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Egy régi veszprémi középület1

DR. GUTHEIL JENŐ

Szinte állandó kisegítő témája manap a társalgásnak a történelmi tárgyú mű-
vek, elsősorban a történelmi regények szapulása. Alig eshetik meg valamirevaló 
uzsonna vagy vacsora anélkül, hogy terítékre ne kerüljenek Szekfű, Gulácsy, 
Surányi, na meg a boszorkányos-dúsan termő Harsányi. A közönség falja a tör-
ténelmi tárgyú könyveket, A jelentől mintha csömört kapott volna: a múltba 
menekül. Unja ezt a romantika nélküli, minden hangulatot túlüvöltő forradal-
mi zsibvásárt és józanabbik emberi ösztönével nosztalgikusan visszavágyik egy 
régmúlt szebb világba. Amikor még fűhrereknél nagyobb sarzsik igazították a 
világ szekere rúdját. Amikor még nem vitte annyira a kultúra, mint ma: már a 
bombát is géppel vetik. Amikor ekhós szekérrel is mintha előbbre jutott volna a 
világ a boldogulás döcögő ösvényén, mint ma, a sebességi világrekordok esze-
veszett hajszájában.

A közönség a múltat kívánja, az író tehát a vágyva-vágyott régi szép idők-
ből meríti témáját. És itt sújtja néha a balsiker: amit pedig mindenáron ki akar 
elégíteni, összeütközésbe kerül olvasóközönségének ízlésével. A magyarázata 
ennek a meg nem értésnek körülbelül az, hogy egyik-másik történelmi tárgyú 
írásnak nem jó a távlata. Túl közel hozza az olvasóhoz a múltat, amelyet viszont 
olvasói túl szépnek képzeltek el. Ami messziről szép, nem biztos, hogy közelről 
nézve is olyan szép marad. A monumentális dolgokat csak bizonyos távolságból 
szabad mutogatni: az Eiffel-torony is csak így hat, míg egész közelről legfeljebb 
a rozsdás vasat látom belőle. A túlbuzgó író, aki nagyon alaposan meg akarja 
mutatni az olvasónak a múltat, lefeszegeti a múlt szépségeiről és nagyságairól a 
sok mindent üdvösen eltakaró patinát, úgy jár, mint hölgyeink némelyike a báli 
ruhával: túl sokat mutat és – ízléstelen lesz.

Innét a panasz az intimpistáskodó történelmi regényekben pőrére vetkőzte-
tett nagyjainkról, az illúziórombolásról. És innét a hamleti töprengés: jó-e, üd-
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vös-e, ha a közönség megtudja, hogy Rákóczi is, Mátyás király is, Liszt Ferenc 
is – ember volt.

Sajnos nincs időm bevárni, míg Genf jobbra vagy balra eldönti ezt az égető 
kérdést. Szigorú utasítást kaptam, hogy én is beleártsam magam ebbe a kényes 
tárgykörbe. Veszprém legrégibb középületének, a pénzügyigazgatóság épüle-
tének múltját kell feltárnom és ismerve azt a gyengéd vonzódást, mellyel a kö-
zönség ezt az intézményt övezi, bizony félek, hogy magam is az illúziórontás 
bűnébe tévedek.

Mindenek előtt meg kell állapítanunk, hogy ez a vonzalom, amely Veszp-
rémnek és megyéjének népét a mai pénzügyigazgatóság tájékához fűzi, igazán 
nem mai keletű. A mai vármegyeháza telkén állott 1885-ig a XVIII. században 
épült „Sóház”, másként sóhivatal, körülbelül a mai adóhivatalok jogelődje, ahol 
nemcsak az állami egyedárúság tárgyául kezelt só elosztása történt, de itt kel-
lett leszurkolni a bús magyarnak a nyakába sózott egyéb illetékeket is. Ez ellen 
nem volt apelláta, ezért adja a későbbi szólásmondás a reménytelen instanciával 
vesződő magyarnak a bölcs tanácsot: menjen a sóhivatalba!

De még a sóháznál is korábbi keletű ennek a veszprémi útvonalnak a nép-
szerűsége. Veszprém legrégibb közlekedési vonalainak egyike ez az út, melyen 
ma a pénzügyigazgatósághoz jutunk. A mai Megyeház-utca és Vass József-utca2 
ősidőktől fogva a vám és adószedés útvonala volt. Erre vall ennek a két utcának 
egykori közös elnevezése: „vámosi sorompó utca”. A vám szóból szedő Vámos 
falunév szintén arra a királyi vámra emlékeztet, melyet le kellett róniok azok-
nak, akik portékáikkal ezen az úton közlekedtek. Mivel pedig ősidőktől fogva 
egyformán szenvedélye volt a magyarnak az adófizetési hajlandóság, egész ter-
mészetes, hogy tőle telhetően kerülte ezt a már az Anjouk korában pompásan 
kövezett utat és a fináncok bosszúságára biztonságos, rejtett utakon mentette át 
áruit.

Erre vall Nagy Lajos királyunknak 1343-ban kiadott és ide vonatkozó okle-
vele, melyben imigyen rendelkezik: „Szigorúan meghagyjuk, hogy felhagyván min-
den más rejtett útjaitokkal, melyeken eddig – amint halljuk – a vám eltitkolása okából 
közlekedtetek, a rendes és egyenes köves útra visszatérjetek és a vám vonalán szállítsátok 
áruitokat, ahol megfizetve a köteles vámot térjetek szabadon és bátorságosan otthonotok-
ba vagy ahova igyekeztek..”

Nem lévén elvámolni valónk, fogadjunk szót a nagy királynak és térjünk be a 
hajdani vámosi út mellett, a főispáni lak szomszédságában szerényen megbúvó 
veszprémi fővámházba, a pénzügyigazgatóság épületébe.

2 Ma Megyeház tér. Vass József utca belső szakasza: Egyetem u., külső szakasza: Dugo-
vics u.
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A kívülről nem sokat mondó épület hangulatos, kedves képet nyújt belsejé-
vel a szemlélőnek. A szabályos zárt négyszöget alkotó épület kis udvara, a ké-
sőbbi eredetű déli szárny földszintjének árkádos udvari folyosója, az eredetileg 
egyemeletes nyugati és északi szárny méteres vastag falai, bolthajtásos helyisé-
gei, az északi szárny földszintjének középső, szépen kiképzett oszlopokkal ékes, 
boltíves terme régi szebb időkről regélnek. Csak aki udvarába lép és szemlélőd-
ve körülnéz, látja, hogy városunk egyik legpatinásabb, legódonabb épülete ez, 
ahol ma adóinkat emelik.

Az épületnek az Erzsébet-szoborra néző, eredetileg egyemeletes főhom-
lokzata, valamint a főispáni házzal szomszédos udvari szárnya építési alka-
tával a XVIII. század végére vall. Eredetileg kaszárnya volt és már az 1820-as 
években mint József kaszárnya ismeretes. Nevét minden valószínűség szerint 
József nádortól vette. Veszprém vármegyének a főispáni ház udvarán volt kút 
karbantartása ügyében hozott 1838. március 12-i határozata is megemlékezik a  
József-kaszárnya legénységéről és arról értesít, hogy a katonaság is ezt a kutat 
használja.

A vármegyei múzeum egy régi veszprémi látképe megőrizte számunkra a 
pénzügyigazgatóság épületének, ekkor még József-laktanyának hű képmását,  
„Veszprém a Kálváriáról” címet viseli az évszám nélküli színes látkép. Mivel az 
Angolkisasszonyok mai templomát és zárdáját látjuk rajt, másrészt a vármegye-
ház helyén még a régi sóház földszintes épületét találjuk: 1860–1885 között ké-
szült a kép. Jobb szélen, a Kálvária dombról széttekintőnek egészen a szeme elé 
eső tiszta ábrázolásban látjuk a képen a József-kaszárnyát és környezetét. A mai 
megyeház helyén a sóház hosszú, földszintes épülete. Az épületbe épített kis 
kapu két részre osztja, az északi félen hét ablak látható, míg a kis kaputól délre 
eső ablak-nélküli épületrész raktárhelyiséget sejtet. A sóház Plosszer felőli, déli 
szomszédja egy háromablakos kis földszintes ház, a mai főispáni ház helyén, eh-
hez csatlakozik a József-kaszárnya egyemeletes, testes épülete. Pontosan a mai 
pénzügyigazgatóság földszintje és első emelete, az emeleten hét ablakkal, míg a 
földszinten az épület közepét alkotó kiugró falterület mai három ablaka helyett 
középütt egy boltíves nagy kaput látunk, tipikus  kaszárnyaajtó, zsalugátersze-
rű deszkaburkolással. Az egykori kapualja ma irodahelyiség: a malomfőnökség 
kis irodája. A vaskos emeletes épületet németes, magas tető fedi, rajta két sorban 
hét házikó-formájú, manzárdszerű tetőablak. 

A sóházzal és a József-kaszárnyával átellenben a ma Kioszk-nak nevezett kis 
toronyforma kerek építmény tetején még ott látjuk képünkön az eredeti, buzo-
gányos gombban végződő csúcsos sisaktetőt. Az említett két épülettel körülbe-
lül egyidőben, a XVIII. században, a versailles-i és schönbrunni kerteket utánzó 
díszkertek korában készült veszprémi püspökkert négy sarkát ékesítette a mai 
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Kioszk és három társa. Közülük kettőt beépítettek a kormányzósági épületbe: 
az egyiket a főépület Vass József-utcai frontjának keletre néző saroktornyába, 
míg a másik a kormányzósági épületek északkeleti saroktornyává vált. Ez a leg-
utóbbi mutatja még ma is leghívebben a szabadon állott kerti pavilonok eredeti 
alakját. A negyedik kis pavilon a Korona építkezésének esett áldozatul.

Egész idillikus szomszédságban folydogált tehát még a szépemlékű Ba-
ch-korszakban is a József-laktanya császári és királyi gyöngyélete.

Az 1860-as években cs. és k. vadászezredbeli katonaságot találunk itt. Ekkor 
esik az a nagy szégyen épületünkkel, hogy siralomház lett. A 60-as években az 
elszaporodott bakonyi haramiák és szegénylegények miatt statáriumot hirdet-
nek és a statáriális bíróság, vagy mint jól – magyarul nevezték: talponálló bíróság 
a József-laktanyában ítélkezett. Amint még ma is él az emléke: az épület udvari, 
keleti szárnyának a sétatér felé eső egyik komor cellája – ma a pénzügyigazgató 
fáskamrája – volt a siralomház. Innét vitték a bitóra ítélt delikvenseket a vesz-
tőhelyre, amely ekkor már nem az almádi út melletti mai vízvezetéki medence 
táján, hanem 1751 óta a várostól ebben az irányban távolabb fekvő Kilátóhegyen 
vagy Akasztófadombon volt.

A 68-as kiegyezés vívmányaként alakult honvédség váltja fel 1869-ben a 
veszprémi József-kaszárnya közöseit, honvédgyalogságot vezényelnek ide s 
1875-ig marad honvédségi laktanya épületünk. Amikor a honvédelmi minisz-

Veszprém a Kálváriáról. Részlet: A József-laktanya
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térium  1874–75-ben megépítteti a vár alatti Deák Ferenc utcai honvéd lovassági 
laktanyát, lovasság kerül Veszprémbe, a József-laktanya gyalogságát pedig elve-
zényelték innét. Az így üressé vált épület földszintjét 1875-ben a mértékhitelesí-
tő hivatal, emeletét pedig 1876-ban a vármegyei árvaszék foglalja el. Az épület 
a vármegye tulajdona volt, minden valószínűség szerint azonos a Vármegyei 
írásokban többször előforduló kvártélyházzal, amely az írások szerint a főispáni 
ház mellett állott. Nemcsak Veszprémben, de a megye egyéb helyein is létesített 
a vármegye ilyen kvártélyházakat azért, hogy a lakosságot mentesítse a régimó-
di beszállásolás kellemetlenségeitől.

A vármegye 1885-ben az építendő új vármegyeház telkéül a sóház területét 
szemeli ki és a kir. kincstár tulajdonában lévő sóházért cserébe átadja a kincs-
tárnak a József-laktanyát. A megyei árvaszék átköltözik az 1887 októberében 
felavatott új megyeházára, míg ugyanakkor a laktanya épületének földszintjét a 
kir. adóhivatal, emeletét pedig a kir. adófelügyelőség foglalja el.

Az adófelügyelőségeket a 80-as évek végén szervezik át pénzügyigazgatósá-
gokká: így vált az egykori veszprémi József-laktanya a m. kir. pénzügyigazga-
tóság otthonává.

Ha még megemlítjük, hogy a főhomlokzat második emelete 1894-ben épült 
8900 forint költséggel, az épület múzeumra néző déli emeletes szárnya pedig 
1898-ban 11000 forintokon, úgy a végére is értünk a József-kaszárnya regényes 
históriájának.


