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REGULY ANTAL ÉSZAKI ÚTJA ÉS VESZPRÉM MEGYE 

A magyar nép eredethagyományában közel 
nyolc évszázadon át a hun-szittya rokonság, il
letve azonosság gondolata foglalta el a központi 
helyet. Történetírói szinten a hun-magyar azo
nosságot először Anonymus Gestája fogalmazta 
meg, egységes elméletté azonban csak a XIII. 
század nyolcvanas éveiben vált Kézai Simon 
munkássága nyomán. 

A finnugor, pontosabban az obi-ugor és a ma
gyar nyelvek közötti rokonságot Sylvius Picco-
lomini — aki a pápák történetében II. Pius né
ven ismeretes — már a XV. században megsej
tette, de elképzeléseinek tudományos szintű iga
zolására csak a XVIII. században vállalkoztak. 
Sajnovics János 1770-ben a magyar és a lapp 
nyelv rokonsága mellett foglalt állást, Gyarmathi 
Sámuel 1799-ben megjelent munkájában viszont 
már az összes finnugor és szamojéd nyelvet is 
bevonja vizsgálati körébe.1 

A kezdeti bátortalan lépések után a múlt szá
zad első felében — szoros összefüggésben a 
modern polgári nemzetállamok kialakulásával — 
forradalmi változás következett be a nyelvroko-
nítás terén szinte egész Európában: Finnország
ban éppúgy mint Oroszországban, Franciaország
ban, Németországban és hazánkban. Körösi Cso
rna Sándor követője, a magyar nyelvészet és 
néprajztudomány egyik legnagyobb alakja, Re-
guly Antal, a reformkor eszmevilágától áthatva 
úgy látja — s ennek a Magyar Tudományos Aka
démiához küldött 1842. évi jelentésében hangot 
is ad —, hogy ,, . . . Gyarmathi munkája nemcsak 
folytatást érdemelne, hanem nemzeti ügyből 
folytatást kíván is. Nincs biztosabb és alaposabb 
mód népek rokonságának megmutatására, mint 
nyelvük tudománya és öszvehasonlítása. . .," 
melynek segítségével a magyar és finn nyelvek 
,,eredetnyelve" is feltárható. A nyelvtudomány
ba, az összehasonlító nyelvészetbe vetett opti
mista hite később sem rendül meg, sőt: gyakor
lati tapasztalatai csak megerősítik elméleti felte
véseit. Nyelvszemléletének alapjait — talán nem 
tévedek, ha azt állítom — egyenesen a szülő
földről hozta magával, mely a maga többnyelvű
ségével már eszmélkedése idején összevetésre, 
kritikai gondolkozásra nevelte öt. A szülőföld és 
a haza iránt érzett rajongó szeretete segíti végül 
is hozzá, hogy nemzeti küldetésének erejéhez 
mérten, vagy inkább erején felül eleget tehessen. 
A megpróbáltatásokat, a rá leselkedő veszélye
ket is könnyebben viseli el, ha az elhagyott és 
vágyott otthonra gondol: a békés orosz táj egy 

pszkovi kirándulás alkalmával felkölti benne Zirc 
emlékezetét, s hazavágyó szemei előtt anyja 
kertje idéződik fel . . .3 

1819. július 13-án született Zircen, a Bakony 
szívében. Apja, Reguly István a ciszterci apátság 
ügyvédje, akit a humán tudományok — különö
sen a történelem — vonzanak.4 Érdeklődése kis
fiára is nagy hatással van. A fiatal Reguly alsóbb 
iskoláit szülővárosában, a gimnáziumot (1828— 
1834) Székesfehérvárott végzi. Szülei nagy gon
dot fordítanak továbbtanulására is: először a 
győri akadémiára jár (1834—1836), majd a 
pesti egyetem jogi fakultásán fejezi be tanul
mányait (1836—1839). 

Tudományos pályája kalandosan kezdődik: az 
egyetemi vizsgák letétele után — nyilván juta
lomképpen — szülei anyagi támogatásával né
metországi vándorútra indul, de Hamburgnál 
nem áll meg, mert ellenállhatatlan vágyat érez 
Skandinávia ismeretlen tájai iránt. Kiéiben hajó
ra száll, Koppenhágába, majd Stockholmba 
látogat, ahol hamarosan megismerkedik Arvidson 
királyi könyvtárossal, s az ő hatására élete fő 
céljául tűzi ki a finnugor nyelvek közötti rokon
ság megfejtését. 

Munkásságának első szakaszában (1839—1841) 
a közfinn és volgai finn nyelvek és népek meg
ismerésére törekszik nem mindennapi kitartás
sal és szorgalommal. Fáradozásait méltányolva a 
helsinki tudományos akadémia 1840-ben, 21 éves 
korában tagjai közé választja, amit már finn 
nyelven köszön meg. Három évvel később a 
magyar akadémia is felveszi tagjai sorába. 

Mintegy másfél évi felkészülés után, munkás
ságának második szakaszában (1843—1846) pá
ratlan értékű földrajzi, néprajzi, történeti és 
nyelvészeti anyagot gyűjt össze legközelebbi 
nyelvrokonaink, a vogulok és osztjákok (1844— 
1845), valamint a cseremiszek, mordvinok és 
csuvasok között (1845—1846). Utazásainak ered
ménye az Urai-vidék első, mintegy 180 mérföld
re kiterjedő területének térképes ábrázolása is.5 

A kéziratos térképet bámulatosan gazdag jegy
zetanyag egészíti ki. A pétervári újság erről a 
munkájáról 1847. január 21. számában elismerően 
írja, hogy Reguly ,, . . . Oroszország ethnog-
raphiájában és geographiájában egy terjedelmes 
,terra incognita' felfedezőjévé vált."6 Vállalko
zásának jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy az 1847., 1848. és az 1850. évi orosz 
uráli expedíciók a felmérésre kijelölt területeket 
az ő térképe segítségével utazták be. Másik ki-
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emelkedő érdeme, hogy a vogul népköltészetet 
elsőként tárja a tudományos világ elé.7 

Otjainak költségeit kezdetben szülei állják, 
később azonban az Akadémia segítségét is igény
be kell vennie. 1841-ben 200, egy évvel később — 
gróf Széchenyi István közbenjárására — 1000 fo
rintot küldenek utána. Ezenkívül mindössze 
300 forint királyi segélyösszeggel kellett gazdál
kodnia, ami végeredményben azt jelentette, hogy 
állandó pénzzavarral küszködött, s ez amúgy sem 
csekély adósságait tovább növelte.8 Súlyos ne
hézséget jelentett továbbá az is, hogy a megaján
lott összegeket a közvetítés nehézsége miatt csak 
hosszú várakozás után kaphatta kézhez.9 

Az Akadémia 1844-ben, amikor Reguly útjá
nak folytatását anyagi nehézségek akadályozzák, 
országos gyűjtést indít a megsegítésére. Minder
ről az eddigi Reguly-kutatások előtt ismeretlen 
források vallanak, amelyeket a Veszprém me
gyei Levéltárban őriznek. Gróf Teleki József, a 
Magyar Akadémia elnöke 1844. május 5-én, Po
zsonyban kelt hivatalos levelében Veszprém 
megyét bízza meg az országos gyűjtési akció 
megszervezésével, irányításával. Mivel e levél 
jelentős kultúrtörténeti adalékul szolgál Reguly 
egész pályájához, ezért teljes terjedelmében 
közlöm az eredeti ortográfia meghagyásával. 

í. ábra. A Magyar Tudományos Akadémia levele Veszprém vármegyéhez, amelyben felkérik a megyét az országos 
gyűjtés megszervezésére és irányítására (1844. V. 5.) 

/. иллюстрация. Письмо, написанное Венгерской Академией Наук области Веспрем, в котором Академия прост 
область организовать сбор по всей стране и управлять им (5. мая 1844 г.) 
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„Tekintetes Karok és Rendek! Egy olly tudo
mányos ügy pártolására van szerencsém a Tekin
tetes Karokat és Rendeket a magyar academia 
nevében felkérni, mellynek kivitelét nemzetünk 
és academiánk nemes Veszprém Vármegye egy 
reá fényt hozni indult fiától Reguly Antaltól vár
ja. 

Tudva van, mikép több magyar s legtöbb kül
földi historicus és nyelvbuvár a hunnokat és ma
gyarokat azon nagy finn törzsökhöz számitják, 
mellynek a lappok, finnek, esthonok, cseremi
szek, csuvasok, mordvinok, syrjänek, vogulok, 
osztyákok1 0 stb, mindannyi külön ágait teszik. 
Miután minden egyéb, u. m. mongol, török, sémi
ta, stb, rokonság eddig győzőleg megvan czáfol-
va, és csak ez egyre nézve lehet még kérdés: a 
Tekintetes Rendek említett derék földié elhatá
rozta magát az éjszakot beutazni, s a négyfal közt 
megnem fejthető kérdésre a hely színéről hozni 
meg nemzetének az elhatározó végfeleletet. Öt 
semmi áldozat, úti fáradalom, a szokatlan éghaj
lat kényelmetlenségei, betegségek, édes övéitől, 
és hazájától távollétei nem tartóztathatták, erőit 
már közel öt év óta csüggedetlenűl e nemzeti fel
adás megoldásának szentelni; megtanulta azon 
földeken utazhatás, s az ottani források használ-
hatása végett a svéd és orosz, a rokonsági kérdés 
egyéb ágai kedvéért a török és mongol nyelve
ket, meg a lapp, finn, és esthon nyelveket, a főid 
népével osztva meg ennek sanyarú életét, meg a 
cseremisz, csuvas, és egyéb dialectusokat, s most 
Ázsia éjszaknyugoti vidékein az Urál alján tar
tózkodik a vogulok közt, hogy ezek, s majd az 
osztyákok mármár enyésző nyelveiket is élő 
szájból magáévá tegye, s e mellett ezen népek 
természeti és társadalmi sajátságaikat, mikre ed
dig olly kevés figyelem vala, vol takép kitanulja. 

S e roppant vállalatot Reguly Antal 1839. év 
nyarában saját, vagy inkább szülői költségén 
kezdte meg, kiknek erejét, minden elviselhető 
nélkülözések tűrésére elszánt lelkesedésében, 
minden esetre túl becsülte. Már finn és lappföldi 
vándorlásait nem fedezték szülőinek küldemé
nyei, s így némi adóssággal terhelve lépett be a 
világ legdrágásabb városába, Sz. Pétervárába. 
Időközben győri prof. Maar Bonifácz" Ür tudó
sítván a m. academiát Reguly utazásáról, és czél-
jairól, ezen intézet némelly tudományos megbízá
sokhoz némi kisebb summákat csatolt. Reguly e 
részvét által is buzdítva, és bátorítva, Ázsiában 
teendő terjedelmes nyelvészeti, és ethnographiai 
vizsgálódásaihoz készült, s nappal és éjjel általá
nos nyelvtudományt, s történeteket tanult, és 
buvárlott . De nem jöhetvén további segedelem az 
academiától, egy pétervárt lakó főldink, haza té
rést javaslóit, melly tanácsot azonban Reguly 
határozottan vissza utasított, mert azzal elesett 
volna a kérdés, mellyet ő élte feladásául tűzött 
ki. Erre megjelent orosz academicus és status
tanácsos Baer12 Urnák egy czikkelye Regulyról 
a pétervári statusújságban, melly után egy gaz
dag orosz csakugyan hajlandó volt őt pártolása 
alá venni, de a segedelem nélkül idegen főidőn 
tengő hazafi büszke volt azt kérni, s így e forrás 
sem nyílt meg neki. Azonban haladt az idő, a pé
tervári rendkívüli drága élet s a szülői kisded 
küldemények mellett az adósság nőtt, s ezért a 

haza térés szint olly erkölcsi lehetetlenséggé vált, 
a milly anyagi lehetetlenség volt az Uráli út. 
Folyvást a hazából várva, a hazai kérdés felderí
tésére a költséget, egy második ajánlatot is visz-
sza utasított, mellyel az út kivihetésére megki-
náltatott; t. i. több pétervári academicus szándé
kozott az orosz cs. academiánál segítését indít
ványozni, mellyre fényes kilátások voltak, de 
Reguly nem akarta — mi e végre múlhatatlan 
szükség lett volna, — tudósításait éhez intézni, a 
magyar academiát nyilatkoztatván egyetlen ter
mészetes fórumának. Egy harmadik (kölcsön) 
ajánlatot az út megtételére szinte mellőzött, na
ponként fogyván reménye a hazából jöendő 
pártolás iránt, míg végre hírt vevéh, hogy az 
academia folyamodására királyunk őfelségétől 
segedelem erkezendik, az említett előlegezést a 
nemes lelkű Baertől elfogadta, s 1843. október 9. 
Sz. Pétervárából ki indulván, elérte Ázsiát, hói a 
Sosva vize mellékén letelepedve, vogul stúdiumai 
között várja most hazájából utóbbi sorsa elha-
tároztatását. Azóta érkezett Sz. Pétervárába mind 
a Királyi segélyösszeg, mind pedig két academiai 
pénzküldet, s a pétervári academicusok közt a 
tiszteletre méltó Fraehn13 indítványára magányos 
aláírás nyittatott: de ezekkel is sem az ötödfél 
évi külföldön utazás és múlatás alatt keletkezett 
passivumok leróva, sem visszaút ja fedezve nin
csen, annál kevésbbé van ezekkel Tobolszktól 
Orenburgig tervelt vándorlása, s még kevésbbé 
ennek a Kaspiumi tengerig s onnan a Fekete ten
ger éjszaki tartományai felé olly szükséges foly
tatása, lehetővé téve. 

A dolog illy fekvésében a magyar academia 
részint a maga körében indított aláírást, részint 
hírlapi úton szólította fel a hazai történetek ba
rátit, járulnának hozzá, hogy Reguly ezen, nyel
vünkre s régi történeteinkre új világot árasztó 
utazását folytathassa, és befejezhesse. Minthogy 
azonban a jelenkor, anyagi és szellemi számos 
teendői között, kelletinél kevesebb figyelmet mu
tat azon tudományok iránt, mellyek az életre 
közvetlen, s így észrevehető befolyást nem gya
korolnak, a szükséghez mért elégséges segélyt ez 
úton várni nem bátor; ezért, nehogy a már meg
kezdett út félbe szakasztassék, а Тек. KK. és 
RR.-re függeszti reményét, azon hazafi bizodalmú 
kéréssel, méltóztatnék mind a saját körében nyi
tandó aláírás, mind a többi nemes megyékhez in
tézendő körlevél által ez ügyet hathatósan elő
mozdítani; s munkás lenni abban, hogy ezen első 
Ázsiai út, melly nem csak a tudománynak álta
lában, hanem a magyar nemzet, és nyelv történe
teire nézve különösen is, fontos eredményekkel 
biztat, teljesen befejeztethessék. Igen is, а Тек. 
KK. és RR. nem fogják engedni, hogy a mit ne
künk tenni nemzeti kötelesség, elmulasztani pe
dig pironság volna, hogy azt idegen ország sege
delme eszközölje; nem fogják engedni, hogy ma
gyar tudós, Oroszországból, ottani pártolással 
hozza meg a magyarnak régi történetei kulcsát. 

Ki magamat a Tekintetes Karok és Rendek ke
gyeibe ajánlván, megkülönböztetett tisztelettel 
vagyok A Tekintetes Karoknak és Rendeknek 
Pozsonyban május 5-én 1844. 

alázatos engedelmes szolgája 
Gróf Teleki József"14 
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2. ábra. Veszprém megye körlevele, melyben az ország törvényhatóságait adakozásra szólítja 
(1844. VII. 1.) 

2. иллюстрация. Инструктивное письмо, написанное областью Веспрем, в котором она вызывает 
местные управления страны к пожертвованию (1. июля 1844 г.) 
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Veszprém megye mihamarább igyekszik eleget 
tenni hazafias kötelességének: az 1844. július 1-i 
közgyűléséből körlevélben fordul az ország me
gyéihez, a szabad kerületekhez és a szabad kirá
lyi városokhoz, melyben a ,,tudományos ügy" 
pártolására hívja fel őket. Ezzel egyidőben me
gyénkben is megkezdik az adakozások megszer
vezését, az adományok összegyűjtését. Az ura
dalmakat az első alispán, a községeket és magán
személyeket pedig a járási szolgabírák és helyet
teseik keresik meg hivatalaik útján. 

A beszedett összegeket különféle módon to
vábbítják Veszprémbe az egyes törvényhatósá
gok: rövid úton egyenesen a központi kormány
szerveknek adják át, vagy kerülővel — magán
személyek, köztisztviselők, országgyűlési kép
viselők segítségével, esetenként a királyi só-
hivatalokon keresztül — juttatják el megyénk 
pénztárába. A megyébe érkező küldemények ke
zelésével, felügyeletével Kun Sándor másod
aljegyzőt bízzák meg, aki hivatalát mindvégig 
lelkiismeretesen ellátja.15 Regulyhoz aztán a be
folyt összegeket közvetlenül az orosz követség 
közbenjárásával küldik el. 

A felhívott törvényhatóságok közül elsőként 
a Hajdúkerület értesíti megyénket július 23-án 
kelt levelében arról, hogy a felhívásnak készsé
gesen eleget fog tenni. Hivatalos levelében 
ugyanezen a napon Sopron város 40 ezüst forin
tot küld postán.17 Selmec városa viszont a rövi
debb utat választja és közel 80 ezüstöt utal a 

helytartótanácshoz.18 1844. július 30-án Bazin sza
bad királyi város, majd szeptember 26-án Abaúj 
megye postázza a segélyeket.19 Szeptember fo
lyamán érkezik meg Fiume ajándéka20, majd 
novemberben Selmec és Pécs21 városok, valamint 
Veszprém megye22 ér el eredményeket a gyűjtés 
terén. Decemberben Pest városa 100 pengő forin
tot ad át Reguly támogatása céljára a Magyar 
Akadémiának.2:i 

Az egyes törvényhatóságokon belül a gyűjtés, 
ill. adakozás kétféleképpen történik: a megyék, 
szabad királyi városok és kerületek saját házi 
vagy nemesi pénztáraikból ajánlanak fel bizo
nyos összegeket (pl. Sopron és Pest városa, 
Abaúj megye); a másik megoldási lehetőség, 
hogy kiterjedt gyűjtést indítanak Reguly meg
segítésére (mint Temesvár, a Hajdúkerület vagy 
Fiume). Ritkábban az is előfordul, hogy a két 
módszer kombinációját alkalmazzák (Veszprém 
megye). 

A következő, 1845. évben sorra érkeznek a 
küldemények, átutalási nyugták Temes, Fejér, 
Mosón, Esztergom és több más megyéből, a Jász-
Kún Kerületből, Győr és Székesfehérvár szabad 
királyi városokból.24 A tényleges gyűjtés az 
1845. év végére befejeződik, bár az ügyviteli 
intézkedésekre továbbra is szükség van, mivel a 
küldemények több helyről nem jutottak el Kun 
Sándorhoz.25 Az országos gyűjtés eredményét az 
alábbiakban foglaljuk össze:2ti 

Sor
szám törvényhatóság 

ajánlás 
éve 

befizetés 
éve befizetés módja összeg 

1. Abaúj vármegye 1844 1844 követek által 50 pft 

2. Baranya vármegye 1845 1845 királyi sóházhoz 14 pft 17 xr 

3. Bazin sz. k. város 1844 1844 hivatalos postán 9 pft 45 xr 

4. Bács-Bodrog v. megye 1844 1845 királyi sóházhoz 4 pft 16 4 /5 xr 

5. Bélabánya város 1845 1845 királyi sóházhoz 31 pft 54 3/4 xr 

6. Bihar vármegye 1845 1845 királyi sóházhoz 3 pft 12 xr 

7. Bihar vármegye 1847 1847 királyi sóházhoz 12 pft 

8. Borsod vármegye 1845 1845 királyi sóházhoz 4 pft 16 xr 

9. Esztergom vármegye 1844 1845 hivatalos postán 48 pft 30 xr 

10. Fejér vármegye 1844 1845 tisztviselő útján 18 pft 3 xr 

11. Fiume város 1844 1844 hivatalos postán 25 pft 

12. Győr sz.k. város 1844 1845 veszprémi kereskedő által 10 pft 

13. Hajdúkerület 1844 1845 királyi sóházhoz 28 pft 

14. Jász—Kún Ker. 1845 1845 hivatalos postán 103 pft 20 xr 

15. Krassó vármegye 1845 1845 hivatalos postán 50 pft 14 xr 

16. Mosón vármegye 1844 1845 hivatalos postán 43 pft 8 xr 

17. Pest sz.k. város 1844 1844 Magyar Tud. Ak.-hoz 100 pft 

227 



Sor
szám törvényhatóság 

ajánlás 
éve 

befizetés 
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18. Pécs sz.k. város 1844 1844 hivatalos postán 20 pft 

19. Sopron sz.k. város 1844 1844 hivatalos postán 40 pft 

20. Selmec város 1844 1844 helytartótanácshoz 79 pft 47 xr 

21. Szepes vármegye 1845 1845 hivatalos postán 1 pft 30 xr 

22. Temes vármegye 1844 1845 örökalapítványi p.tár 164 pft 40 xr 

23. Ugocsa vármegye 1844 1847 királyi sóházhoz 73 pft 50 xr 

24. Veszprém vármegye 1844 1844 tisztviselők útján 72 pft 8 xr 

25. Veszprém v.megye 1845 1845 tisztviselők útján 166 pft 6 4 /5 xr 

A táblázat tanúsága szerint a gyűjtés két éve 
alatt összesen 1173 pengő forint és 58 7/20-ad 
krajcár gyűlt össze Reguly számára, illetve eny-
nyiröl kellett Kun Sándor pénztárosnak elszá
molnia. A segélypénztár állapotát 1844—45-ben 
a viszonylag gyors, a következő két évben a las
sú gyarapodás jellemezte. Kun Sándor másod
aljegyző számadása szerint 1845 végéig az ország 
különböző részeiből 548 pengő forintot bocsá
tanak közvetlenül kezelése alá, s emellett rövid 
úton továbbítanak 439 forintot.27 Az első két év 
alatt tehát a gyűjtött vagy felajánlott összegek
ből 987 forintot adnak postára az egyes törvény
hatóságok. 1846. novemberéig a Veszprém me
gyei segélypénztárban őrzött pénzmennyiség 548 
forintról 660 pengő forint 16 1/20-ad krajcárra 
emelkedik.28 A következő katonai év végére 
Bihar és Ugocsa megye is megküldi a felaján
lott összeget.29 Ezután már Kun Sándor zár
számadást nem készített, tehát a gyűjtések vég
eredményét pontosan nem ismerjük. A közel 
1174 forintot sem tekinthetjük végösszegnek, mi
vel egyrészt a törvényhatóságok a postai vitel
díjat is gyakran az adományból vonták le — pél
dául Bazin városa 15 ezüstkrajcártM) — és így 
Veszprémbe valamivel kevesebb pénz érkezett, 
mint amennyit a törvényhatóságok közötti leve
lezések jeleznek. Emellett nem elhanyagolható 
egy másik szempont sem, nevezetesen az a körül
mény, hogy megyénk pénztárosa a gyűjtések és 
adakozásoknak csupán egy — igaz ugyan, hogy a 
jelentősebb — részét kísérhette figyelemmel. Eb
ből következik, hogy a valóságosan összegyűlt 
segély nagyobb lehetett, mint amennyiről Kun 
kimutatásaiból, illetve jelentéseiből tudomásunk 
van. Reguly Antal életrajzíróinak ennéllogva 
igazuk lehet, amikor azt állítják, hogy az orszá
gos gyűjtés eredményeként 1400 forintot küld
hettek Reguly után." S ez nem az egyetlen mód 
volt arra, hogy a tudós munkáját segítsék, hiszen 
az 1845-ben alakult Reguly-társaság szintén arra 
törekedett, hogy az utazó anyagi helyzetét — 
igaz, másféleképpen: kutatási eredményeinek 
publikálásával — megerősítse.32 

Külön is foglalkoznunk kell a gyűjtés Veszp
rém megyei történetével, társadalmi vonatkozá
saival, márcsak azért is, mert kultúrtörténetileg 

értékes forrásai vannak Veszprém vármegye köz
gyűlési anyagában. Az egyes törvényhatóságok 
átirataikban csupán eljárásuk végeredményét kö
zölték, Veszprém megyében azonban a gyűjtést 
végző tisztviselők több esetben részletesen, vagy 
több-kevesebb részletességgel összeírták az ada
kozókat, illetve az adakozók legfontosabb ada
tait. Nemcsak a helységet, az adakozó nevét, az 
ajándék összegét, hanem az adakozó foglalkozá
sát, vallási hovatartozását is feljegyezték. 

Veszprém megyében a gyűjtést 1844 nyarának 
végén, őszének elején kezdték meg. A gyűjtést 
az esetek többségében a járási fő- vagy alszolga-
bírák, illetve a járási esküdtek végezték, de elő
fordult olyan is, hogy a szolgabíró — bizonyos 
jutalom fejében — a megyei pandúrra bízta a 
feladat teljesítését." 

Eljárásuk eredményéről a járási szolgabírák 
először az 1844. november 4-i megyei közgyűlé
sen számoltak be. Az eddig eltelt néhány hónap 
alatt mindössze a cseszneki felső, a pápai és 
veszprémi főszolgabírói járásban sikerült jelen
tékenyebb összeget, 72 pengő forint 8 krajcárt 
beszedni.'4 Kenessey Antal a veszprémi alsó 
(másként mezőföldi) járás szolgabírája ugyan
ekkor jelenti, hogy a felhívásnak nem sikerült 
érvényt szerezni, minden fáradozása hiábavaló 
volt.3 Az év végéig több járásban sikerrel foly
tatták a gyűjtési akciót. Saáry László szolgabíró 
december 15-én kelt hivatalos jelentése szerint a 
devecseri alsó járásban 28 váltóforint 15 krajcár 
jött be.'"' A gyűjtést szorgalmasan és lelkiismere
tesen végző megyei hajdúnak, Balogh Józsefnek 
kifizetett jutalom — negyvenöt krajcár — kivé
telével a gyűjteményt (27 váltóforint 30 krajcárt) 
Kun Sándornak adják át. 

Újabb jelentős adományokkal gyarapodik a 
Regulynak szánt segélyösszege 1845. január 13-
án. A vármegyei közgyűlésen ünnepélyes külső
ségek között több birtokos nagylelkű felajánlá
sokat tesz a nyilvánosság előtt: Tallián József 
táblabíró 5, gróf Zichy István főispán 30 pengőt 
adományoz Regulynak; a jelenlevő nemesség az 
önkéntes adományokon felbuzdulva pedig a me
gyei nemesi pénztár terhére 100 pengőt szavaz 
meg számára. 

A megyei gyűjtés 1845. májusára lényegében 
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3. ábra. Részlet a pápai főszolgabírói járásban összegyűlt adományok összeírásából (1844) 
3. иллюстрация. Отрывок из регистрации пожертвований, собранных в уезде города Папа 

(1844 г.) 
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befejezettnek tekinthető. A téli és kora tavaszi 
hónapokban újabb három járásban — a devecseri 
és pápai felső, valamint a veszprémi középső já
rásban — szaporodtak az eddig nem csekély ado
mányok. Koller Ignác, Hunkár Sándor és Kupritz 
Mihály — az illetékes szolgabírák — jelentése 
szerint összesen 20 pengő forint 6 4/5 krajcár a 
növekedés mennyisége. A többi járásban vi
szont a megyegyűlés értékelése szerint a hazafias 
felhívás hatástalan maradt.!!) 

összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a gyűj
tés Veszprém megyében is részleges sikerrel járt, 
bár így is jóval eredményesebb volt az országos 
átlagnál. (Ebben nyilván presztízsokok is közre
játszanak). A megye 12 aljárása közül csak 7 já
rásban akadtak adakozók. A 4 főszolgabírói já
rást alkotó aljárások40 között a fejletlenebb, kis 
területű cseszneki járásban gyűlt össze a leg
kevesebb pénz (15 pft 40 xr), míg a második leg
népesebb, s társadalmi, gazdasági, kulturális vi
szonyait tekintve a legfejlettebb mezővárossal 
rendelkező pápai járás lakossága adakozott a leg
többet (36 pft 22 xr). Az egyes aljárások közül 
sem a veszprémi alsó és felső, sem a pápai alsó, 
sem pedig a cseszneki és devecseri központi já
rásokban nem értek el eredményt a vármegyei 
kiküldöttek. 

Ha az adakozók társadalmi rétegződését vizs
gáljuk, megállapíthatjuk pusztán az összeírások 
átlapozásakor is, hogy szép számmal találunk 
köztük közép- és kisnemeseket, mezővárosi, vár
megyei tisztviselőket, egyházi főrangú személye
ket és egyszerű falusi plébánosokat, azután zsidó 
vállalkozókat, bérlőket, kereskedőket, kisebb 
mértékben találkozhatunk a falusi, mezővárosi 
értelmiség képviselőivel is. 

A gyűjtés során készített jelentések mellékle
teként négy esetben találunk olyan összeírásokat, 
amelyek több-kevesebb részletességgel tájékoz
tatnak bennünket az adakozók társadalmi hova
tartozásáról. A négy lajstromban 159 valóságos 
vagy jogi személy adatai olvashatók.41 A 159 té
tel közül 54 birtokosok adatait tartalmazza, az 54 
birtokos az összes személy 1/3-át teszi ki 
(33,9% ). Megyei, illetve mezővárosi tisztviselő és 
alkalmazott 31 fő (19,5%), mezőváros, nemes 
vagy nemtelen község 23 esetben fordul elő 
(14,5% ). Zsidó bérlő, kereskedő, gyáros 21 fő 
(13,2% ), értelmiségi 8 fő (5% ), s ha számukhoz 
még hozzáadjuk a 9 egyházi személy közül ki
emelhető 4 lelkészt, számarányuk 7,5% -ra emel
kedik. A hátralevő tételek 5 mesterembert és 8, 
magát megnevezni nem, óhaj tó személyt, vala
mint 5 főpapot jelentenek. 

E rövid elemzés során az is kimutatható, hogy 
az egyes rétegek számarányuknál nagyobb mér
tékben részesednek az összeírt tételekből: elsők 
között kell említeni a közép- és kisnemesi birto
kos réteget, amely a megye összlakosságának a 
XIX. század közepén csupán 13—15% -át képezi a 
különböző becslések szerint is, az adakozásból vi
szont annál jobban kiveszi részét.42 Ugyanez 
fokozottan elmondható a zsidóságról, amely az 
összlakosság kb. 5% -át teszi ki.4 ' A megyei, 
mezővárosi és uradalmi tisztviselők szintén szám
arányukon felül képviseltetik magukat. A többi 

rétegre vonatkozóan — további, pontos adatok 
hiányában — komoly következtetéseket levonni 
nem tudunk. 

A fentebb leírt jelenség kialakulásához hozzá
járult az összeírok szubjektív magatartása is: 
több helyütt ugyanis a tisztviselők nem végezték 
munkájukat a leglelkiismeretesebben, megelé
gedtek járási székhelyeik bejárásával — például 
Pápa és környékén — s ezzel olyan aránytalan
ságok keletkeztek, hogy az elemző legfeljebb 
tendenciákat jelölhet meg a forrás értékelésekor. 
Azt a tényt így is mindenképpen ki kell emelni, 
hogy az adakozásban széles társadalmi rétegek 
vettek részt az egész nemzet történelmét gazda
gítani kívánó tudományos expedíció támogatásá
ban. Az adakozók közt ott találjuk a vármegye 
főispánját és egyik leggazdagabb emberét, s vele 
egy sorban a Martonfalvayak kocsisát, aki kez
detleges betűkkel ugyan, de büszkén írja a sor 
szélére nevét; a köztekintélynek örvendő veszp
rémi kanonok mellett ott szerepelnek az egyszerű 
falusi tanítók, jegyzők, lelkészek. Ugyanott ol
vashatjuk a nép fiainak nevét, vagy a szerény 
jelzést: a népből ,,egy valaki". A magyar polgári 
nemzettudat fejlődési folyamatának egy sajátos 
állapotát mutatják ezek a források, jelezve egy
szerre az egyes rétegek, osztályok között a köze
ledés lehetőségét és a különbségek realitását is. 

Reguly tragédiája, hogy az évek során össze
gyűjtött anyagot feldolgozni sem a kutatásai köz
ben, sem később nem tudta. Az az önzetlen haza
fias adakozás, amelyből megyénk az elsők között 
vette ki részét, csak a kutatómunka külső feltéte
leinek biztosításához járulhatott hozzá természe
ténél fogva, a belső feltételek kialakításához alig. 

1849. május 3-án, amikor véglegesen haza
tér külföldi gyógykezeltetése után, s az egyetemi 
könyvtár őreként nyugodt körülmények között 
lehetősége nyílna arra, hogy a fölhalmozott rop
pant anyag feldolgozásához, a nagy szintézis 
megírásához fogjon — akár a finn barát és ve
télytárs, Alexander Castrén —, már betegsége 
áll útjába. 

Betegségének első, korai jelei már 1842-ben 
megmutatkoznak. Március 20-án írja szüleinek 
Zircre: ,, . . . boldognak éreztem magamat, míg 
erőm volt dolgozni, de most leestem egemből, 
olyan vagyok, mint a paradicsomból kiűzött . . . : 
nyugtalanság, elégedetlenség, életuntság fognak 
el gyakran; majd vértorlódások kínozzák szegény 
fejemet, néha szinte eszméletlen állapotban he
verek, nem vagyok képes összefüggően gondol
kodni . . ."44 A túlerőltetéstől aztán később ideg
láz vesz rajta erőt, s az életveszélytől csak a 
gyors orvosi beavatkozás menti meg. Ettől kezd
ve 39 éves korában bekövetkezett haláláig, 1858. 
augusztus 23-ig a neurózis, ez — az orvostudo
mányban nyilván az ún. kimerülési neurózisok 
között számon tartott — funkcionális idegbeteg
ség kínozza. Elhatalmasodó betegsége utolsó évei
ben minden komolyabb, elmélyültebb szellemi 
munkát lehetetlenné tett számára: már a legki
sebb megerőltetés is erős fejfájást okozott neki. 
Az 1850. szeptember 16-i akadémiai székfoglaló
ja után, melyben a dzsungárok és magyarok ro
konságáról értekezett, csak az Alföldön és a Fel-
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vidéken tett antropológiai és néprajzi tanulmány
útjai jelentősebbek. Néprajztudományunk az 
utóbbi két-három évtizedben kezdi méltányolni 
benne a néprajztudóst. Legutóbb kiadott palóc 
jegyzetei éppen azt a törekvést mutatják, amely 
elismeri, hogy Reguly életművének megítélésé
hez a halála után kialakult egyoldalú nyelvtudo
mányi szemlélet mára korszerűtlenné vált, s ha a 
kutatás új eredményeket kíván felmutatni, akkor 
Reguly munkásságát a maga természetének meg
felelően, komplex módszerekkel kell megközelí
teni. Egyszer s mindenkorra el kell vetni a nyel
vészeti aspektus primátusát: egyenrangú helyet 
kell biztosítani a néprajzi, antropológiai, nyelvé
szeti, irodalmi kutatásnak. Az életmű súlypont
jait aztán az együttes értékelés jelölheti csak ki. 

A Selmeczi Kovács Attila szerkesztette kötet 
anyaga Reguly új arcát mutatja meg. Az 1850-es 
években Reguly elképzelése annyiban módosul, 
hogy a nyelvrokonsági kérdés megválaszolására 
szükségesnek tartja a hazai népfajok megvizsgá
lását is. A vizsgálat sikere érdekében 1856—57-
ben még a fényképezést is megtanulja, valószínű
leg barátja és Jedlik munkatársa, Csapó Gusztáv 
ösztönzésére. Palóc útjain a magyar néprajztudo
mányban először alkalmazza a fotografálást.45 A 
palócoktól történő visszaérkezése után, 1857 
novemberétől a következő év tavaszáig Hunfalvy 
Pállal közösen a vogul kéziratos anyag feldolgo
zásán fáradozik, de munkájukat már nem folytat
hatják, mivel Reguly a nyári szabadság ideje 
alatt vértolulást kap, amely végez vele. 

Akárcsak Körösi Csorna, ő is csak a felismerés 
kimondásáig jutott el, annak bizonyítására már 
nem futotta erejéből. Az áhított összegzést ekkor 
már súlyos emlékezetkihagyása sem tette volna 
lehetővé. 

Skandináviai, oroszországi, szibériai útjainak 
jelentőségét már kortársai is fel- és elismerték. 
Toldy Ferenc úgy tekint vissza utazásaira, mint 
,, . . . nyelvünk alkotására s belső történetére új 
világot hintendő első magyar tudományos utazás
ra, mely óhajtott foganattal koronáztatott."4(' Ügy 
véli, hogy Regulyhoz hasonló vállalkozást 

,, . . . még egy magyar sem vitt véghez."47 Uta
zásait nemcsak a magyar és nemzetközi tudo
mányos közélet, hanem Veszprém megye is élénk 
figyelemmel kíséri. Az 1846. február 3-i közgyű
lésen a megye elhatározza, hogy tudomást fog 
szerezni Reguly állapotáról.4* 1847 tavaszán Kun 
Sándor másodaljegyzőt újra megbízzák azzal a 
feladattal, hogy pontos értesüléseket szerezzen 
az utazó hollétéről, hogy létéről.49 Kun Sándor 
1848. június 7-én jelenti, hogy Reguly ,, . . . ta
pasztalásának kiadása végett Berlinbe, onnét 
megromlott egészségének helyreállítása végett 
Mechlénburgba utazott; — ezen jelentés folytán 
jelentő jegyző Úr továbbra is bízatik, azt azon
nal jelenese be."50 

Reguly tudományos pályáját az ötvenes évek
ben sikerül a szélesebb nemzeti közvéleménnyel 
megismertetni. A pápai római katolikus gimná
zium egyik tanára vállalkozik arra, hogy részle
tes életrajzát közérthető nyelven megírja és 
közreadja, példaként állítva őt az ország egész 
ifjúsága elé. A pápai református főiskolai nyom
da által előállított könyv az első, közvetlen Re
guly halála után megjelenő pedagógiai célokat 
szolgáló Reguly-életrajz.51 

Kéziratos hagyatékát a magyar összehasonlító 
nyelvészet nagy alakjai és úttörői: Hunfalvy Pál, 
Budenz József, Munkácsi Bernát, Pápay József 
igyekeztek feltárni, tudományos alapossággal 
igazolni azt, ami Regulynál csupán sejtés volt. 
Tárgyi gyűjteményének egy része még életében 
Oroszországban maradt, másik része a budapesti 
Néprajzi Múzeum első gyűjteménye volt. Ez az 
első, magyar tudós által tudatosan gyűjtött nép
rajzi anyag, mely az elmúlt egy évszázad alatt 
igen jelentős károkat szenvedett részben az em
beri gondatlanság és felelőtlenség, részben a res
taurálás hiánya miatt.52 Századunk társadalom
tudományának, különösen a néprajztudomány
nak sok törleszteni való ja van még Regullyal 
szemben. Ennek a munkának az elvégzésében 
lehet számunkra példamutató az a morális tartás, 
amely a sajátja volt, s amely mellett a legnehe
zebb időkben is kitartott. 
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FÜGGELÉK 

A dolgozat kiegészítéseként két olyan forrás
típust közlök, amely szervesen hozzátartozik a 
tárgyalt kérdéshez. Elsőként annak a körlevélnek 
a szövegét adom közre, amely az országos gyűj
tésre való felhívást tartalmazza. Különösen köz
igazgatástörténeti szempontból érdekes ez a kör
levél, mert rámutat arra, hogy az eredeti — a 
Tudományos Akadémia elnöke által megfogal
mazott — felhívás miként egyszerűsödik, szöve
ge hogyan válik kivonatossá, mégis lényegre-
törővé, mire az illető törvényhatóságokhoz eljut. 
A Függelék második részében a Veszprém me
gyei adakozók összeírását teszem közzé járáson
ként. A körlevelet a könnyebb összevethetőség 
miatt betűhíven, míg az összeírásokat mai he
lyesírás szerint közöljük. 

1. 
Veszprém megye körlevele 

az ország törvényhatóságaihoz, 
amelyben Reguly Antal uráli utazásainak 

támogatására szólít fel (1844. július 1.) 

„Minden Megyének 
Sz. Kir. Városoknak 
és Szabad Kerületeknek 

A Magyar tudományos társaságtól leg köze
lebb nyert hiteles adatok nyomán, mellyek a 
hírlapok utján már majd országszerte is tudvák. 

Egy olly tudományos ügy pártolására van 
szerencsénk Nagyságtokat, Kegyelmeteket / : a 
Nemes Városi Tanácsot, a Nemes Kerületet : / 
felhívni, mellynek kivitelét a Nemzet Megyénk 
lelkes fiától, Reguly Antaltol várja. Ugyan is 
tudva van, miképp több magyar, s legtöbb kül
földi nyelvbuvár a magyarokat azon nagy finn 
törzsökhez számítják, mellynek a lappok, finnek, 
vogulok, s a többi mindannyi külön ágait teszik; 
miután csupán ez egyre nézve lehet még kérdés: 
derék földink elhatározta magát az éjszakot be
utazni, s ezen nagy fontosságú kérdésre nézve a 
hely színéről hozni meg Nemzetének az elhatá
rozó végfeleletet; — nem rettente el őt semmi ál
dozat, szokatlan éghajlat, uti fáradság, édes övéi
től s Hazájátoli távollét; nem tartoztatták erejét 
már közel öt év óta csüggedetlenül e nemzeti fel
adás megoldásának szentelni; s számos Finn 
Népek Nyelvét már magáévá tévén Ázsiában 
teendő terjedelmes nyelvészeti visgálódásait 
csupán a szükséges költségek hiánya miatt nem 
folytathatja. A dolog illy helyezeteben, nehogy 
a mit nekünk tenni, nemzeti kötelesség, azt ide
gen Ország segedelme eszközölje; s ne hogy 
a magyar tudós Orosz Országból, ottani pártolás
sal hozza meg a Magyarok régi történetei kul
csát: tellyes bizodalommal kérjük Nagyságtokat 
/: a Nemes Várost — Kerületet : / hogy kebelé
ben ezen nemes czél elérésére jótékony adakozá
sokat gyűjtvén, a beveendő pénzösszegeket akár 
felsőbb helyen leendő felterjesztés által az illető 
követség utján azon jeles Hazánkfia kezére jut
tatni, akár pedig hozzánk biztos utón által szállí

tani, minden esetre bennünket az eredményről 
tudósítani szíveskedjenek. 
1844ki Jul ius lső n. t. KözGyül." 

Forrás: VemL IV. 1b. Veszprém vármegye iratai 
2298/1844. sz. 

Reguly Antal utazásának támogatására adakozó 
Veszprém megyei lakosok összeírása 

(1844—1845) 

I. Kun Sándornak, a cseszneki als: íolgabírói járás 
(másként cseszneki felső járás) i szolgabírójának 
jelentése (1844): 

1. Varga Lajos 1 pft 
2. Hoffmann Ágoston 1 pft 
3. Kitzberger Kálmán — 40 pxr 
4. Herberger Ferenc 1 pft 
5. Veiszhifer Miklós — 30 pxr 
6. Orbán György — 30 pxr 
7. Gitz, B. Bésán úr 6 pft 
8. Kun János 1 pft 
9. Molnár Ferenc 1 pft 

10. Teleki 3pft 
összesen : 15 pft 40 pxr 

II. Szakonyi Lajos pápai já 
lentése a pápai központ 
adományokról (1844) 

1. Eőri Szabó Gábor 
2. Tóth Ferenc 
3. Vermes Illés 
4. Pá pay Miklós 
5. Materényi József 
6. Augusz- Károly 
7. Barcza József 
8. László Jónás 
9. Cseresnyés Sándor 

10. Tímár Elek 
11. Schmidt Ferenc 
12. Könczöl János 
13. Rába Antal 
14. Bezerédy Mihály 
15. Forintos Mihály 
16. Willax Antal 
17. Könnye Ferenc 
18. Ar tner József 
19. Varga Mihály 
20. N. ,N. 
21. Horváth József 
22. Czink Ferenc 
23. Reguly József 
24. Mayer György 
25. Szép Gábor 
26. m. k. 
27. Neuman Albert 
28. Bischitzky József 
29. Hoffelder József 
30. Tuba úr 
31. Neuman Herman 
32. Reguly János 

rási főszolgabíró je-
i járásban beszedett 

1 pft 
1 pft 

1 pft 

1 pft 
12 pft 

5 pft 
2 pft 

2 pft 

2 pft 
5 pft 

1 pft 

2 pft 

2 pft 
2 pft 

50 pxr 
15 pxr 
25 pxr 
30 pxr 
50 pxr 
25 pxr 
50 pxr 
25 pxr 
25 pxr 
25 pxr 

30 pxr 
50 pxr 

30 pxr 
25 pxr 
45 pxr 
50 pxr 
30 pxr 
50 pxr 
30 pxr 

25 pxr 
15 pxr 
50 pxr 
30 pxr 
50 pxr 
25 pxr 
30 pxr 
30 pxr 
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33. Glatz Ferenc 
34. Czehmaster Ferenc 
35. Herczfeld Adolf 
36. Kovács Szabó János 
37. Malatides (Dániel) 
38. Vinkler Sámuel 
39. Kelez József 
40. Lőbl Gutt 
41. Mikovinyi Ignác 
42. Hirschler Samu 
43. Obermayer József 
44. Vélsz Károly 
45. Keresztes Antal 
46. Gottlieb Dávid 
47. Bischitzky Miksa 
48. Bermüller József 
49. Spitzer Adolf 
50. Frank Ignác 

— 25 pxr 
1 pft 
1 pft 

1 pft 

2 pft 

2 pft 

összesen:73 pft 

40 pxr 
50 pxr 
25 pxr 
50 pxr 
50 pxr 
50 pxr 
25 pxr 
15 pxr 
25 pxr 
15 pxr 
25 pxr 
30 pxr 
30 pxr 
25 pxr 
30 pxr 
25 pxr 
15 pxr 

I I I . Cseresnyés István veszprémi járási főszolga
bíró jelentése a veszprémi központi járásban 
beszedett adományokról (1844) 

1. Kotsi-Horváth Sámuel 5 pft 
2. Kopácsy József 3pft 
3. Márkus ház 3pft 
4. Szmodics János kanonok 4 pft 
5. N. N. 1 pft 
6. Egy valaki 1 pft 
7. Laszkallner Antal 3pft 
8. Répa 2 pft 
9. Szüts István kanonok 2 pft 

10. Kováts Gábor 1 pft 
11. Egy valaki — 30 pxr 
12. Egy valaki — 40 pxr 
13. Rohonczy István 1 pft 

összesen:27 pft 10 pxr 
Forrás: Veml IV. lb. Veszprém vármegye iratai 
3394/1844. sz. 

IV. Saáry László szolgabíró jelentése a devecseri 
alsó járásban beszedett adományokról 1 (1844. 
XII. 15.) 

1. Juhász József, várdai 
kocsmáros — 15 vxr 

2. Várdai molnár — 15 vxr 
3. Jenéi Angyal József 9vft 
4. Jankovics Pál — 50 vxr 
5. Jenéi árendás, Szarvas 

Izsák izraelita — 12 vxr 
6. Jenéi nemes közönség — 50 vxr 
7. Tüskevár város — 12 vxr 
8. Persaits János — 25 vxr 
9. Tüskevári árendás, 

Kaufman József — 12 vxr 
10. Cseh Mátyás és József 

karakószörcsöki 
kocsmárosok — 12 vxr 

11. Nemes Takács János, 
karakószörcsöki evang. 
iskolatanító — 12 vxr 

12. Karakószörcsöki nemes 
község — 15 vxr 

13. Tornai csárdás — 6 vxr 
14. Tornán özv. Nemes 

Karátsony Antalné — 6 vxr 

15. Tornán Paraicz Ignác 
16. Tornai Leszner Salamon 
17. Tornai község perceptora a 

község pénzéből 
18. Nemes Kováts József 
19. Nemes Gőgös János 
20. Tornai lakos 

Schvartz Ábrahám 
21. Tornai Steiner József 
22. Tornapinkótzi Landler 

István 
23. Tornai Szauer Márton 
24. Tornapinkótzi molnár 
25. Tornapinkótz 
26. Kisberzsenyi nemes bíró 
27. Kisberzsenyi Barcza Péter 
28. Zákolis István, 

Károlyházi István 
29. Nagyberzsenyi molnár, 

Német Zserdény Pál 
30. Nagykamondi helység 

bírája 
31. Kiskámond közbirtokosság 

bírája 
32. Kiskamondi csapláros, 

Weisz Éliás 
Kertai kocsmáros, 
Báron József 
Kertai árendás, 
Volfgang Sámuel 

35. Kertai jegyző, 
Beősze József 
Kertai evang. oskolatanító, 
Halász János — 
Kertán egy valaki — 
Kertai helység — 
Kertai ispán — 

40. Hajós József felső-iszkázi 
plébános — 
Felső-iszkázi helység — 

42. Közép-Iszkázon P. I. — 
43. Közép-iszkázi nemes 

község 1 vft 
44. Levinger József közép-

iszkázi lakos 
45. Báron Éliás közép-iszkázi 

lakos — 
46. Böhm József közép-iszkázi 

lakos — 
47. Közép-iszkázi községház 

és nemesek háza — 
48. Gál Ferenc, a Marton-

falvayak számadója — 
49. Borbi (Borbély) János, a 

Martonfalvayak kocsisa — 
50. Alsó-iszkázi helység bírája — 
51. Alsó-iszkázi ifj. Szabó 

József — 
52. Martonfalvay Miklós — 
53. Topics Vilmos kasznár — 
54. Horváth Miklós nagyszöl-

lösi plébános 
55. Noszlopy János n.szőllösi 

jegyző — 
56. Nagyszőllősi helység — 
57. Nagyszőllősben — 

33 

34 

36. 

37. 
38. 
39. 

41 

36 vxr 
6 vxr 

25 vxr 
6 vxr 
6 vxr 

9 vxr 
6 vxr 

9 vxr 
9 pxr 

15 pxr 
15 vxr 
50 vxr 

6 vxr 

25 vxr 

25 vxr 

30 pxr 

50 vxr 

15 vxr 

12 vxr 

— 15 vxr 

18 vxr 

10 vxr 
— 20 vxr 
— 20 vxr 
— 30 vxr 

— 30 vxr 
— 25 vxr 
— 50 vxr 

9 vxr 

15 vxr 

12 vxr 

6 vxr 

9 vxr 

9 vxr 
25 vxr 

7 vxr 
50 vxr 
30 vxr 

30 vxr 

30 vxr 
30 vxr 
12 vxr 
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58. Csékúton Schatten István - 12 vxr 
59. Csékúti helység - 25 vxr 
60. Csékúton valaki - 25 vxr 
61. Padragon erdőlovagló 25 vxr 
62. Tinke Ferenc ispán - 18 vxr 
63. Király Dániel padragi ref. 

tanító - 11 vxr 
64. Padragi ref. lelkész 15 vxr 
65. Padragi helység 15 vxr 
66. öcs i ref. templom és 

oskolatanító 15 vxr 
67. öcs i ispán 15 vxr 
68. öcs i helység bírája a 

helység pénzéből - 50 vxr 
69. öcs i adózó bíró 15 vxr 
70. öcs i Deutsch Mózes 15 vxr 
71. öcs i izraelita község 30 vxr 
72. öcs i Steiner Salamon 9 vxr 
73. öcs i Steiner Ábrahám 

Halimbán 9 vxr 
74. Halimbai plébános 15 vxr 
75. Halimbai község 15 vxr 
76. Unger Dávid 10 vxr 
77. Barcza Károly 50 vxr 
78. Halimbai helység - 25 vxr 

1. Fodor István: Verecke híres útján . . . Bp. 1975. 
29—31. 1. 

2. Pápay József: Reguly Antal emlékezete. Bp. 1905. 
4. 1. 

3. Hegedűs Lajos: Egy dunántúli tudós útja 100 évvel 
ezelőtt az oroszországi rokon népek között. Pécs, 
1945. 4. 1. 

4. Tudományos Gyűjtemény 10 (1819), 146. 1. 
5. Fábián István: Reguly Antal. In: Ifjúsági Plutarch, 

Pápa, 1860. 116—117. 1. 
6. Hegedűs, i. m. 13. 1. 
7. Pápay, i. m. 24. 1. 
8. Ferenczy Jakab—Danielik József: Magyar írók. 

Életrajz-gyűjtemény. Pest, 1856. 383—384. 1.; Fá
bián, i. m. 110. 1.; Hegedűs, i. m. 4. 1. 

9. Pápay, i. m. 9. 1. 
10. A felsorolt nyelvek közül a magyar nyelv leg

közelebbi rokona az ubi-ugor, vogul és osztják 
nyelv; a rokon nyelvek közé tartozik a volgai finn 
csoportot alkotó cseremisz és mordvin, a finn
permi nyelvcsalád egyik nyelve, a zűrjén — vala
mint a felsorolásból kimaradt votják —, míg a köz
finn nyelvek közül itt a finn és az észt nyelv
ről történik említés. A csuvas — lévén a bolgár
török nyelv leszármazottja — nem tartozik a finn
ugor nyelvcsaládba. 

11. Maár Bonifác (1788—1855) Veszprém megyei szár
mazású — devecseri születésű — bencés tanár, 
először Nagyszombaton, majd a pozsonyi Gimná
ziumban tanít, 1821-től kezdve 31 éven át a győri 
akadémia magyar és világtörténelem tanára. Az 
alapos műveltségű, nagy tudású pedagógusnak 
különösen a magyar őstörténetről tartott előadásai 
hatottak az ifjú Regulyra. Amikor egykori tanít
ványa vállalkozásáról részletes értesítést kap, 
Maár örömmel karolja fel Regulyt. 

12. Kari Baer (1792—1876), oroszországi születésű né
met egyetemi tanár és természettudós, akit 1829-
ben hívnak meg Pétervárra az akadémia tagjának 
és az állatbonctan tanárának. 1837-ben tudományos 
expedíciót vezet a Lappföldre és a Novaja Zeml-

79. Mlinarik József 25 vxr 
80. Kárkoványi kisasszony — 25 vxr 
81. Neiheizer József — 10 vxr 
82. Nagy Tóni — 6 vxr 
83. Born János — 50 vxr 
84. Perlaky Gábor — 25 vxr 

összesen:28 vft 15 vxr 

Forrás: VemL IV. lb. Veszprém vármegye iratai 
85/1845. sz. 
V. Koller Ignacnak, a devecseri felső járás, 

Hunkár Sándornak, a pápai felső, és Kupritz 
Mihálynak, a veszprémi közép (vagy palotai) 
járás szolgabírajának jelentése a beszedett 
adományokról (1845. V. 5.) 
1. Koller Ignác szolgabírói 

járásában: l l p f t 4 4/5 pxr 
2. Hunkár Sándor szolgabírói 

járásában: 5 pft 2 pxr 
3. Kupritz Mihály szolgabírói 

járásában: 4 pft 
összesen: 20 pft 6 4/5 pxr 

Forrás: VemL IV. lb. Veszprém vármegye iratai 
944/1845. sz. 

jára. (Újföldre). Reguly pártfogója és barátja, aki 
a magyar tudós pétervári és oroszországi tartózko
dása idején sokat tesz azért, hogy megnyerje ba
rátja számára a pétervári akadémia támogatását. 

13. Cristian Frähn (1782—1851) német orientalista és 
numizmatikus. Fiatal kora óta a keleti nyelvek 
érdeklik, ezért keleti nyelvészetet tanul, 1807-től 
már a keleti nyelvek professzora Kazanyban. 1815-
ben választják az orosz akadémia tagjává. Később 
a pétervári Ázsia Múzeum igazgatója. Elsősorban 
érdeklődése és szakmaszeretete készteti arra, hogy 
a magyar utazó segítségére siessen. 

14. Veszprém megyei Levéltár IV. lb. Veszprém vár
megye köz- és kisgyűlési iratai (a továbbiakban: 
VemL közgy. i.) 2298/1844. sz. 

15. VemL IV. la. Veszprém vármegye köz- és kis
gyűlési jegyzőkönyvei (a továbbiakban: VemL 
közgy. jkv.) 2694/1844. sz. 

16. Uo. 2448/1844. közgy. jkv. 
17. Uo. 2649/1844. közgy. jkv. 
18. Uo. 2970/1844. közgy. jkv. 
19. Uo. Bazin szabad királyi városa 2656/1844. közgy. 

jkv., Abaúj vármegye 2811/1844. közgy. jkv. 
20. Uo. 2826/1844. közgy. jkv. 
21. Uo. Selmec 2970/1844. közgy. jkv., Pécs 2974/1844. 

közgy. jkv. 
22. Uo. 3394/1844. közgy. i. 
23. Uo. 3745/1844. közgy. jkv. 
24. Uo. Temes vármegye 51/1845. közgy. jkv. és 

587/1845. közgy. jkv., Fejér vármegye 53/1845. 
közgy. jkv., Mosón vármegye 58/1845. közgy. jkv., 
Esztergom vármegye 256/1845. közgy. jkv., ezen 
kívül Ugocsa vármegye 59/1845. közgy. jkv., Aba
új vármegye 66/1845. közgy. jkv., valamint 
86/1845. közgy. jkv., Szepes vármegye 419/1845. 
közgy. jkv., Krassó vármegye 437/1845. közgy. 
jkv., Bihar vármegye 585/1845. közgy. jkv., Bara
nya vármegye 1711/1845. közgy. jkv., Bács-Bod-
rog vármegye 1977/1845. közgy. jkv.; Jász-Kun 
Kerület 436/1845. közgy. jkv., Hajdúkerület 
2164/1845. közgy. jkv.; Győr szabad királyi város 
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94/1845. közgy. jkv., Székesfehérvár szabad királyi 
város 1214/1845. közgy. jkv. 

25. Uo. 979/1846. közgy. jkv. 
26. A táblázat adatait túlnyomórészt a 24. fejezet

ben felsorolt forrásokból merítettem; ezeken kívül 
1846—1847-ben már csupán három megyével fo
lyik a levelezés: Ugocsával 71/1846. közgy. jkv., 
979/1847. közgy. jkv., 761/1847. közgy. jkv., 
2336/1847. közgy. jkv.; Borsod vármegyével 
57/1846. közgy. jkv. és Bihar vármegyével 
654/1847. közgy. jkv. és 2291/1847. közgy. jkv. 

27. Uo. 2756/1845. közgy. jkv. 
28. Uo. 2390/1846. közgy. jkv. 
29. Uo. Ugocsa 2336/1847. közgy. jkv., Bihar 

2291/1847. közgy. jkv. 
30. Uo. 2656/1844. közgy. jkv. 
31. Fábián, i. m. 114. 1., Ferenczy-Danielik, i. m. 384. 1. 
32. Fábián, i. m. 115. 1. 
33. VemL. 85/1845. közgy. i. 
34. Uo. 3394/1844. közgy. i. 
35. Uo. 
36. Uo. 85/1845. közgy. jkv. 
37. Uo. 86/1845. közgy. jkv. 
38. Uo. 944/1845. közgy. i. 
39. Uo. 944/1845. közgy. jkv. 
40. Uo. 94/1848. közgy. i. Veszprém megye 1848 nya

ráig, a közigazgatás átszervezéséig 12 járásból áll. 
A 12 járás 4 főszolgabírói járást alkot. A veszp
rémi főszolgabírói járás egy központi vagy főszol
gabírói és három alszolgabírói (ún. alsó, középső és 
felső) járásból áll, a pápai és devecseri egy-egy fő
szolgabírói és egy-egy ún. alsó és felső járásból. A 
járások számát az 1848: XVII. te. értelmében 12-
ről 17-re emelik. (VemL I V 101a. Veszprém vár
megye állandó bizottmányának iratai 1723/1848. 
sz.) 

41. Uo. 3394/1844. közgy. i. és 85/1844. közgy. i. A 
személyek azonosítását, társadalmi jogállásának, 
foglalkozásának megállapítását a következő iratok 
segítségével végeztem el: Fényes Elek: Magyaror
szág leírása. II. Pest, 1847.; A veszprém megyei 
zsidóság 1848. évi összeírása (VemL IV. lh. össze
írások), a nemzetőrség 1848. évi összeírása (Uo. 
Veszprém vármegye állandó bizottmányának iratai 
556/1848. sz.), az országgyűlési költségek kivetési 
lajstroma (Uo. 222/1848. közgy. i.). A tisztviselők 
beosztásának megállapításához az általam össze
állított adattár volt segítségemre (Veszprém vár
megye tisztikara a XVIII—XIX. században. VemL 
Kézirattár). Ezenkívül a megyei tisztviselők állá
sának kimutatásához a vármegye 1844. évi köz
gyűlési jegyzőkönyvét, a veszprémi és pápai illető
ségű személyek kilétének megállapításához pedig a 
városi tanácsülési jegyzőkönyveket lapoztam át. 
Pápa esetében az 1845. évit, mivel az 1844-es jegy
zőkönyv a háborús pusztítások során megsemmi
sült. (Uo. Veszprém város levéltára V. 101a. Köz
gyűlési jegyzőkönyvek, ill. Uo. Pápa város levél
tára V. 2. Közgyűlési jegyzökönyvek.) Teljes bizo
nyossággal az alábbi személyek jogállását, foglal
kozását sikerült megállapítani: Bésán János gici 
földesúr, köznemes; nemes Kun János varsányi 
ispán, Molnár Ferenc rédei ügyvéd, Eöri Szabó 
Gábor pápai táblabíró, Tóth Ferenc református 
püspök, Vermes Illés pápai uradalmi ügyvéd, Pá-
pay Miklós pápai táblabíró, Materényi József 

pápai ügyvéd, Augusz Károly aladóvevő, Barcza 
Károly köznemes, Cseresnyés Sándor megyei 
második főorvos, Tímár Elek pápai ügyvéd, Kön-
czöl János pápai városi ügyvéd, Bezerédy Mihály 
a pápai Esterházy-uradalom praefectusa, Forintos 
János (és nem Mihály!) uradalmi ügyvéd, tábla
bíró és tornai közbirtokos; Willax Antal pápai 
tímármester, városi tanácsos és gyámatya; Könnye 
Ferenc városi főjegyző és a zálogház kezelője, Art
ner József városi aljegyző, Czink Ferenc kötél
gyártó mester és választott városi tanácsos, Mayer 
György városi bíró, Győr vármegyei táblabíró, 
posztógyáros; Szép Gábor tiszteletbeli megyei 
mérnök, Bischitzky József városi tanácsos, Hoffel-
der József tiszteletbeli megyei orvos, Tuba Dániel 
ügyvéd, Neuman Herman üvegkereskedő, Reguly 
János szabómester és kocsma haszonbérlő, Czeh-
master Ferenc kereskedő és takarékpénztári pénz
táros, Kovács Szabó János pápai táblabíró, Vinkler 
Sámuel városi tanácsos, Mikovinyi Ignác volt 
megyei esküdt, ügyvéd Pápán; Hirschler Sámuel 
rőfös kereskedő, Vélsz Károly bábsütő Pápán, 
Keresztes Antal városi tanácsos és a pápai zálog
ház kezelője, Bischitzky Miksa pápai városi taná
csos, Bermüller József pápai fűszerkereskedő, 
Spitzer Adolf pápai rőfös kereskedő, Frank Ignác" 
a pápai Griff vendégfogadó haszonbérlője; Kotsi-
Horváth Sámuel első alispán, Kopácsy József volt 
főszolgabíró és másodalispán, Márkus Lajos me
gyei első aljegyző, Laszkallner Antal veszprémi 
kanonok, Rohonczy Ignác megyei levéltáros, 
Angyal József kisjenői közbirtokos, Jankovics Pál 
karakószörcsöki földesúr, tornai és kis berzsenyi 
közbirtokos; Persaits János karakószörcsöki lakos, 
tornai és kisberzsenyi közbirtokos, Paraicz Ignác 
táblabíró és tornai közbirtokos, nemes Kováts 
József tornai közbirtokos, Barcza Péter kisber
zsenyi közbirtokos, Martonfalvay Miklós alsó- és 
közép-iszkázi birtokos, Schatten István nem nemes 
csékúti lakos, Barcza Károly halimbai közbirto
kos, Mlinarik József halimbai közbirtokos, Perlaky 
Gábor halimbai ügyvéd, tiszteletbeli megyei ügy
véd és csékuti közbirtokos. 

42. Ember Győző: Iratok az 1848-i magyarországi 
parasztmozgalmak történetéhez. Bp. 1951. 22. 1., 
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1848/49-ben. Kézirat, Veszprém, 1981. 7. 1. (VemL. 
Kézirattár). 
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ЙОЖЕФ ХУДЫ 

СЕВЕРНАЯ ПОЕЗДКА АНТАЛ РЕГУЛИ И ОБЛАСТЬ ВЕСПРЕМ 

Очерк дает пенные материалы к одному из самых 
значительных периодов деятельности всемирно приз
нанного венгерского языковеда, этнографа, антрополо
га, Антал Регули (1819—1858), именно к западноси
бирской его поездке тем, что в нем показаны те усилия, 
которые проявила отчасти Венгерская Академия Наук, 
отчасти родной край Регули, область Веспрем, в ин
тересах того, чтобы материально поддерживать вен
герского ученого в продолжении своей поездки. 

Антал Регули — следуя своим предшественникам — 
всю жизнь посвятил тому, чтобы ответить на тот воп
рос, который в течение многих десятилетий вызвал 
споров в венгерской научной жизни: разве о каких 
народах можно утвердить полной основой, что они 
имеют родственный венгерскому язык? И входят ли в 
этот круг — как предугадал Шамуел Дярмати — за-
падно-финнские языки? В своем письме, написанном 
Академии в 1842-ом году, Регули излагает и то, что 
он приближается к этому вопросу не только языковед
ческим методом, но и в отличии от своих предшествен
ников он хочет одновременно использовать языковед
ческие, этнографические и исторические методы, так 
как он убежден в том, что разностороннее приближение 
является более удачным. 

В начальный период своей деятельности (1839— 
1841) он чрезвычайно настоятельно и усердно старает
ся познать общефиннские и волжско-финнские языки и 
народы. Затем, после полтора года подготовки, во 
второй период своей деятельности (1843—1846) он 
собирает бесподобно ценный географический, этног
рафический, исторический и языковедческий материал 
среди народов, имеющих ближайший родственный вен
герскому язык, среди манси, ханты (1844—1845), потом 
среди марийцев, мордвинов и чивашев (1845—1846). 
Поездки оплачивают сначала родители, а в 1841-ом 
году уже Венгерская Академия Наук берет на себя 
материальную поддержку, но в дальнейшем и помощь 
Академии оказывается недостаточной. В 1844-ом году 
материальное положение Регули ухудшается настолько, 
что он не может продолжить поездку без внешней по
мощи. 

В этом безнадежном положении Венгерская Акаде
мия Наук по всей стране начинает кампанию через 
журналы, газеты, чтобы оказать помощь Регули, прези
дент Академии, граф Йожеф Телеки в своем официаль
ном письме, написанном в Братиславе 5-го мая 1844 

года просит область Веспрем организовать сбор по 
всей стране и управлять им. После общего собрания, 
проходящего 1-го июля 1844 года область Веспрем 
обращается ко всем местным управлениям Венгрии 
инструктивным письмом, в котором каждого жителя 
призывает к патриотическому пожертвованию. Наряду 
с этим область обращает внимание и на то, чтобы в 
родном краю Регули как можно раньше начать сбор. 

Внутри данных местных управлений сбор или по
жертвование происходит двумя путями: области, сво
бодные королевские города, свободные районы предла
гают определенную сумму из собственной кассы или 
из дворянской кассы; другой выход из положения на
чать обширный сбор. 

Собранные суммы по-разному высылают на место 
предназначения: коротким путем, прямо посылают 
центральным органам правительства Венгрии, или 
обходным путем — с помощью частных лиц, служащих 
в государственных учреждениях, послов парламента, 
бывает через управлений соляных копей — передают в 
кассу области Веспрем или Венгерской Академии Наук. 

После изложения хода сбора, автор оценивает ус
пешность сбора, затем изучает общественный состав 
жертвователей на определенной географической тер
ритории — в некоторых округах области Веспрем. В 
заключении анализа он считает, что среди жертвова
телей в больлшем числе присутствуют средний и мелкий 
дворянский слой, представители омещанивающегося 
еврейства, служащего слоя областей, сельских город
ков, усадьб. На своеобразие развития в мещанском 
направлю, чи намекает и тот факт, что в пожертвовании 
для национатьных целей принимает участие и нижний 
слой деревенского общества, бедное крестьянство. 

В дальнейшем автор рассматривает последние годы 
поприща Регули, оценивает научную значительность 
его деятельности и положение нынешнего исследования 
по жизни Регул'и. В Приложении собран список жерт
вователей области Веспрем и текст инструктивного 
письма, которое отправлено областью Веспрем в мест
ные управления на счет помощи Регули. 

Заслуга очерка заключается в том, что опираясь на 
подлинные архивные источники, используя неизвестные 
до этого данные, по необыкновенным аспектам раскры
вает материальный фон венгерской экспедиции в Рос
сии XIX—го века, и этим способствует новейшим ре
зультатам исследования жизни Регули. 
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