlöny.19

A pedagógus (és sok más világi és egyházi) egyesületet, szervezetet 1945-től folyama-
tosan, de véglegesen 1948-ban államhatalmi (belügyminisztériumi) rendelettel feloszlat-
tak, megszüntettek. Természetesen, amelyeknek volt lapjuk, ezek kiadása is befejeződött.

Hazánkban a civil szervezetek „újraéledése” a hatvanas évektől számítható, amikor 
politikai alkuval a Hazafias Népfront kapta meg ezek megalakulása engedélyezését és 
felügyeletét.20 A pedagógia területén az áttörést az jelentette, amikor 1967-ben megala-
kult a Magyar Pedagógiai Társaság, és megyénként ennek tagozatai, közöttük a Veszp-
rém megyei is 1969-ben, s ez utóbbinak 1982-től 1988-ig saját lapja volt.21 Később, már 
1990-ben alakult meg az előbbi részéből a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság, 
majd 1993-ban egy újabb, az Ajkai Pedagógus Egyesület, amely Ajkai Krétakör22 címmel 
jelentettet meg lapot.

Ez utóbbit megelőzően, 1998-tól 2006-ig került kiadásra a Batsányista Hírlevél, 
amelyet az egykori (1946–1949 közötti) veszprémi népi kollégisták számára je-
lent meg.

Ezek, és sok más, 1957–1958 óta megjelent megyei, városi, községi, intézmé-
nyi, üzemi és más provenienciájú újság, hírlap, folyóirat bibliográfiai adattára 
hiányzik nem csak a helytörténetet kutatók, hanem mindazok számára, akik vala-
milyen speciális témában keresnek/keresnének forrásanyagot e periodikákban.23

A Batsányista Hírlevél megjelenésének előzménye, amely az 1946 és 1949 kö-
zött Veszprémben működött Batsányi János és Bányai Júlia népi kollégiumok 
működésével kapcsolatos:

Rajk László belügyminiszter leirata, amelyet 1946. július 15-én 4747. számmal 
a veszprémi alispánnak küldött, többek között  arra utalt, hogy az értelmiségi fi-

18 Erről írja  Pataky: „1871-ben pedig a győrmegyei ev. tanítóegylettel szövetkezve Iskolai Közlöny 
cím alatt újra lapot indított meg…” PATAKY 1907. 29.o.

19 Lásd: NAGY 1957. 79. o.
20 Ilyenek voltak például a helytörténeti, honismereti egyesületek, a középiskolák öreg-

diák baráti körei, üzemtörténeti és művész-, valamint irodalmi, ifjúsági és nyugdíjas 
klubok stb. A hetvenes évek második felétől, s főképpen, amikortól Pozsgay Imre lett a 
népfront főtitkára, a felügyelet segítő, ösztönző orientációra változott.

21 Tagozati Értesítő. (A Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém megyei tagozatának tájé-
koztatója.) Szerkesztője Tölgyesi József, a tagozat titkára volt.

22 Szerkesztője Gyimóthy Éva, az egyesület második elnöke volt.
23 Fontos lenne, hogy megkezdődjön ezeknek a lapoknak a számbavétele, bibliográfiai 

leírása, és megjelentetése együtt a korrigált Nagy László-féle adattárral. De másutt sem 
jobb a helyzet. Például Horváth Ferenc munkája, A Zala megyei hírlapok és folyóiratok 
bibliográfiája 1861-1973 című összeállítása 1973-ban jelent meg Zalaegerszegen – folyta-
tása nincs. Zimonyi Zoltán munkája, az Irodalmi lapok, lapkísérletek Miskolcon 1880–1956, 
Miskolcon jelent meg 1987-ben – folytatása ennek sincs.
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atalság „nyomasztó helyzetben van”, és a Györffy Kollégium kollégiumszervező 
mozgalmát mintának állítva írta, hogy „A kormányzat is teljes erejével támogatni kí-
vánja ezt a mozgalmat. Éppen ezért elhatároztam, hogy vármegyénként már a legközelebbi 
iskolaév kezdetén 50-100 személyes középiskolai kollégiumokat állítok fel, ahol a tehetséges 
paraszti és munkás származású középiskolai tanulók nyernek majd otthont és részesülnek 
haladó szellemű, demokratikus közösségi nevelésben. Elvárom, hogy a mozgalom céljait 
Alispán Úr is magáévá tegye és mindent elkövet annak megvalósításáért.”24

Horváth István,25 Veszprém polgármestere, augusztus 1-jén a városháza tanácster-
mében  tartott tájékoztatást és adott útmutatást a kollégium megszervezésével kapcso-
latban.26 Az újabb, már a döntést meghozó tanácsülésre augusztus 26-án került sor. Az 
ekkor készült jegyzőkönyv szerint „…a városi tanács kimondja és elhatározza, hogy a 
népi kollégium megszervezését és felállítását minden rendelkezésre álló erővel és anya-
giakkal támogatja. Mégis, mielőtt ebben az ügyben érdemben állást foglal, szükségesnek 
tartja a kollégium szervezetének, felügyeletének, általában jogi helyzetének megállapítá-
sát. Megbízza ezért a polgármestert, hogy ez ügyben folytasson az illetékesekkel tárgya-
lást. Egyben kimondja a városi tanács, hogy a Magyar Városok Országos Szövetségének 
317/1946. sz. felhívása folytán hajlandó minden 3000 lakos után 1-1 diák kollégiumi 
elhelyezését biztosítani. Miután a város lakossága jelenleg 18 000 fő, úgy egyelőre 6 diák 
elhelyezését biztosítja.”27

Természetesen, a helyi sajtó több alkalommal is terjedelmes írásban foglalkozott az 
alakuló kollégium körüli munkálatokkal. A Veszprémi Népújság december 1-jei száma 
adott hírt arról, hogy Veszprémben a Bacsányi28 János Népi Kollégium megnyitó 
ünnepsége november 30-án lesz a városháza nagytermében. „Beszédet mond dr. 
Kenessey Zoltán29 vármegyei főjegyző, a szervező bizottság elnöke.”

A kollégium igazgatója mellékállásban Szokolszky István30 lett, aki a hadi-
fogságból történt hazaérkezése után Veszprémben a polgári iskolában kapott 

24 Idézi: TATAI 1996. 10. o.
25 Horváth István (Szentendre, 1907–Budapest, 1994) művezető, polgármester (1945–1947), 

országgyűlés képviselő, gyárigazgató.
26 Ezen a pártok és társadalmi szervezetek, számos újságíró, az iskolák képviselői stb. vet-

tek részt.  
27 Idézi Tatai, 1996. 11.
28 Ekkor így írták a költő nevét.
29 Az életrajzi adatai jelenleg ismeretlenek. Fontos lenne egy közigazgatási tisztségviselők 

megyei archontológiája megalkotása az Árpádkortól legalább 1950-ig.
30 Szokolszky István (Besztercebánya, 1915. augusztus 20. – Budapest,1968. február 22.) kö-

zépiskolai tanár. Szüleivel Trianon után telepedtek le előbb Egerben, majd Veszprémben. 
Édesapja, Rezső, vármegyei főtanfelügyelő volt. A helyi polgári iskolában, majd 1948-tól 
az Állami Gimnáziumban tanított. 1949-ben nevezték ki a pécsi Pedagógiai Főiskola igaz-
gatójának, majd Budapesten dolgozott több fontos pedagógiai beosztásban.
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tanári állást. Nagy ambícióval, 1946–1949 
között látta el a diákkollégium ügyei inté-
zést, legfőképpen azt, hogy mindig megfe-
lelő épület álljon rendelkezésére. Több más 
hely után a Jókai utcában lévő káptalani jó-
szágkormányzósági épületben rendezked-
tek be. Nevelőtanáruk Rácz János31 volt, a 
gondnok egy szintén pedagógus, Venczlik 
László32. Tatai Zoltán,33 mint a kereskedel-
mi iskola tanulója, itt kapott/vállalt fontos 
feladatot: a kollégium második titkára lett,34 
vagyis Szokolszky István közvetlen segítő-
je, közvetítő a diákok és az igazgató között. 
Kitűnő memóriával rendelkezett, s ezért fél 
évszázaddal később is fel tudott idézni olyan 

31 Rácz János (Bodajk, 1917. július 11.–Pilisborosjenő, 1999. október 6.) tanár, szakszerve-
zeti vezető. 1946 őszétől tanított a polgári fiúiskolában, s lett a pedagógus szakszervezet 
megyei titkára. Szervezője és nevelőtanára volt a fiúkollégiumnak. 1948-tól a szakszer-
vezet országos titkára, majd főtitkára lett, 1978-ban szakmunkásképző igazgatójaként 
vonult nyugdíjba.

32 Venczlik László (Kisbér, 1903–Budapest, ?) tanító, számadó-igazgató, tanár. 1923-ban 
Győrben kapott tanítói oklevelet.1924–1929 között Hercegfalván (Fejér vármegye), majd  
1939-ig Felsőörsön tanított.  1939-től  1946-ig Veszprémben tanított, majd egy éven át a 
tanfelügyelőségen dolgozott.  1947-től 1950-ig  a Batsányi János Népi Kollégium  gond-
noka volt (ami akkor gazdasági, adminisztrációs feladatot jelentett).  1951-től a dózsa-
városi általános iskola igazgatója  lett. 1952-től Veszprém, a Veszprémi járás és Várpa-
lota  általános iskolái gazdasági ügyeit intézte számadó-igazgatói beosztásban. 1953-tól 
1963-ig a 2. számú általános iskola igazgatója volt.

33 Tatai Zoltán (Bódé [ma Ajka városrésze], 1928. július 31.– Budapest, 2010. május 7.) 
A Veszprémi Kereskedelmi Középiskolában érettségizett 1949-ben. Budapesten a 
Közgazdasági Egyetemen kapott tanári diplomát, majd ugyanott közgazdász doktori 
oklevelet. Budapesten több középiskolában tanított, majd iparpolitikai, ipargazdasá-
gi (főképpen területfejlesztési) munkakörökben dolgozott. A Veszprémi Népi Kollé-
gisták Társasága elnöke, ennek lapja kiadója, szerkesztője volt. Számos tanulmány, 
könyv szerzője, szerkesztője. Különösen sokat foglalkozott Bódé történetével. 2008-
ban Ajkán alapítója és elnöke volt a Molnár Gábor író emlékét kutató, őrző Bakonytól 
Amazóniáig Társaságnak.

34 Az első Ozsvald László alapító tag, a kollégiumi diákönkormányzat vezetője volt. Dr. 
Ozsvald László (Ajka, 1928–Budapest, 2003.). Mind a négy éven át tagja volt a kollégi-
umnak. Veszprémben a kereskedelmi középiskolában érettségizett, majd  Budapesten a 
Közgazdasági Egyetemen kapott közgazdász oklevelet. Doktori címet 1957-ben, kandi-
dátusi fokozatot 1961-ben kapott (,A műszaki dolgozók anyagi ösztönzési rendszerének 
fejlődése hazánkban.). Műszaki-közgazdasági területen dolgozott itthon és külföldön.

Tatai Zoltán
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eseményeket, történeteket, amelyeknek nem maradt írásos rögzítése. Ugyanez 
vonatkozik a vele együtt élt kollégista diáktársaival kapcsolatban is: mindegyik-
ről számos történetet tudott felidézni. Rokonszenves személyiség volt, aki a tár-
sai pályáját mindvégig érdeklődéssel, s ha kellett, segítségadással kísérte végig. 

1948 áprilisában alakult meg a lányok számára a Bányai Júlia35 Népi Kollé-
gium, amelynek az igazgatója Horváth Jánosné Nagy Erzsébet36 lett. A két in-
tézmény szoros kapcsolatban állt, számos közös rendezvényt tartottak. A két 
kollégium diákjai a helyi közép- és középfokú iskolákban tanultak. Tatai Zoltán 
összegzése szerint a fiúkollégiumnak 89, a leánykollégiumnak 25 diákja volt a 
működésük ideje alatt.

Mindkét kollégiumban számos diákprogramot rendeztek, amelyek függetle-
nek voltak az iskolaiaktól. Néhány ezek közül: működött énekkar, tánc- és szín-
játszó csoport, tartottak versmondó-versenyt, kiselőadásokat, bábelőadásokat, 
működtettek több sportszakági csoportot (röplabda, labdarúgás, atlétika), részt 
vettek kulturális falujáráson, az 1848/49-es szabadságharc centenáriuma alkal-
mából számos versenyt rendeztek, pályázatokat írtak ki. Természetesen, voltak 
olyan kötelező foglalkozások (szemináriumok), amelyeken politikai, gazdasági, 
kulturális kérdésekről hallgattak meg előadásokat, s ezek közös megbeszélésére 
is sor került.

A Batsányi-kollégium presztízsét jelzi, hogy pártoló tagjai voltak Kossa Ist-
ván37 országgyűlési képviselő, Ortutay Gyula38 vallás- és közoktatásügyi  mi-
niszter, a  Magyar Kommunista Párt (MKP) megyei és a városi titkára, a megyei 

35 Bányai Júlia (Vízakna [ma: Romániában], 1824. – Kairó, 1883. november 1.), az  1848/49-
es forradalom és szabadságharc idején százados. Több erdélyi csatában vett részt. Bem 
hírszerzője is volt, aki – már Törökországban –, kapitánnyá léptette elő. Férjével Egyip-
tomban telepedett le.

36 Horváth Jánosné Nagy Erzsébet (Kalocsa, 1925. június 2. – Budapest, 1997. december 
5.) 1947-ben az ELTE-n kapott középiskolai tanári oklevelet. Ezt követően Veszprémben 
az angolkisasszonyok intézetében és a polgári leányiskolában tanított. 1948-49-ben volt 
a Bányai Júlia Népi Leánykollégium vezetője. Ennek megszűnése után a tanügyigaz-
gatásban dolgozott, majd férjével Budapestre távozott. Pesterzsébeten lett gimnázi-
umigazgató, majd az ELTE Apáczai Csere János gyakorlóiskolája vezető tanáraként 
ment nyugdíjba.

37 Kossa István (Balatonlelle, 1904. március 31. – Budapest, 1965. április 9.) Politikus, író, 
miniszter. Árva gyermekként a rokonai, majd több éven át a veszprémi Gyermekmen-
helyben gondozták. Szoros kapcsolatot tartott Veszprém megyei politikusokkal, s jelen-
tős támogatást adott a helyi népfőiskolák számára.

38 Ortutay Gyula (Szabadka, 1910. március 24. – 1978. március 22.) néprajzkutató, író, 
1947–1950 között volt miniszter, az iskolaállamosítás végrehajtója.
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főjegyző, Csaba Imre39 újságíró, Páldy Róbert,40 a Szabadművelődési Társaság 
megyei titkára, helyettese, Könczöl Imre,41 és mások.

A népi kollégiumok, így a két veszprémi megszüntetésére, illetve állami 
kollégiummá történt kényszerű, államhatalmi döntéssel történt átszervezésére 
1949-ben került sor.42

A Veszprémi Bacsányi Népi Kollégium utóélete

A kollégium megszüntetése után közel egy évtizedre feledésbe merült ennek 
az intézménynek a története. 1956. október 20-án Tatai Zoltán levélben kérte 
az egykori kollégistákat találkozásra, ennek megtartása azonban az események 
miatt elmaradt. Ugyancsak az ő levele alapján történt meg az első találkozó 
Veszprémben 1962. június16-án. 1969-ben volt a második, 1971-ben a harma-
dik,43 majd 1986. szeptember 20-án44 a negyedik, s mindegyik ugyancsak Tatai 
Zoltán szervezésében. Ez utóbbi volt a legjelentősebb, mert a nyolcvanas évek 
elején az egykori kollégisták informálisan és formálisan is keresték egymással a 
kapcsolatot, hogy felelevenítsék az egykori diákotthon, és vezetője, Szokolszky 
István és az egykori kollégiumi tanáraik emlékét, és megmentsék a feledéstől az 
akkori diákélményeket. Az 1986-os megemlékezésen Tatai Zoltán tartott beszé-
det a kollégium létrejöttéről, működéséről, megszűnéséről, pedagógiai jelentő-
ségéről, az egykori kollégisták életében betöltött szerepéről, megemlékezett az 
egykori igazgatóról, s mindazokról a felnőttekről, akik a kollégium kötelékébe 
tartoztak, többen pedig a saját életútjukról szóltak. Ekkor emléktáblát avattak 

39 Csaba [Cziffer] Imre (Pápa, 1921. március 2. – Veszprém, 1991. január 27.) újságíró, 
főszerkesztő, író. 1946-tól (kis megszakítással), a mindenkori megyei lap főszerkesztője 
volt. Sokat foglalkozott az 1919-ben és 1956-ban a megyénkben történt eseményekkel.

40 Páldy [Pisztel] Róbert (Gyergyóalfalu [ma Romániában], 1912. szeptember 7. – Buda-
pest, 1998. március 2.) tanár, könyvtáros, lapszerkesztő. 1945-ben költözött Balaton-
füredre, és a megye szabadművelődése szervezésével foglalkozott. 1955-től 1961-ig a 
veszprémi megyei könyvtár igazgatója volt. Élete végéig kapcsolatban maradt Veszp-
rém megye könyvtárosaival, helytörténet-kutatóival. Budapesten szerkesztette a Könyv-
táros című folyóiratot, amelyben több megyei szerző írását közölte.

41 Könczöl Imre (Füle, 1918. november 11. – Veszprém, 1990. május 23.) könyvtáros, iro-
dalomtörténész. 1946 után két évig Veszprém megyében népművelési felügyelő volt, s 
szintén segítette a népfőiskolai mozgalmat.

42 Erről az időszakról jelent meg Tatai Zoltán írása: Napló, 1986. szept. 20. Tatai Zoltán: A 
veszprémi népi kollégiumok a korabeli sajtó tükrében. 13. o.

43 Napló, 1971. máj. 18. Balogh Elemér: „Sej, szellők, fényes szellők”. 5. o.
44 Napló, 1986. szept. 18. Találkoznak az egykori népi kollégisták. 5. o. és Napló, 1986. szept. 

22. „Tűzfelelős” népi kollégisták találkozója Veszprémben. 1–2. o.
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a mai Óváros téren lévő egykori kollégiumuk épületén.45 Az ekkor megtartott 
emlékülésen46 – többek között – beszédet mondtak Ozsvald László, Csonka Zol-
tán47 és Rácz János.

A veszprémi Batsányi János Népi Kollégium  
egykori diákjai hírlapjai

Az egykori kollégisták egymás közötti kapcsolata tartására Tatai Zoltán még 
1986. május 6-i dátummal minden egykori kollégista számára elküldte az 1. 
számú Körlevelet, majd a másodikat (dátum megjelölése nélkül), és a 3. számút 
szeptember 9-én.48 Ez volt az első olyan akció, amikor a volt kollégisták írásban 
kaptak tájékoztatást az eseményekről, a teendőkről. E Körlevél létrehozására/
megjelentetésére azért volt szükség, mert az egykori kollégisták életkora már 
kevésbé tette lehetővé a rendszeres személyes kapcsolattartást. A 40. évforduló 
megünneplése még jelenléti volt, ugyanígy az 50., a jubileumi évi találkozó is, 
azonban ezt követően Tatai Zoltán ismét az írásos kapcsolattartást választotta, 
először alkalmi levelekkel, majd 1998-tól (amikor a még élők már az életük utol-
só éveit számlálgathatták), ismét az írásos kapcsolattartást választotta. Ez lett a 
Batsányista Hírlevél, amelynek az első számai Hír-Levél címmel jelentek meg. Ez 
az alig negyven-ötven példányban sokszorosított újság (folyóirat) ma már olyan 
neveléstörténeti értékű dokumentum, amely alapján rekonstruálható az egykori 
kollégisták közösségi élete eseményei és személytörténetei az utolsó lapszámig, 
2006-ig.

A lap adatbázisa:
Megjelent: 1998 és 2006 között 17 lapszámmal
Az 1-4. lapszámok Hír-Levél, az 5. Hírlevél, a 6–17. számok Batsányista Hírlevél 

címmel jelentek meg.
A megjelenései közlése: az 1–2. lapszámban rendszertelenül, a 3–17. lapszá-

mokban évente kétszer.
Az 1–3. lapszámok kiadója: Veszprémi Népi Kollégisták Baráti Társasága, 

a 4–17. lapszámoké a Veszprémi Népi Kollégisták Társasága. A szerkesztőség 
címe: Budapest, Kiscelli utca 16. (Tatai Zoltán lakása.)

45 Ekkor Maróti Rezső (1937–2021), a városi tanács akkori elnöke mondott avatóbeszédet. 
Beszédének közlése: TATAI, 1996. 95–96.

46 Közlése: TATAI 1996. 96–120. o.
47 Csonka Zoltán (Külsővat, 1940. szeptember 16.) tanító, politikus.  Ekkor a Magyar Szo-

cialista Munkáspárt Veszprém városi bizottsága első titkára volt.
48 Mindhárom Körlevél teljes szövegű közlése: TATAI 1996. 87–94. o.
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A lapszámok terjedelme változó, 6–51 oldal közötti. Mérete: A/5. Kivitele: 
xerox sokszorosítás, részben nyomdai, a borító színes karton.

Az 1. lapszámban nem szerepel a szerkesztő és kiadó megnevezése, a 2. lap-
számtól felelős szerkesztője és kiadója dr. Tatai Zoltán.

A megjelenések idővonala:
Hír-Levél 1. 1998. október; Hír-Levél 2. 1999. február; Hír-Levél 3. 1999. de-

cember;  Hír-Levél 4. 2000. május; Hírlevél 5. 2000. november; Batsányista Hírlevél 
(a továbbiakban végig ezzel a címmel): 6. 2001. május; 7. 2001. november; 8. 
2002. május; 9. 2002. december; 10. 2003. május; 11. 2003. december; 12. 2004. 
május; 13. 2004. december; 14. 2005. május; 15. 2005. december; 16. 2006. május; 
17. 2006. december.

          
A lap tartalmi jellemzői

Batsányista Hírlevél, 2006. május
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A közölt írások elhelyezései alapján nem igazolható, hogy volt rovatszerke-
zete. Tatai Zoltán mindig a rendelkezésére állókból állította össze a lapszámokat. 
Azonban a különböző felhívásaiból kitűnik az a szándéka, hogy tervezett ilyent, 
azonban a folyamatos rovatrend nem volt biztosítható annak ellenére, hogy már 
az 1. szám Beköszöntőjében nyomatékosan felhívta a figyelmet a különböző téma-
körökben történő publikálási lehetőségre, és arra, hogy a lapot közösen készítsék:

„Kedves Barátaim! Emlékeztetni kívánlak benneteket: az 1996. november 30-án 
Veszprémben megtartott jubileumi összejövetelünkön többek között felvetődött az a gon-
dolat, elképzelés is, hogy az egymás közötti kapcsolattartás intenzívebbé tétele érdekében, 
a feltehetően másokat is érintő, érdeklő gondolatainkról, társaságunk tevékenységéről 
egy időszakosan, esetleg rendszeresen megjelenő lap, HÍR–Levél készítésével, közreadá-
sával tájékoztatjuk egymást. […] Azt szeretném, ha a jövőben a HÍR-Levelünket nem 
egy személyben kellene írnom, szerkesztenem, kiadnom, hanem kollektív munka lehetne. 
Be kell azonban azt  is vallanom, hogy ennek elsősorban én vagyok az oka, mert eddig 
közreműködésre nem kértem senkit, anélkül pedig nem lehet közösen végezni a teendőket.

Ezúttal szeretném kérni társaságunk minden tagját, hogy a következő HÍR–Levelünk 
előkészítéséhez adjon segítséget. Ki-ki írja meg, mi foglalkoztatja, írja meg a ’szerkesz-
tőség’ címére, amit nem mondhat el senkinek, mondja el hát mindnyájunknak. Az ed-
dig szunnyadó művészi ambíciókat ébresszük fel, esetleg az íróasztalfiók mélyén őrzött, 
régebben vagy mostanában készített írásokat vegyétek elő, adjátok postára, hogy HÍR–
Levelünkben mindnyájan olvashassuk. […] A politikáról, a világ dolgairól való gondo-
lataidnak, észrevételeidnek, esetleg olvasmányélményeidnek is helye lehetne a következő 
HÍR–Levélben.”49  

Néhány fontosabb téma, amelyek a lapszámokban  gyakran megjelentek:
– híradás az alkalmi találkozókról (az 1. számban pl. a balatonedericsiről);
– az egykori kollégistákról elhunytuk kapcsán rövid méltatásuk és életrajzi 

adataik közlése;
–  megemlékezések az egykori kollégiumi vezetőikről, tanáraikról;
– beszámolók vezetőségi ülésekről, a társaság működéséről;
– tájékoztatók programtervekről, kiadványokról, könyvismertetések;
– egykori kollégisták visszaemlékezései, verseik, élménybeszámolóik köz-

lései;
– interjúk;
– emlékezések jeles íróinkra, költőinkre;
– az egykori kollégisták szerepe 1956-ban;
– cikkek a NÉKOSZ50 történetéről.

49  Hír-Levél 1. 1998. október. 1.
50  NÉKOSZ = Népi Kollégiumok Országos Szövetsége. A népi kollégiumokat összefogó 
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A Hírlevél szellemiségére, tartalmára vonatkozóan néhány jellemző írás 
címe: Emlékeztető jegyzőkönyv; Megemlékezés Szokolszky Istvánról; Főhajtás 
Nyakas tanár úr emléke előtt; Búcsú Rácz Jánostól; Makarenko és a népi kollé-
giumok; Az emlékezés könyve; Hajdanában–danában (Egy Batsányi-kollégis-
ta emlékeiből); A népi kollégiumi közösségek; A Veszprémi Népi Kollégisták 
Társaságának működéséről; Egy megtalált volt kollégista; Egy Nyakas-magyar 
a XX. századból; Beszélgetés Gőz Lajos egyetemi tanárral; „A jövő a lélekben 
rejlik.” 100 éve született Illyés Gyula; Az én 1956. október 23-ám; Milyen értéke 
volt a „kollégista becsületszónak”?; Interjú Lajos bácsival, azaz Réthey Prikkel 
Lajossal, a Fényes Szellők Baráti Kör ügyvezető elnökével; Az értelmiséggé vá-
lás kohója a kollégium; Emlékezés a 150 éves iskolára; A NÉKOSZ-legenda; A 
vidéki középiskolás kollégiumok társadalmi és politikai szerepe.

A Hírlevél szerzői között a legtöbb írást Tatai Zoltán tette közzé (főképpen  
beszámolókat, visszaemlékezéseket és megemlékezéseket, nekrológokat, tájé-
koztatókat írt). Kevés kivétellel a cikkek írói az egykori kollégisták voltak.

Az utolsó lapszám végén Tatai Zoltán így köszönt el a lap szerkesztésétől, 
kiadói munkájától, egykori népi kollégista társaitól, de utalt arra, hogy a közös 
dolgaik folytatódnak:

„Kedves Barátaim! Lassan lejár az időnk, abba kell hagynunk. Mindenkinek megkö-
szönöm az elmúlt években a közösségünk ápolásához nyújtott mindennemű segítségeket. 
Ennyit sikerült közös erőfeszítéssel elérnünk.

Bár a szervezett társasági életet, a Batsányista Hírlevél készítését beszüntetjük, a 
kollégiumban töltött éveket, az elmúlt kollégiumi utóéletünket, a kedves összejöveteleket, 
kirándulásokat, közös beszélgetéseket–emlékezéseket, úgy vélem, nem kell felednünk. A 
kedves emlékeket őrizzük tovább, ezáltal remélhetően szépül a jövőnk.

Úgy vélem, alkalomszerű találkozásokra ezután is sor kerülhet, lehet alkalmat keresni 
kisebb-nagyobb csoportos találkozásokra, összejövetelekre. Telefonomat ismeritek, laká-
som címét tudjátok. Mindegyikőtök hívását, levelét, látogatását szívesen fogadom.

Még egyszer mindenkinek köszönöm a közösség építésében, közösségi életünk szépí-
tésében a részvételét, támogatását. Kívánok mindenkinek szép aranyalkonyt, életet az 
éveknek, bölcs, boldog időtöltést szeretteitek körében. Népi kollégista barátsággal búcsú-
zom, öreg és örök barátotok, a Tatai Zoli.”51

szervezet 1946. július 16. és 1949. július 10-ig működött. Ikonikus énekük lett Jankovich 
Ferenc (1907–1971) Sej, a mi lobogónkat… című, megzenésített  verse, amelynek két 
szava: a „fényes szellők”, e korszak nemzedékét jelöli.

51  Batsányista Hírlevél 17.  2006. november. 51.
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A Batsányista Hírlevél társadalom- és neveléstörténeti  
jelentősége

Mint minden korszak hírlapja és folyóirata, ez is magában hordozza az akko-
ri társadalom politikai, köz- és magángondolkodása lenyomatát. Belőlük megis-
merhetők a legfontosabb események, (még ha csak részben is) az ezekben részt 
vevő személyek, csoportok munkája, viszonyuk a társadalom különböző szeg-
menseihez, s ráláthatunk annak a (népi, s részben urbánus) közösségi életnek a 
pedagógiai gyakorlatára, amely a még polgári demokrácia keretei között indult, 
és az 1948-tól kezdődő (de elemeiben már korábban is létező) párt- és állami 
diktatúra nyomán szűnt meg.

Tatai Zoltán, aki felnőttkori munkájában közgazdasági kérdésekkel foglalko-
zott (mint egyetemi oktató, kutató, iparszervező, szakkönyvíró és közösségszer-
vező), e hírlapjával is maradandót alkotott. Veszprém egy kitüntetett korszaka 
(pontosabban, évei: 1946–1949) népi kollégiumai története megírásával, az egy-
kori kollégista diákok visszaemlékezéseivel és későbbi életútjuk bemutatásával 
Veszprém társadalom- és iskolatörténete kutatásához adott jelentős forrásanya-
got. Ebben számos olyan tényanyag és összefüggő történetfolyamat őrződött 
meg, amely az ő szervező- és kutatómunkája nélkül rejtve maradt volna. S az, 
hogy az e két kollégiumból az életútjukra indult diákok többsége jelentős (nem 
egy esetben: alkotó) személyiséggé tudott válni, az akkori városvezetők, peda-
gógusok, s más közreműködők új társadalmat építeni akaró tevékenységének is 
köszönhető.
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