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A VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETIRÁS
ÉS KUTATÁS KIALAKULÁSA
(I.

rész)

BEVEZETŐ
A múltba tekintő emlékezés, egy érdekes törté
nelmi évforduló — éppen 25 éve került felszínre
általunk az Árpád-kori és a honfoglalás előtti
veszprémi időkre utaló Szent György-kápolna a
várban —, váltotta ki régen érdeklődő vállalkozá
sunkat: bemutatni a veszprémi helytörténet-iroda
lom kialakulását.
A magyar honfoglalást messze megelőzően,
Veszprém földje emberi település helye volt. Ke
vés magyar v á r o s tud felmutatni annyi történelmi
vonatkozást, mint Veszprém. A rögöket, amiken
ma élünk, történelemmel szórta be az idő. Csodás
ez a veszprémi táj a maga vadregényes, természet
adta szépségeivel. Amilyen megkapó a Betekintsvölgy gazdag históriai világa, az egykori veszp
rémvölgyi zárda helye, olyan ünnepi hangulatot
keltő az Aranyos-völgy felé vezető fenyvesoldal
alatt húzódó völgyút. Legszebb tájaink hasonlítha
tók csak e lankás dombhát mélyén k a n y a r g ó séd
parti út hangulatához. Itt körülvesz az évezredes
város történelmi romantikája, Érezzük, hogy itt, e
varázslatos szépségű völgyek mélyén vágtattak
egykor Koppány őspogány hadai. . . A mindent
megszépítő csendben szinte hallható a messzeség
be vesző vágtató lovak dobogása. . . A völgy másik
szélén jön István király hada. . . talán a tatár hor
dák. . . majd a nyüzsgő, tarka keleti színeket mu
tató török sátrak látszanak. . . Végül Rákóczi ku
rucainak szomorúan fájdalmas tárogatóhangja hí
vogat. . .
A pillanatnyi varázslat megszűnik, hiszen mind
ez már rég elmúlt, elvitte az idő, belepte a feledés
pora is, elmúlt. . . történelemmé lett. Csak az örök
és soha el nem múló természeti szépségek marad
tak meg. Az Aranyos-völgy csendes, ünnepi han
gulata ma is az, mint volt a mozgalmas harcok szá
zadában. . .
Kíváncsian lapozzuk a megsárgult fóliánsokat,
érdeklődve olvassuk a megfakult kéziratokat, el
gondolkodva vesszük kézbe a letűnt kor egy-egy
emlékét. Egyik legnagyobb történelmi múltú vá
rosunk Veszprém. Sokat tudnának mesélni ott a
kövek is, a letűnt idő néma tanúi Veszprémről, er
ről a gazdag, változatos világról. Itt minden követ,
rögöt, valami eseménnyel szépített meg az idő. E
néma kövek, a varázslatos szépségű tájak hozzánk
nőnek, lenyűgöznek. . .
De talán már elég a történelmi hangulat szépsé
geiből, hiszen mindezekről és még sok másról ír
tak. . . írtak. . . és írtak. . . és mindaz egy város
gazdag múltjának maradandó értékű idézése lett.
A Pannónia régi kultúráján megtelepedő hon
foglaló magyarságból Árpád törzsének csoportja

a Balaton-felvidék legvonzóbb tájainak egyikét
választotta lakóhelyül. A Séd menti erősen dolo
mitos, hegyes-dombos fennsík a belőle kiágazó
völgyekkel, mint ősi szálláshely veti meg az alap
ját a magyar Veszprémnek. A földrajzi fekvés
adottságai, természetnyújtotta lehetőségeivel, az
egymásra épült geológiai korváltásokból, majd az
emberi munka útján a tájat kiformáló kultúrával,
előkészítője lett történelmének.
Úgy érezzük, talán nem szakmai túlzás, hogy egy
több száz éves törekvés lezárására, helyenként
némi értékelésére is a veszprémi helytörténet-írás
és- kutatás historiográfiai képét szeretnénk fel
vázolni, h o g y a város művelődéstörténeti emlékei
újabb érdekes területen kerüljenek a közérdeklő
dés előterébe. Munkánk során egy-egy kép felvil
lantásával megmutatnánk: kik voltak azok, akik a
város múltjának feltárásában tollúkkal, gondola
taikkal közreműködtek, írásaikkal Veszprém tör
ténetirodalmi területének részesei lettek.
Ahogyan minden magyar táj kibontakoztatta,
megalkotta létalapjának kezdetétől a maga sajátos
életét és ezen belül — ha feltételei megvoltak —
jellegzetes táji kultúráját; Veszprém évezredes
múltja is nélkülözhetetlen része a magyar historikumnak, de ugyanakkor a dunántúli mediterrán
világban az egyes korváltások rárétegződéséből
kiformálódott sajátos múltjával, mely mégiscsak
a város értékelhető történelme lett; kialakíthatta
maga körül azt a jellegzetesen egyéni ízt, ami min
den mástól megkülönbözteti, ami benne ma ezzel
a szóval fejezhető ki: Veszprém.
Veszprém ma már az ország egyik első műemléki
városa. Hogy azzá lehetett, sok évszázados alaku
lásában valóban történelmet épített emberi mun
kával — és a honfoglalás kori adottságokat is fi
gyelembe v é v e —, várost fejlesztett. Kultúrájával
az élő erők útján a legkorábbi keletkezés a magyar
városok között. A középkori legendákban és kró
nikákban, már számottevő hely tudományos fel
dolgozásra is érdemesként; a X I I I . századra elis
mert Anonymus-krónikától pedig rendszeresen
szereplő magyar város a forrásokban.
Múltja, alakulása, valami különös varázzsal
húzta, szinte vonzotta magához nemcsak a helyi
kutatókat, de a magyar történetírás legnagyobbjai
közül is nem keveset. A város már a honfoglalás
kor ,,civitas" — ahogy Anonymus látta —, majd
később a Árpád-kor magyar világában kapott nem
is mellékszerepet, hiszen évszázadokon át a király
nék koronázó-, temetkező- és székvárosa lett, még
ha a legújabb ,,felfedezés" e konkrét tényeket ta
gadja is.
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Koráramlatokkal osztott világunk a tudomány
számára is valami merev kényszerképzet szüksé
ges osztályozását feltételezné, aminek hatására a
tudományos kutatás mindent igyekszik behatá
rolni az így jelentkező keretekbe, de a szellem föl
szabadulása, eszmeisége mást kíván.
Veszprém történelmi szerepe együtt indult,
együtt formálódott a magyarság életével a honfog
lalás első mozzanatától — sőt ma már tudjuk, hogy
azt megelőzően évezredekkel előbb is létezett —,
majd a rákövetkező kilenc-tíz évszázados igen vál
tozatos élete alakította ki nem értéktelen múltját,
hozta létre, képezte ki mai helyét, azon belül in
tézményeit, társadalmi rendjét, gazdasági erőit és
vetette meg az alapját az első középkori magyar
városok egyikének, az első magyar egyetem szék
helyének.
Az a történelmi út, amit a históriai rárétegződés
ma már elfogadott elvi álláspontja szerint is
Veszprém a kora középkori európai kibontakozás
idejétől a népvándorlást követően a római erők
ottani megtelepedésével a huszadik századig meg
tett; a magyar helytörténet-irodalom feldolgozá
sok anyagában egyik leggazdagabb gyűjteményét
mondhatja magáénak. 1
Visszatekintve vagy inkább előretekintve arra a
hatalmas anyaggyűjtésre, ami így összeállítható,
mint a veszprémi helytörténeti irodalom, mintegy
új helytörténet-elméleti értékelési szempont is kí
vánkozik, mert ez a gyűjtemény messze felette áll
azon szempontoknak, amiket eddig az irodalom a
helytörténeti feldolgozásokkal szemben é r v é n y e 
sített. 2
Majd amikor e tanulmány végén mi is összege
zünk, és zárszavunkban lemérhetjük egy vidéki
város, az általunk nagyon szeretett szülőföld,
Veszprém helytörténeti irodalmát, annak Géza-ko
ri első okmányától, a veszprémvölgyi alapítólevél
től a huszadik századi modern törekvésekig; úgy
érezzük, ez az ,,ítélkező" mérlegelés majd pozitív
lehet.
Az a nagyszerű történelmi patinája Veszprém
nek -— ami, ha nem is területi monumentalitásban,
de ott izzik még ma is a veszprémvölgyi zárda még
földben maradt, de a közelmúltban vidámpark lé
tesítése címén szétdúlt évszázados alapfalaiban,
a székesegyháznak nemrég előkerült középkori
bejárati boltíveiben, vagy talán legigazibban a na
gyon régi, ,,ódon" és ,,megavult" Szent György
kápolnának még a honfoglalás előttről maradt ősi
köveiben; ad jogot, vagy talán adott is már na
gyon régtől fogva a hely történelmi kialakulását
kutatóknak időt álló, értékes megállapításaikra,
Veszprém múltjának megbecsülésére, megszeret
tetésére.
Nagyon szerencsés véletlenek találkozása, de
mégis évmilliók távolából kínálkozik annak lehe
tősége, hogy a mai Veszprém területén nemcsak
a 7—8000 évvel ezelőtt már a Balaton-felvidéken
élt ősembernek lehetett lakóhelye, de a földtörté
neti triász korból itt maradt fogasteknős kövülete
— Laczkó Dezső felfedezése* —, még inkább bizo
nyító: a vidék, a táj megléte már a legrégibb ősko
rok emlékeitől a történelmi idők gazdag egymásra
rétegződésével mutatható ki, mivel a város külön
leges, nagy múltja igazolható.
Ha való igaz és el is fogadható a mai magyar tör
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ténetirodalom egyik neves egyéniségének megál
lapítása, hogy ,,a Magyar Országos Levéltár mint
egy 35 folyókilométernyi anyagának legrégibb,
egykorú hiteles irata Kálmán királynak (1095—
1116) a veszprémvölgyi apácamonostor részére
1109-ben kibocsátott adománylevele" 4 akkor a
veszprémi helytörténetírás, illetőleg annak kutatá
sa kialakulását bemutató ismertetésünknek is ezen
„legrégibb magyarországi oklevél" 5 keletkezési
idejéig kell visszanyúlnia, mint elérhető, legré
gibb hiteles veszprémi
adatra; annál is inkább,
mert Komjáthy Miklós tanulmánya — Balogh Al
bin előző állítását elfogadva — Veszprém ezen ősi
okmányának keletkezési
idejét, illetőleg a kibo
csátást — ,,auctor monasterii" —, és így a veszp
rémvölgyi monostor alapítását is Géza fejedelem
(972—997) személyében véli bizonyítani; köze
lebbről: uralkodása utolsó évtizede, 988 és 997 kö
zötti időre téve az oklevél előszöri leírását, meg
szerkesztését.
Hol van a helye, hol jelölhető ki az a historiográ
fiai, de mégis helytörténeti szintű helytörténet-iro
dalmi működés, aminek ma a veszprémi helytörté
neti kutatás nevet adhatjuk?
Vajon csak egy vidék, egy táj történetirodalmi,
provinciális jellegű megnyilvánulásáról beszélhe
tünk, v a g y pedig az egyetemes magyar történet
írásnak menetében mindenkor számottevő érté
kekkel képviselt magasabb szintű veszprémi hely
történetírás eredményeit foglalhatjuk majd a to
vábbiakban rendszerbe?
Az a már két évszázados, országosan egyedül
álló hagyomány, amire elődeink joggal építhettek,
hogy 1776-ban, az akkori városi polgárság az elnémetesítéssel is szembeszegülve, de még inkább a
felvilágosodás eszméitől áthatva, szeretné a város
történetét magyar nyelven megíratni, hogy abból
„kiéreződjenek
emberi,
társadalmi
jogai";
vagy a XVIII. század szellemi mozgalmai, amik
nem múltak el kultúrnyomok nélkül a város életé
ben, vagy még korábbi adatok is felszínre kerül
nek a továbbiakban, bizonyítandó: a magyar tör
ténetírás egészében nem volt jelentéktelen azok
munkája, akik Veszprém történelmének kimun^
kálásában közreműködtek.
Ha valaki bármiként is kétségbe vonná állí
tásunkat, lapozzon bele a közelmúltban összeál
lított, az előzőkben már hivatkozott Veszprém
város bibliográfiája című munkánkba, a város
történetének adatait decimális rendszerben elő
ször feltáró, sok ezer tételből álló forrásgyűjte
ménybe, ami pedig csak egy részlete egy teljes
nek; meggyőződhetik a hatalmas, nagyon sokirá
nyú anyagmennyiség és az azokat összeállító
írók munkájáról is.
A veszprémi helytörténetírás már a kezdetek
nél kinőtt a nehézkes keretekből. Azok a piaris
ta tanárok, akik közül a veszprémi múzeumot és
egy históriai társulat létrehozását már a XIX.
század második felében kezdeményező
Iváníi
Ede,6 majd Czirbusz Géza,7 és azt létre is hozó
Laczkó Dezső is kikerült, 8 v a g y a még külföldi
egyetemeket is látogatott veszprémi egyházi em
berek — bármelyik valláshoz tartoztak is —, akik
ott Veszprémben, a XIX. század közepétől rend
szeresen, de néhányan még jóval régebben is
tollat fogtak a veszprémi helytörténet valamely

területe vagy egy kisebb probléma feldolgozá
sára; sem kezdőknek e törekvésükbe, sem ,.mű
kedvelők"-nek nem tekinthetők. Hátrahagyott
munkáik, ma, Veszprém forrásanyagának is meg
becsült része.
Az a néhány úgynevezett ,,lelkes patrióta",
akik Veszprémben a régibb helyi újságok ha
sábjain vagy más folyóiratokban közöltek alka
lomszerűen kisebb-nagyobb ismertetöket a város
történetéből, legnagyobbrészt vagy a helyi kö
zépiskolák tanárai, vagy a közigazgatás hason
lóan egyetemi végzettségű tagjai voltak, akik
nek régibb várostörténeti adatokat is megmentő
írásai a mai történetkutatás számára sokszor nél
külözhetetlen forrásértékűek. 9
Akik pedig mint ,,külső" érdeklődők, vagyis
nem mint helyiek kapcsolódtak be egy-egy kor
adatgyűjtésébe, vagy a város történetéből orszá
gos érdeklődést kiváltó pobléma feldolgozásába;
a magyar történettudományi irodalom színvona
lán álló alkotásokkal jelentkeztek.
A XVIII. századi latin és német — külföldi
is — feldolgozásokban sem ismeretlen Veszprém
neve, hiszen még az 1688-ban Barcelonában ki
adott spanyol nyelvű munkában is találhatók
részletek történelméből. 1 0 De még inkább idekí
vánkozik, hogy a Velencében, 1562-ben kiadott
,,Commentarius in Ptolomaeum"-ban is előkerült
Veszprém mint a római Rhispia h e l y e . "
Ebben a szellemben szeretnénk elindítani gondolatfüzésünket, veszprémi helytörténet-irodalmi
visszapillantásunkat, minek nem annyira ideoló
giai kisugárzását, inkább folyamatos kialakulá
sát, fejlődése egyes fázisaiban nyomon követhető
témaválasztásokat, a város történetéből a feldol
gozásokban (forrásokban) megnyilvánuló érdek
lődést, azok variálódását kísértük végig.
Sietünk kijelenteni: nem a veszprémi helytör
ténetírás és -kutatás úgynevezett, sokszor han
goztatott módszeres elveit fogjuk megírni. Arról
(azokról) éppen eleget ,,írtak". Jelen tanulmány,
előzetesen hosszú évekre visszanyúló veszprémi
helytörténeti adatgyűjtésünk alapján — miként
a címében ígértük —-, annak történeti fejlődését,
kialakulását, érdekesebb tárgyköreit, régen fele
désbe merült értékeit, az egyes témák művelőit,
miként azt már a XVI. században is elismerésre
méltóan, munkájával országos érdeklődést keltő
Bornemissza (Abstemius) Pál veszprémi püspök
től, az első tudatos helytörténeti
kutatónktól,
egészen a legújabb időkig — túlzás nélkül állít
hatjuk —, a maga idejében tudományos igényű
módszerességgel dolgozó helytörténeti kutatás
tette, aminek eredménye a magyar historiográ
fia e számottevő része.
Bár tanulmányunk a címben körvonalazott el
vek szerint csupán Veszprém történetének ku
tatása és megírásáról kívánt áttekintést adni,
mégis, az összegyűjtött adatokkal nemcsak a
veszprémi
(,,veszprémiségú")
„történettudo
mány"-t próbáltuk bemutatni, hanem úgy érez
zük: legyen egyben a hála és megemlékezés
azok iránt is, akik munkájukkal, alkotásaikkal,
írásaikkal, mintegy Veszprémért vállalt elköte
lezettségből, hozzájárultak annak helytörténet
irodalma megteremtéséhez.
Arra is szeretnénk utalni munkánk anyagá

nak elvi kérdéseivel kapcsolatban, hogy mivel
a veszprémi
helytörténetírás
fogalmába a kész
(nyomtatott könyv) írásművek éppen úgy beso
rolhatók, mint a régészettel feltárt tárgyi anyag
ról szóló irodalom, v a g y az érintett hely közre
adott forrásanyaga, így nemcsak a könyvekben,
tudományos és egyéb folyóiratokban és hírla
pokban megjelent feldolgozásokat, közleménye
ket vettük figyelembe mint veszprémi helytör
ténet-irodalmi értékeket, hanem hasonló elbírá
lással soroltuk oda a középkori legendákban,
krónikákban, nyelvemlékekben található veszp
rémi vonatkozású részleteket, valamint a XVI—
XVII. századi vers és egyéb művekben előfor
duló, Veszprémmel kapcsolatos utalásokat, sőt
még a külföldi idegen nyelvű, ilyen tartalmú
vagy részleteket közlő írásokat is; annál is in
kább, mert a későbbi tudatos helytörténelmi ku
tatás és írás számára ezek egyes területeken a
legrégibb forrásoknak tekinthetők, így törté
nelmi dokumentumokként is kezelhetők.
A közölt (jegyzetrészben is) különböző tar
talmú eredeti szövegek beillesztése abból a meg
gondolásból történt, hogy azok e tárgyban még
jobban kiemelhetik témánk jelentőségét.
Mivel — szerintünk — maradandó, értékes,
később nem változó tudományos értékelés csak
„lezárt" életútról, életműről adható, csak olyan
veszprémi helytörténeti jelentőségű személyek
kel foglalkoztunk részletesebben, akik 1960-ban
már nem éltek.
összeállításunk szerkezeti felépítését, annak
értelmezését itt külön nem taglaljuk, olyan belső
fejezetcímeket választottunk, amik tartalmi irá
nyítók is.
Amikor a veszprémi helytörténetírás és -kuta
tás lelkes és a város kultúrájáért dolgozott he
lyi művelőit és a magyar történetirodalom or
szágosan is neves, veszprémi helytörténeti prob
lémák megoldásával foglalkozott alkotó egyé
niségeit szeretnénk e tanulmányban felsorolni,
munkásságukról hírt adni, e kezdeményezésünk
legyen a kezdet, a kiindulás az ifjabb nemzedék
számára, akik majd utánunk e vázlat alapján —
utólagos örömünkre is —, teljes részletességigei
feldolgozzák e nagy múltú hely, Veszprém hely
történet-irodalmát.

1. VESZPRÉM TÖRTÉNELMI
JELENTŐSÉGE
A KÖZÉPKORI MAGYAR
LEGENDÁKBAN
ÉS
KRÓNIKÁKBAN
Egy Veszprém-történeti távlathoz, amibe már
besorolható, hogy 998-ban a Koppány-lázadás
támadó éle Veszprém, ,,a fejedelmi v á r o s " ellen
irányult, hogy a veszprémi püspökség alapító
levele az 1002. évre újabban elfogadott, legré
gibb diplomatikai okmánya Veszprémnek, 1 2 hogy
az 1055-ben kelt Tihanyi Alapítólevél hátolda
lára valamivel későbbi írással rögzített szöveg az
akkori veszprémi vásárvámról rendelkezik, 1 3 to
vábbá, hogy a keletkezésében sokkal korábbi
évtizedekre datálható „veszprémi
egyetem"
1276-ban már meg is szűnt, áldozatul esve a főúri
garázdaságnak; 1 4 mindezekkel olyan históriai
háttér vázolható fel, már az Árpád-kor első szá295

zadairól, ami a város országos jelentőségét aláhúzottan, szépítés nélkül, történelmi tényekkel
bizonyítja.
A történetirodalom nyelvén talán kissé meré
szen hangzik, hogy így századokkal visszala
pozva a város múltjában, az Árpád-kortól kez
dődően vagy még távolabbról is, ki tudjuk mu
tatni a veszprémi helytörténetírás kezdeteit
—
az első forrásértékű megemlékezéseket, az ún.
szórvány emlékeket
— nyomon követve a leg
régibb középkori legendákban és krónikákban,
majd ugyanezen időből a magyarországi nyelv
emlékeknek veszprémi adatokat rejtő részei
ben.
Csak így érthető meg, hogy a középkori
Veszprém, a királynék
városa szerepet vállalt,
illetőleg kapott már a honfoglalás első mozza
natától mint ,,castrum Bezprem", majd Árpád
leszármazottainak birtokaként a római—avar—
frank—szláv világnak itt talált egymásra réteg
ződéséből kialakította földrajzi helyét, azoknak
elhagyott településeit véve igénybe.
A honfoglalás utáni magyar államalapítás lé
tesítményeként Géza fejedelem, majd István ki
rály közjogi és egyházi intézkedései folytán je
lentőssé vált kora Árpád-kori Veszprém élete,
léte, földrajzi helyzetének kialakulása, vitatha
tatlanul abban a történelmi légkörben formáló
dott, amit a két nagy ,,uralkodó" a pogány vi
lág háttérbe szorításával népe érdekében létesí
tett, és a nyugati civilizációhoz kötött keresz
tény állam létrehozásával teremtett.
A kezdetben még feudális jellegű ispánsági
központ, mely az induló keresztény civilizáció
egyik megalapozója is, majd később az első ma
gyar püspöki székhely; helyet adott talán a leg
régibb magyar kultúrlétesítmény, a Géza korát
idéző, Séd völgyi görög kolostornak, a Veszp
rém alapjait megvető, ott történelmet építő nagy
vezér felesége, Sarolta közreműködésével, és az
ő munkáját folytató fia, István, az első magyar
királynak ugyancsak felesége, Gizella segítsé
gével. 15
A történelem megvetette lábát a veszprémi
földön, a város magyar korszaka megkezdődött,
már csak folytatókra, további alkotókra várt.
Az Arpád-kor első és második századában a
régi pogány világ felvillanásai mellett, a trón
betöltések viszályaiból kibontakozott feudális
anarchia Veszprémnek sem kedvező, de a király
né városa a káptalan gyors meggazdagodásával,
amikor I. László király 26 falu birtokosává
teszi, l b ahonnan a jövedelem Veszprémbe áram
lik, és az kiegészül a vár körüli s a kapott bir
tokhelyeken levő malmok jövedelmével is; 17 a
XII. és X I I I . századra a történelmi, gazdasági és
talán a társadalmi fejlődés jeleként is már kiala
kulnak városrészei.
A gyors fejlődéshez — hiszen a királyné v á r o 
sának „egyeteme" is van — a történelemadta
körülményeken kívül, hozzásegítette még Veszp
rémet a város és a királyi család viszonylatában
az Arpád-kor kezdetétől kimutatható kapcsolat.
A veszprémi püspökök és prépostok közül töb
ben királyi, de többségükben királynéi kancel
lárok is, királynét koronáztak Veszprémben, a
királynék székvárosában, ahol palotájuk is volt.
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Mindezen tények — már a magyar városokat
messze megelőzve — a középkori Veszprém vá
rosi kultúrájának emelői, és a XV. század végére
megtartói is, mert a XIV. századig, a közjogi
heLyzet megváltozásáig, amikor a v á r o s felett a
feudalizmus kereteit kiépítő püspök-főispán föl
desúrnak és a káptalannak különböző szolgál
tatásokat fizető jobbágysága ki nem alakult, ott
éltek a királynéi udvartartás szabad népei: vár
jobbágyok, udvarnokok, különböző hercegi né
pek, királyi vadászok, csőszök stb. 1 8 ö k a város,
Veszprém oppidum törzsét képező lakosság, a
népi réteg.

A honfoglalás és megtelepedés első idejétől
országosan jelentős szerepet vitt Veszprém a
helytörténeti kutatás értékes anyagaként, a kö
zépkori magyar legendákban
és krónikákban
is
már fellelhető.
A pogány világból nem könnyű úton — Hadúr
oltárain még a XI. században is lobognak az
áldozati tüzek — Géza, de még inkább István,
az államalapító, az első magyar király, a pogány
áldozatokat tiltó rendelkezéseivel új élet bontakozását egyengeti. Az európai keresztény világ
rend útjára tért és megkeresztelkedett magyar
ság hitvilága is megteremti — még ha külföldi
példákkal párosultan is —, a vallás alapjaihoz
kötődéssel, az egyházi irodalom alkotásait, a le
gendákat, mint a középkori szellem jellegzetes
költői megnyilvánulásait. Az irodalmi hagyo
mány kötelező törvényszerűségével hősei a kö
zépkor szentjei. Legendairodalmunk gazdag ter
méke tulajdonképpen a magyar irodalom első
lendülete a XI. és XII. század fordulóján. 1 9
Veszprém Árpád-kori történelméből e korai
legendákba ezen idők nagyobb jelentőségű, or
szágos megmozdulást is kiváltott eseményei ke
rültek, mint: Koppány jelentkezése a hatalom
ért, a pogány világ visszaállítására, majd ezért
bűnhődése; Gizella, az első királyné, akinek ak
korra Veszprém a székhelye, aki ott az első szé
kesegyház megalapítója lesz; végül a féltve őr
zött ifjú trónörökös, Imre herceg, aki Veszprém
ben is nevelkedve, ott az ódon és már erősen
megavult Szent György-kápolnában tesz szüzes
ségi fogadalmat.
Ily módon vált Veszprém középkori jelentő
sége történelmének egyes mozzanataival az ál
lamalapítás és a keresztény hitre térés korában
nemcsak a magyar középkori legendáknak té
mául, de mint ilyen, a veszprémi helytörténeti
irodalomnak is első megnyilvánulásaivá, hely
történeti értékké.
A magyar irodalomtörténet legrégibb, hite
lesnek elismert két első legendája, az első ma
gyar király, István életét és működését adó,
1096 körüli időre elfogadott Legenda maior —
Nagyobb legenda — és a Legenda minor — Ki
sebb legenda. A tudományos kutatás úgy tudja,
hogy a rövidebb (minor) változat az eredetibb,
viszont a gazdagabb anyagú, a bővebb, a későbbi
keletkezésű a nagyobb (maior). 20
A Nagyobb
legendában
a minket érdeklő
veszprémi utalás, Gizellára — Gillam nomine —,

mint a veszprémi egyház alapítójára, hivatko
zás, aki gazdagon felszerelt székesegyházat lé
tesít: ,,Pre cunctis tarnen episcopatus Besprimiensis, quam ipsa a fundamento ceptam omnibus
sufficientiis ad servicium in auro vel argento
vestimentisque multiplicibus adornavit." Ugyan
ott István király pedig annak kifej lesztöjeként
szerepel: ,,Ipse v e r ő rex episcopia nuper incepta . . . prediis et curiis, famulis et reditibus regaliter disposuit, crucibus et vasis, aliisque supellectionibus ad minisztérium dei pertinentibus secundum quod unicuique opus fuit, sufficienter decoravit . . ." 21
A Kisebb legendának veszprémi vonatkozású
része: Koppány, aki valószínű addigra már bizo
nyos fejedelmi hatalmi jogkört teremtett a hozzá
csatlakozók között, s az ország déli részéből in
dult Veszprém ellen. István király megelőzve a
felkelőket, gyorsan Veszprém közelébe ért, és a
vár ostromával elfoglalt sereget teljesen szét
szórta. A legenda már ekkor — 998! — olyan
Veszprémről emlékezik, amit a felkelők vívnak,
ahol ,,a fejedelmi udvar mulató h e l y e " állt: ,,11lis forte diebus urbem, que vulgo Besprem vocatur obsederant, hoc ad convicia eius commorantes, scilicet, ut ubi regalis accessus et conversatio habebatur, ibi consederant, quo facilior
ingressus ad alia presidia occupanda inveniretur." 2 2
Az 1110 táján keletkezett Szent Imre
herceg
legendája — Legenda Sancti Emerici ducis —
István király reménysége, az ifjú trónörökösről
ír, aki istenes életével teljesen elfordul a földi
dolgoktól. 2 3
E legenda nagy jelentőségű helytörténeti ér
tékként őrizte meg mint írott forrás: Imre her
cegnek veszprémi tartózkodását és a város je
lenleg ismert legrégibb épületét (vitathatatlanul,
mert a mai archeológia is igazolta), 24 Imre her
ceg fogadalma idején már nagyon régi és „meg
avult" — vetustissimam et antiquissimam —,
alapjaiban mint X. századi körkápolnát, az 1957ben általunk megtalált Szent György-kápolna
alatt.
Ide lépett be — tehát biztos! — a veszprémi
várban — 1020—1030 körül, úgy 950 évvel
ezelőtt — Imre herceg, éjjel titkon, csak egy
megbízható szolgája kíséretében, a már akkor
ott állt, valamilyen királynéi palota valamelyik
terméből csendben . . . de a kápolnában fényár
veszi körül az imádkozó herceget — a legenda
szerint —, és égi szózat köszönti, elfogadva a
felajánlott testi és szellemi — ,,. . . mentis et
corporis . . . " — tisztaságot.
Hartvik püspöknek 1111 táján keletkezett le
gendájában — miként a kisebb legendában —
szerepel Veszprém megtámadása a lázadó po
gányok által: ,,. . . urbem que vulgo hesprem
nuncupatur, obsederant . . . ; hasonlóan Gizella
egyházalapítása is. 26
A X I I I . századtól követhető
krónikáinkból
(,,gesta") még gazdagabb veszprémi helytörté
neti forásanyag tárható fel.
Időrendben a magyar honfoglalás történetét
értékes település-földrajzi adatokkal részlete
sen elsőként tárgyaló, ún.
Anonymus-krónika
kezdhetné a sort, de a vele foglalkozó nagyon

részletes kritikai irodalom egyik utolsó össze
foglalásaként is 27 — e g y b e v e t v e az előzőkkel —
csak valahol a X I I — X I I I . század fordulóján he
lyezhető el. A magyar irodalomtörténet-írás
klasszikus nesztora nagyon precíz szeretne lenni,
mert szerinte ,,a X I I I . század második évtize
dében" működött írója. 28
Előkelő helyet szánt Veszprémnek az Anonymus-krónika 48. fejezete, 29 melyben De ciuitate
Bezprem címmel a honfoglalás egyik igen jelen
tős tényét írta meg. A Veszprém alá érkező Vsubu et Eusee a római katonáktól — contra Roma
nos milites —, egyheti ostrom után — pugnare
arciter ceperunt —, amikor a következő héten a
védekezők egy részét megölték — ,,plures mili
tes Romenorum in ore gladii consumpserunt et
quosdam ictibus sagittarum interfecerunt . . . "
szerezték meg Veszprémet; a többiek, a magya
rok hősies harcát látva, elhagyták a várat és
futásnak eredtek — Reliqui verő Romanorum
videntes audaciam Hungarorum dimisso castro
Bezprem fuga lapsi sunt —.
Ez a másfél hétig tartó várostrom — bármi
féle őrség védekezett is akkor ott —, a króniká
ban leírt események alapján, a honfoglalás kori
Veszprémnek mint földrajzi-történelmi helynek
meglétét igazolja, de egyben azt is, h o g y a k k o r
— Anonymus szavaival — civitas Bezprem, és
annak már akkor megerősített, védhető vára is
van — castrum Bezprem. így kap magyar törté
nelmi jelentőséget már a honfoglalás első ese
ményeiben, a jóval a honfoglalás idején meg
előzően a szláv, de egész a római korig vissza
vezethetően 1 9 létezett hely, Veszprém, mint em
beri erővel védett természetes és épített erős
ség.
Ha a magyar történeti irodalomnak e tárgyra
vonatkozó, Veszprémmel
kapcsolatos
teljes
anyagát majd egyszer valaki összegyűjtve, a
közérdeklődés elé tárja, úgy érezzük: a közép
kori Veszprém és annak vára nemcsak országos,
de helytörténeti-históriai szempontból is — az
anonymusi gyökerekből kiindulva — a mainál
sokkal biztosabb állású történelmi ténnyé nőheti
ki magát.
Már sokkal érdeklődőbb történelmi tájékozó
dással lapozzuk fel Kézai Simon mester, IV.
László király udvari papja, ,,hü clericusá"-nak
Gesta Ungarorum című krónikáját a magyarok
viselt dolgairól, 3 1 vegyesen hun eseményekkel.
ö az első magyar történetíró, akinek nemcsak
munkáját ismerjük, hanem személyét is. Króni
káját 1284 táján írta. 32 Az Anonymusszal foglal
kozó irodalomhoz hasonlóan Kézai munkája
egyes tételei is alapos történelmi kritikát vál
tottak ki, de a legújabb megállapítások egyike
szerint a ránk maradt szöveg, mely valószínűleg
egy 1272 körül készült eredetinek leirata, a leg
használhatóbb a X I I I . századra. 3 3
A hunokat a magyarral azonos nemzetnek te
kintő Kézai a magyar honfoglalást is úgy értel
mezi, hogy az a magyarok második bejövetele. 3 4
Munkájának első könyvében, a hun történet
végén találjuk a honfoglalás kori Veszprémet
érintő részt, amikor Kézai is másokra hivatkoz
va — tradunt quidem — ír arról, hogy a hon
foglaláskor, a magyarok második bejövetele
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jén, nem Szvatoplukot, hanem Marótot találták
ott mint Pannónia fejedelmét: ,,. . . quod Hungari
Morot, non Zvatoplug in secundo eorum reditu
in Pannónia reperissent principatum". Erre Kézai magyarázata az, hogy Marót volt név sze
rint a fellebbvaló, de nagyon elöregedvén,
Veszprém várában nyugodott — Hoc idei reo
esse habetur, quia Morot eius nomine maior
erat, sed confectus senio repausabat in castro
quod Bezprem nominatur. Csak midőn meghal
lotta fia szerencsétlenségét (a bánhidai veresé
get), a fájdalom megölte — Audito infortunio,
quod filio acciderat, morte subito ob dolorem
finitivit vitam suam. 35
Vajon ki, mikor és hova temethette, a Fehér
ló mondával is kapcsolatba hozható, Veszprém
ben meghalt Marótot, arról, de még személyé
ről sem szólnak a krónikás legendák, sem a
szakirodalom. Hóman szerint a 998-ban morva
földön folyó háborúskodások során, amiben a
magyarok is részt vettek, és e k k o r foglalták el
Nyitra és a Vág vidékét, ,,e harcok emlékét őrzi
a magyar hagyományban a morva népnévből
(morave-i) megszemélyesítette Marót fejedelem
alakja". 5 "
Így tette Kézai Veszprémet, ha legendás esz
közökkel is, de elődei, vagy az elveszett - - de
még általa ismerhetett — Szent László-kori ösgesta alapján, már a honfoglalás korában, neve
zetes fejedelmi székhellyé.
Veszprém további, a mind mozgalmasabb év
századok során csak emelkedő történelmi jelen
tősége hasonlóan kielemezhető a XIV. és XV.
századi krónikákból
is.
Tizennegyedik századi szerkesztésű a Bécsi
Képes Krónika - - Chronicon pictum Vindobonense —, Márk barát összeállítása 1358-ból,
amely a régi mondai elemeket és elveszett szö
vegrészeket a legbővebben őrizte meg. 37 A kró
nikában veszprémi esemény a XXXVI. fejezet
ben leírt Pugna sancti regis Stephani contra Сиpan ducem című részben a Veszprém alatt le
győzött és felnégyelt lázadó Koppány egyik ré
szének, elrettentésül a lázadókkal szemben,
Veszprém várkapujára látványosságul kiszegeztetése — Ipsum verő Cupan beatus Stephanus
in quatuor partes fecit mactari: primam partem
misit in portám Strigoniensem, secundam in
Vesprimiensem . . ,38
A büntetésül felnégyelt Koppány teste egy
darabjának a veszprémi várkapura kiszögeztetése, mint visszavetített tény 998-ba, újabb, elég
gé problematikusnak tűnő veszprémi történelmi
esemény, még ha a tatárjárás idején az ország
védelmét adó várai között mint védhető, meg
erősített vár, Veszprém is szerepel a magyarok
nak a pápához küldött levelében, 3 9 és 1318-ban
már a veszprémi vár kapuját említi egy okle
vél. 40
Ugyanezen, Veszprémmel kapcsolatos, Kop
pány személyéhez fűződő eseményt adja elő két
másik, XIV. századi krónikánk. A
Müncheni
Krónika — Chronicon Monacense — 28. feje
zete és Mügéin Henrik német nyelvű prózai és
rímes krónikája — Chronicon Henrici de Mügéin
— 18. fejezete, 42 aminek 1358 és 1369 között írt
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eredeti német címe: W i e der heilig kunig sant
Stephan vil gestritten hat in seiner jungent. 4 3
Petrus Ransanus (Ranzano), a neves olasz do
minikánus, aki 1488-ban nápolyi követként járt
Magyarországon, és az itt gyűjtött krónikaszö
vegek alapján írt, 44 Zsámboky (Sambucus) János
rerum
által Bécsben, 1558-ban kiadott Epitome
Hungaricarum
című művében két helyen ad
veszprémi adatokat. A II. Indexében, Pannónia
que et Hungária circumseribitur
cím alatt a Du
nántúl nevezetesebb helyei között, de csak igen
szerényen, Veszprémet is említi egy összetett
mondatban, melynek első része püspökségéről
— Huic e conspectu ad occasum est Vesprimiensis dictus, que et ipsa episcopali dignitate insignis est —; a másik rész pedig a püspöknek a
királyné koronázási jogáról emlékezik — eo
praeterea praeclara, quod ad eius antistitem
spectat coronare Hungáriáé reginas. 4 5 Valószí
nű, az átnézett krónikaszövegekben nem talált
több adatot, de ugyanott Székesfehérvárról adott
ismertetője többszöröse a veszpréminek.
Több gondolatot szentel az 1240-ben a veszp
rémi Benedekhegy tövében alapított domon
kos kolostor lakója, IV. Béla királynak még
kiskorú leánya, Margitra - infantula Marga
rita —, aki szüleinek a tatárjárásból megmene
külésük emlékére tett fogadalmuk megvalósítá
saként került négyéves korában a veszprémi
kolostorba, ahol 1246-tól 1252-ig élt — Est in
oppido cui nomen est Vesprimiurn monasterium
—, ahol már ekkor nagyszámú apácasereget
említ Ransanus
in quo per id tempus erat
multitudo feminarum virginum. 4 '
A Benedekhegy alatti és a várból jól látható
romos, gótikus zárdatemplom-maradvány Veszp
rémnek „legépebb" Árpád-kori műemléke. A
várost ábrázoló régi metszeteken ez a városrész,
a Szentkatalinszeg
- Zenthkatherina azzonzege 48
látható legpontosabban. Beletartozott a
hegy alatti, Árpád-kori oklevelekkel bizonyíthaható, alig pár éve, a műemlékek iránti bűnös
gondatlanságból pusztulni (elpusztítani) hagyott,
legszebb fekvésű veszprémi ép, működött vízi
malom is, az akkori Veszprémvízen
(Séd). E vá
rosrészen keresztül vezetett az út Jutásra.

Veszprémnek a középkori legendák és króni
kák világából kicsendülő történelmi és kultu
rális jelentősége teljes fényében a
reneszánsz
korban bontakozott ki.
A veszprémi vár középkori belső várfala he
lyén, ahol egykor kemény, gyilkos küzdelem
folyt török és magyar között, áll egy békésebb,
kiegyensúlyozottabb, művészetet is pártoló, elő
ző korra utalva Vetési Albert püspök49 nevét és
címerét viselő, az első keltezett magyarországi
reneszánsz emlék, 5 0 Veszprém megbecsült mű
emléke, a nagy püspökről elnevezett Vetési-kő,
mintegy a veszprémi reneszánsz kort szimboli
zálva.
Vetési Albert püspök Mátyás király bizalmi
embere, a diplomáciában országát politikai ráter
mettséggel képviselő főpap-államférfi 51 műkö
désének mintegy a vetülete a reneszánsz kori

Veszprém mozgalmas élete a XV. század utolsó
évtizedeiben. Nemcsak a nagy humanista-rajon
gó uralkodó szellemét hozza Veszprémbe, de ma
radandó, értékes alkotásai igazolják, hogy szék
helyén is igyekezett annak mindenben é r v é n y t
is szerezni. Mindaz, ami ott nevéhez fűződik:
vörös márvány síremléke, amit még életében
megépített a gazdagon díszített Szent György
kápolnában, 5 2 a tőle maradt nagyon díszes mise
ruha, a különböző ispotályok és fürdők, az is
kolák, egész új színt adtak a középkorból ki
lépő város XV. század végi kultúrájának.
Mindaz, amit ott Vetési, egyike Veszprém ér
tékes alkotó püspökeinek, akár építészeti, akár
egyéb téren létesített, méltó folytatóra talált
kora igazi humanistája és felvilágosodott szel
lemű másik veszprémi püspökében, ifjabb Vitéz
Jánosban, aki nagy tudománytámogatásáról és
humanista környezetéről lett híres. 5 4 Elnöke volt
kora egyik jelentős nemzetközi tudományos
szervezetének, a Dunai Tudós Társaságnak —
„Sodalitas Litteraria Danubiana".
Talán e két nagy egyéniség varázsa lehetett
mozgatója azoknak a magyarországi szinten is
jelentős reneszánsz kori veszprémi események
nek, amikor oda is eljutott Mátyás humanista
történetírója, Galeotto Marzio és Petrus Nigri, a
budai dominikánus főiskola rektora, hogy a ma
gyar vidék e tája is részesüljön — pártfogói ré
vén — a magyar reneszánsz humanista áramlatá
ból. 55 Mindezek művelődéstörténelmi előzmé
nyeként Árpád-kori főiskolája, 56 Mátyás híres
bibliothékáját, a Corvinákat is messze megelőző
könyvtára,
fényes bizonyíték: örökölt valamit
Veszprém az előző századokból is.
Római hagyományokon épült színes Árpád-kori
kultúrával megalapozott veszprémi művelődés
hagyta emlékét a XVI. századra. Mátyás reneszán
sza új tartalommal telíti az előző századok kolos
tori világát. A Gizella-kápolna gótikus félhomálya
középkori apostolképei helyét a Vetési Albert
megújította Szent György-kápolnában új, moz
galmas, felszabadult, emberábrázolás váltja fel.
Gathalóczy Mátyás katona-püspöknek a vár fenn
tartását is biztosító pénzverdéje, 5 8 a káptalan szak
szerűen vezetett fürdője, 59 a tudományosan igazolt
reneszánsz-humanista viták, a városnak a világ
kereskedelmi forgalomba illeszkedése 6 0 a XV. szá
zad végi Veszprém értékes művelődéstörténelmi
adatai.
A Bakony alatt, a Balatonhoz elég közel fekvő
honfoglalás kori keletkezésű v á r o s é s a nagyon
változatos dolomit fennsíkból kiemelkedő veszp
rémi vár, mint több évezredes emberi kultúra hor
dozója, a táji szépségekből is táplálkozó rene
szánsznak is otthont tudott adni. Nem ismerjük
azoknak a dialógusoknak a szövegét, amik ott, a
XV. századi püspöki-káptalani reneszánsz-huma
nista találkozókon szóban vagy írásban elhangzot
tak, de későbbi irodalmi utalások jogosan engedik
feltételezni, hogy nem múltak el nyomtalanul.
Korhűbb helytörténetiséggel nem zárulhatna
fejezetünk, mint ha a kor nagy regélőjét, Mátyás
kedvelt udvaroncát, az olasz származású Antonio
Boníinit, a magyar humanizmus történetének első
megíróját 6 1 is megszólaltatjuk: mik voltak nagy
történelmi művének, az 1543-tól oly sok kiadást

ért Rerum ungaricarum
decades . . .-nek veszp
rémi vonatkozású megállapításai, mert százado
kon át ő az ,,ősforrás", rá hivatkoztak, belőle
éltek.
Tárgyunkat érdeklő problémái közül első, a
város, Veszprém nevének eredetéről adott, a kér
désben elsőnek mondható megállapítása: Fehér
kút — . . . a b Albo fonte . . . — német szópártól
kapta nevét. 6 2 E megállapítása sok követőre ta
lált később. 6 3 Koppány lázadását is említi, az
előzményekben már ismertetett formában. 64 Szent
László feleségének, Adelheidnak Veszprémben
való eltemetésére ő az első forrás. 6 5 Egy későbbi,
XIX. századi munka szerint 1090 májusában halt
meg. 66
Bonfinit foglalkoztatta — feltehetően Veszp
rémben láthatta — az a közös sírkő, amit nagyon
töredezettnek írt le, és ami a veszprémi székes
egyházban Gizella királyné és I. László király
nak az előzőkben említett felesége, Adelhaid
közös sírját fedte, de már nagyon hiányos felirat
tal. 67 Ezt a sírkövet újította meg Isvalies Péter
veszprémi püspök, az első veszprémi ,.régész",
1503-ban. 68 Irt még, ezeken kívül, a székesegyház
alapításáról,
felszereléséről,
berendezéséről.
Mindezt egy személyben a városát, székhelyét
nagyon szerető Gizella királynéhoz köti. ö lesz
annak gondozója, felékesítője: ,,Vesprimiensem
Basilicam propria expensa exaedificavit, abundeque donavit rebus omnibus quae cultui divino,
usui esse sólet." 6 9
Talán nem válik feleslegessé, talán helytör
téneti érdekességként is megörökíthető, hogy az
előbbi adataival Veszprémhez is kapcsolódó Bonfininak éppen veszprémi ember, Listhy János, a
„derék kancellár" — 1568-tól 1572-ig veszprémi
püspök volt — talán az első olyan olvasója, aki
kritikával forgatta a romantikus mesélő munká
ját. Zsámboky (Sambucus) Jánostól kapott Bonfini-kötetéhez írt megjegyzéseivel 7 0 a tudomá
nyos történelmi kritika elindítója lett a magyar
történetirodalomban, amikor kora történelmi és
földrajzi ismereteivel egészítette ki vagy javítot
ta Bonfinit — nagy hozzáértéssel. A sorok között
javításaival magyar érzését is elárulja, de ugyan
akkor Bonfinin, a házi történetírón
is tud fino
man gúnyolódni: ,,Tibi Bonfini aurum Mathiae
regis dedit affectum" — téged, Bonfini, arannyal
is hangolt Mátyás király.

2. AZ ELSŐ TUDATOS
VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETI
KUTATÓ
A XVI.
SZÁZADBAN
Buda eleste, 1541 után, az országra zúdult tö
rök veszedelem a Dunántúlon mind jobban elha
talmasodott, miáltal Veszprém is a veszélyezte
tett helyek közé tartozott ezen években.
A várost fenyegető hírekre a káptalan az egy
házi kincseket Sopronban és a sümegi várban
helyezi biztonságba. Óvatossága nem volt hiába
való, mert az 1547-ben kötött békét a szultán
— amikor tudomására jutott Fráter György és
Ferdinánd szerződése, Erdély átadása a Habsbur
goknak — félretéve, 1551 őszén a ruméliai bég
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hatalmas sereggel jelent meg a Temesközben,
hogy hűbéresét, János királytit
megoltalmazza.
Veszprém e válságos napjaiban, amikor az
egész környék bármikor várható ellenséges tá
madásoktól retteg, a város és a megye, az egész
egyházmegyével egyik napról a másikra vezető
nélkül marad.
A még ifjúkorában családi kapcsolatok révén
veszprémi püspökké tett Kecseti Márton, huszon
egy évi igen változatos rezideálás után, amiben
várvédelem és várrablás egyaránt szerepelt, ve
gyesen egyházi kincsek eltulajdonításával, 1549.
március 6-án elhagyta Veszprémet, 7 2 kilépett az
egyházi rendből, megházasodott.
Utóda, a képzett, több nyelvet beszélő, huma
nista műveltségű, volt budai prépost, Bornemisza
(Abstemius) Pál lesz. 73 ö t v e n é v e s e n , érett férfi
korban veszi át egyházmegyéje és Veszprém irá
nyítását, töröktől elfoglalása előtt három évvel,
1549-ben. Alig néhány évi veszprémi püspökként
működése elég volt arra, hogy mint az első tu
datos veszprémi helytörténeti
kutató írja be ne
vét a város múltjának krónikájába.
Első intézkedése: a még erős sümegi várat,
egyházmegyéje másik központját átvenni és az
időközben a háborús hangulat zavaraiban elfog
lalt püspöki birtokokat visszaszerezni. Szükség
volt mindezekre, mert a már többszörösen fenye
getett székhelyét, Veszprémet Thelekessy Imre
várkapitány 1549-ben a fehérvári Véli aga el
len csak nagy erőfeszítéssel tudta megvédeni. 7 4
A fokozódó török támadások nyomán terjedő
vészhírek Veszprém új püspökét is sürgető in
tézkedésekre ösztönzik, amikor mintegy a re
ményt várókhoz csatlakozva, keresi meg levelé
vel az országos főkapitányt, Nádasdy Tamást,
és kéri: a töröktől sanyargatott veszprémieket
ne kényszerítse még külön hadviselésre, hadd
védjék azok saját otthonukat. 7 5 Jutott ideje még
arra is, hogy az elődje, Kecseti Márton püspök
által elvitt egyházi kincsek egy részét vissza
szerezze.7<>
1551 végén Ferdinánd király Erdélybe küldte
követeként — Nádasdy Tamással együtt - - Iza
bella királynéhoz, de mire visszatért volna, a
török elfoglalta székvárosát. 7 7 így a meggyilkolt
Fráter György helyét, az erdélyi püspökséget
kapta, és végleg megvált Veszprémtől. 7 8
Amikor a néhány, múltbeli adatból is kiérezhetően majd értékelni szeretnénk Bornemisza Pál
püspöknek a veszprémi helytörténeti kutatás te
rületén mint első kezdeményezőnek
szerepét, a
régészet- és történelemkedvelő főpap hároméves
veszprémi működéséhez vázoljuk fel a város, de
főként a vár XVI. század középi állapotát, ami
az ugyancsak régi történelmi múlttal rendelkező
Pécs városával párhuzamosan, ahonnan a püspök
származott, 79 nagy hatást gyakorolhatott akkor
még teljesen ép történelmi-építészeti állapotá
val az odakerült Bornemisza Pálra. Valószínű
sokat foglalkoztathatta fantáziáját a magas, h á '
rom oldalról is megközelíthetetlen impozáns
sziklavár, a középkor hangulatát őrző román
székesegyház, a még régibb eredetű Szent
György-kápolnával, az azóta elpusztult Keresz
telő Szent János-plébániatemplommal a külső
várban és a Gizella-kori királynéi palotának
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akkor még meglevő, lakható részeivel. A vártér
is az eredeti állapotban van: külső és belső várra
osztva, a balatoni vöröskőből épült, tornyos bel
ső várkapu falával. 80
Ez a kép fogadta az újonnan kinevezett püs
pököt, Bornemissza Pált, amikor 1549 őszén ün
nepélyesen bevonult székvárosába, a már akkor
országos hírű Veszprémbe. Élénk városi, ipari,
kereskedelmi életet is talált. Az előzőkben em
lített, Veszprémen át Olaszországba vezető ke
reskedelmi forgalom — valószínű, akkor még
meglevő római eredetű útvonalon —, az iparo
sok királyi rendelkezésű heti- és országos vásá
rai az egyes városrészekben igazi urbánus jelle
get adtak a XVI. századi Veszprémnek.
Ez a gazdasági fejlettségében jelentékeny tör
ténelmi múltú város, annak is a legrégibb léte
sítménye, székesegyháza, az akkor még érintet
len, teljes román kori szépségében meglevő kül
ső és belső dísze is magára vonhatta az érdek
lődő püspök figyelmét. A káptalani és püspöki,
főként a város múltjára és intézményeire vo
natkozó okiratok is sokkal nagyobb számban áll
hattak rendelkezésére, mint azok a török hábo
rúk után fellelhetők voltak. A később nagy tudo
mányos irodalmat kiváltott káptalani könyv
tárt 8 is teljes anyagával használhatta.
Mindezen korabeli várostörténeti, gazdasági és
kétségtelenül az általa elért írott források is
közreműködhettek, elősegíthették, hogy a törté
nelmi érdeklődésű püspök figyelme, aki a XVI.
század történetíróival is állandó kapcsolatot tar
tott, még ma is, négyszáz év után is vitatott
veszprémi történelmi probléma: a székesegyház
eredetének és alapításának kérdése felé fordult,
az foglalkoztatta, és ha a közbejött török hábo
rúk miatt — elveszítve székhelyét — nem kény
szerül elszakadni Veszprémtől, hihető, hogy ő ír
ta volna meg az első hiteles veszprémi
várostör
ténetet.
Két levél maradt az utókorra, amik feljogosí
tanak bennünket, hogy azok kevés, de annál töb
bet mondó adatai alapján — a történelmi körül
ményeket is figyelembe véve — Bornemisza Pál
XVI. századi veszprémi püspököt e megbecsült
címmel illessük: őt az első veszprémi helytör
téneti kutatóként említsük.
A király követeként Veszprémből távozott és
Erdélyben maradt püspök kora két nevezetes em
berével levelezett történelmi adatgyűjtés céljá
ból: Forgách Ferenccel, a történetíróval és W e r n her (Werner) Györggyel, hasonlóan nagy törté
nelmi érdeklődésű, magyar történelmet írni szán
dékozó, akkori neves orvossal. 8 2
Már nem volt veszprémi, amikor 1555. augusz
tus 23-án Gyuláról keltezve megírta levelét
„Paulus Bornemisza" erdélyi püspök, a „tiszte
lendő gyulafehérvári káptalanhoz", amiben nem
csak azt hagyta az utókorra, hogy W e r n h e r
György királyi kamarai tanácsos, az ,,orvoslás
ban is szép gyakorlattal rendelkezett" és ,,terv
be vette Magyarország történetének megírá
sát", 8 3 hanem a számunkra leglényegesebbet,
Bornemisza Pál veszprémi püspök
helytörténeti
működésének
első megbízható, hiteles említését,
amikor a levél további részéből megtudjuk,
hogy a magyar történelmet írni szándékozó

W e r n h e r Györgynek munkájához a püspök már
régebben isS4 — cumque nos jam pridem 8 5 —
adott adatokat a veszprémi egyház kezdetéről
és
alapításáról ,,. . . d e exordio, ac fundatione Ecc86
lesiae Vesprimiensis üli ipsi suggeserimus".
A veszprémi helytörténet-irodalom múlt szá
zadi szorgalmas adatgyűjtője, Веке Kristóf 87 —
általunk is elhihetően — a veszprémi egyház
ról, annak eredetéről W e r n h e r Györgynek adott
adatközléséhez még hozzáteszi: ,,. . . a se conscripta . . .", vagyis a nagy adatgyűjtő püspök ál
tal írt adatokat, amivel megerősíti azt a felte
vést, hogy Bornemisza Pál már Veszprémben is
dolgozott mint
helytörténész.
A másik — már hasonlóan Veszprémből távol
létében, de helytörténeti munkásságát ismét meg
erősítő — levelet hozzá írta Forgách Ferenc,
kora neves történetírója Pozsonyból 1566. de
cember 2-án, melyben a már a k k o r r a országo
san is jelentős történetkutatónak tartott Bor
nemiszát kéri: „kortörténeti feljegyzéseit, mik
kel úgymond, bőségben bír, vele a titoktartás
pecsété alatt közölni ne terheltetnék". 8 8 Bor
nemisza tudományos értékű kutatásának a maga
korában már hivatalos elismerése e levél, mely
ben az adatokat kérő Forgách Ferenc mintegy
szakszerűen nevezi meg, amiket Bornemiszától
kér, amikor így írt: ,,. . . ut a Rev. Dom. Vestra
peterem Commentariola, et observationes Rerum
Hungaricarum" ,89
A magyar tudományos irodalom Bornemisza
Pálnak az idézett két levélben említett föl jegyzé
sein kívül — ezekre hivatkoznak az összes ki
adványok is — sem más forrásról, sem a törté
nelmi érdeklődésű püspöknek esetleg valamely
kiadványban vagy önállóan megjelent munkájá
ról nem tud.
Az a hosszú út, amit a töröktől is már látoga
tott XVI. század közepén Veszprémtől Erdélyig,
majd onnan élete utolsó állomáshelye, Nyitráig
megtett, már joggal ad gyanút a feltételezésre:
ezek a kortörténeti — a székesegyház eredetére
és alapítására is vonatkozó — feljegyzései nagy
részben a kor kezdetleges utazási körülményei és
egyéb más okok folytán is elkalódhattak. E fel
tevésünket megerősíti Bornemisza Pál másik le
velezőtársa, W e r n h e r Györgynek történetirodal
mi működésével kapcsolatban Weszprémi István
hivatkozása 1774-ből, 90 miszerint annak iratait,
leveleit nagy fáradsággal összegyűjtötte Rotarides Mihály, de azok, ,,a magyar diákság wit
tenbergi könyvtárából tudós világunk nagy ká
rára, lassanként elkallódtak".
így kallódhattak el talán Bornemisza Pálnak
azok a veszprémi eredetű feljegyzései, amiket
a megírandó magyar történelméhez W e r n h e r
Györgynek is megküldött.
Mintegy zárógondolatként egészítsük ki e
nagy érdemű első veszprémi helytörténeti kuta
tóról adott megemlékezésünket két, magyar
nyelven írt leveléből egy-egy részlettel a mai
olvasó számára is, tanulságul: milyen magyar
nyelven írt és beszélt a veszprémi püspök, Bor
nemisza Pál, négy és fél évszázaddal ezelőtt.
Egyik levelét, melyben levélpapír hiányáról
panaszkodik, 1538. március 4-én ,,Tótországból
Doboch" várából keltezi és Batthiány Ferencnek

küldi. íme egy érdekes mondat belőle: ,,. . . tebet
írok vala ha papirosom leszen wala, ezth is az
ablakról wettern el eiel, igen yo orzag az thy
orzagtok".
A másikat is Batthiány Ferencnek küldi Nagy
szombatból 1547. december 20-án. Ennek ma
gyar szövegéből: ,,The kegelmed emlékewzewth
vala ennekewm eth Zombatba hogy kegelmednek
az k y r a l y harmynczadynak jewedelmerol walo
kethsigrwl memorialth adnék . . ." 9I
3. A XVI—XVII.
A KOR

SZÁZADI
VESZPRÉM
FORRÁSAIBAN

Ha elhihető a középkor végi mozgalmas veszp
rémi reneszánsz életről az előzményekben fel
vázolt kép, hogy a Bakony alján, a régi király
néi városban, a középkori ,,elsö magyar
egye
tem" hagyományainak mintegy a folytatásaként
magas szintű kultúra volt, amit neves örökség
ként adott át a XVI. századnak; Vetési Albert
elmúltával és nagy királya, Mátyás halálával a
reneszánsz emlékek is mindinkább elhalványul
nak, elenyésznek a politikai, társadalmi párt
harcokban. A város püspökei közül Isvalies Pé
ter — mint láttuk — még régészkedik, a rene
szánsz szellemében védi a v á r o s Árpád-kori em
lékeit, de Beriszló Péter már kardot tör, és hu
manista irodalombúvárkodás helyett a török el
len védi hazáját.
Veszprém történetéből a XVI. század a város
életének mintegy a hősi korszaka nyitánya,
amelyben a Mohács utáni két pártra szakadt or
szág pusztulásához hasonlóan drágán fizetett: a
kettős királyság főúri garázdálkodásai, amikor a
város hol Ferdinánd, hol Szapolyai mellett állt,
vagy azok kényszerítették pártjukra, csak elő
készítik tragédiáját.
Elmúlt Vetési ideje, meghalt 1499-ben ifjabb
Vitéz János is, és velük tűnik el az emelkedett
szellemű humanista világ. Megszűnik a személyi
és vagyonbiztonság. Az egymással versengő két
király mellett pártoskodó,
birtokszerző főurakat
a törvények a legkevésbé korlátozzák. A so
kat szenvedett jobbágy parasztot néha még a tö
röknél is kegyetlenebbül zsarolták, fosztogatták.
Nem segít már az ország néhány hazaszerető
főemberének próbálkozása sem 1531-ben, a
Veszprémbe
tervezett országgyűléssel,
ahol
egyezséget szeretnének létrehozni a két pártra
szakadt nemzet rendjei között. 92 Az egymással
szemben álló két király kibékíthetetlen ellentété
nek, amiben a török-előnyomulás megakadályo
zása helyett egymás országrészét és lakosságát
pusztítják, Veszprém is egyik áldozata lett e pol
gárháborúknak. 1538-ban már csak 38 ház áll a
városban, a többi megsemmisült a harcokban, 9 3
úgyannyira, hogy 1552-ben, a török hadainak
a magas sziklavár alá első alkalommal felvo
nulásakor, már csak inkább névleges régi híre,
mint biztosan védekező hadserege fogadta azo
kat.
A város három nagy ostroma — 1552, 1566,
1593 — teljessé tette pusztulását.
Vas Mihály pártoskodó hajdúit 1552-ben né
hány nap alatt elűzi Ali budai pasa. 94 A székes301

egyház muzulmán dzsámi lesz, a vár tornyára
felkerül a lófarkas zászló, mint a török hata
lom első jelképe Veszprémben. Megkezdődik a
környék pusztítása is.
Csak másfél évtized múlva, 1566-ban, a csá
szári erők segítségével sikerül visszafoglalni. 9 5
Majdnem három évtizednyi magáratalálás után
a tizenötéves háború egyik veszteseként 1593ban — ha rövid időre is, mert 1598-ban ismét
visszafoglalták — második török megszállása kö
vetkezett. 9 6 A fennmaradt egykori források sze
rint e három ostrom majdnem teljesen szétrom
bolta várfalait, épületei nagy részét megsemmisí
tette. Az egymást váltó ostromok tüzében Veszp
rém véghely sorsa a többi magyar városéhoz ha
sonló. Mindaz, ami a későbbi évszázadokban
mint török pusztítás és rombolás nyilvántartott,
ami a középkori Veszprém emlékeinek megsem
misüléséről mint hiedelem a köztudatba átment:
az 1500-as évek során következett be.

E harcok, néha nehéz küzdelmek
szólalnak
meg a kor forrásaiban
mint helytörténeti
em
lékek a XVI—XVII.
századból.

A legrégibb, XVI. századi Veszprémmel kap
csolatos íorrás az 1520 táján, II. Lajos király
uralkodása idején keletkezett Cantio Petri Berizlo — Beriszló Péter éneke —, Szabatkay Mi
hály deák szerzetté vers, az első vitézi
ének,
a veszprémi püspök és horvátországi bán veszedelméről. írója a török elleni harcra lelkesít, a
vitézi élet szépségeit magasztalja, és Beriszló,
a törökverő hős alakjában, aki ez ügynek áldozta
életét, ennek hősét ünnepli. 9 7
Beriszló, Veszprém XVI. századi püspökei kö
zül leginkább összeforrott a város történetével.
Magyarország e kor európai életének válságos
helyzetében a török—francia—velencei politika
útvesztőjében, nehéz eligazodása idején, ebben
a világméretű diplomáciai bonyodalomban ka
pott szerepet a neves katona-püspök, Beriszló
Péter, akinek személyes példamutatása a dél
vidéki, ho'rvátországi török harcokban az or
szág védelmét talán egyedül önzetlenül szolgáló
politikus helytállása. Amit hazájáért tett, abban
mintha Hunyadit folytatná és Zrínyit készítené
elő. Győzelmei nemcsak az idézett irodalmi
visszhangot váltották ki nevének megörökítésé
re, de Európa is fölfigyelt eredményeire. A pá
pával is levelez segély ügyében. 9 8 Sikerei a kor
értékes magyar, török elleni harcai, amíg a ma
gyar főnemesség eredménytelen diplomáciai al
kudozásokat folytat.
Veszprém életében 1511. szeptember 30-án sze
repelt először, 99 amikor mint fehérvári pré
post 100 és királyi titkár a veszprémi püspökség
kormányzója. 1 0 1 Elődje, a már hét éve Veszp
rémből távol levő Isvalies Péter halála után,
1512-től 1520-ig, a török harcokban bekövetke
zett hősi haláláig viselte veszprémi püspöki tisz
tét.10* Az általa védett déli végvárak — életben
maradása esetén — még hosszú időre megállít
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hatták volna a török előnyomulását, hogy ez
alatt a kettős játékot folytató Velence és az
európai közvélemény irányítását a franciák fe
letti győzelem után mind jobban magához ra
gadó V. Károly császár is más politikára kény
szerülhettek volna. 104
A Korenica patak melletti hősi halálát 1 0 5 köve
tően megmentett holttestét veszprémi helyet
tese, Statileo János, felsőörsi prépost vitette
Veszprémbe, és ott a székesegyházban temet
ték el. 106 Statileo később síremléket állított nagy
bátyjának, aminek költségeit a káptalan vállal
ta.1 Sírját a törökök a városnak 1552-ben elfog
lalása után szétdúlták. Valószínű, ekkor törték
össze sírkövét is, aminek darabjait 1972-ben
földmunka során találták meg. Ma helyreállítva,
a székesegyház altemplomában látható. 1 0 8
Beriszló veszprémi püspökségének kultúrtör
téneti, elsősorban helytörténeti emléke az 1515ben, távollétében, helyettese, Statileo J á n o s által
vezetett, a következő évben Beriszlótól is meg
erősített veszprémi egyházi zsinat egyik határo
zata, amikor az országban elsőként itt rendelték
el a plébánosoknak a kötelező
anyakönyvezést.
Veszprémi helytörténeti emlék még a zsinat
rendelkezéseiből az úrnapi körmenet szabályo
zása során, a székesegyházból kiindulva, ponto
san leírt útvonalon említett plébániaegyházak
templomai (Székesegyház, Keresztelő Szent Já
nos-templom, Szent Miklós-templom), amik a
XVI. század elején meglevő, működő intézmé
nyek, és amikhez - a felvonulást leírás sze
rint - - főközlekedési
útvonal vezetett. Közülük
ma már csak a székesegyház létezik. A török
korban elpusztult Szent Miklós-egyház alapfa
lait 1929-ben tárta fel Veszprém megbecsült ré
gésze, a múzeumigazgató Rhé Gyula; a Keresz
telő Szent János-egyháznak a nyomát is elmosta
az idő. Helyéről a mai helytörténeti irodalom
ban közölt elgondolások inkább valószerüsítések,
mint tények.
A kortörténeti sorrendben következő két mű,
az Érdy-kódex
és a Pannóniai ének tárgya nem
tizenhatodik századi esemény, de mint e kor
ban keletkezett és veszprémi helytörténeti ada
tokat is tartalmazókat illesztettük azokat felsoro
lásunkba.
Időben a veszprémi XVI. századi források má
sodikaként említhetjük a régi magyar irodalom
egyik nagy értékét, az első ismertetőjének, Érdy
Jánosnak nevét viselő Érdy-kódexet.
A Veszp
rém megyei középkori lövöldi [városlődi] kar
thauzi kolostor egyik ,,néma barát"-ja másolta
1524 és 1527 között. Anyaga: prédikációk és az
egyházi év kilencven főbb szentjének legen
dái. 110 A legterjedelmesebb magyar kódex,
amelyben írójának latin nyelvű élőbeszéde az el
ső tanúságtétel irodalmunkban a nemzeti nyelv
nek hasznos és szükséges voltáról." 1
A Szent István király ünnepéről szóló di
csőítő beszédhez fűzött legendában olvasható középkori forrásainkban nem ok nélkül, a leg
többet szereplő - - lázadó Koppány legyőzése.
A középkori magyar vallásos szellem azért tér
vissza ismételten Koppány személyéhez, mert
István király tettében az induló kereszténység
megmentését látja. Ha Koppány győzhetett vol-

na, véres polgárháborúban visszaáll a régi pQgány világ, és talán szétszóródik az egész ma
gyarság. Vonzó e veszprémi emlék magyar nyel
ven előadása is. íme, néhány sor belőle: ,,. . . Kuppon herczeg . . . az gonosz hytetlen Somogy
hyspant . . . vagataa neeggyee . . . Eggyik rezeet
kyldee yztragomy
kappura, az
masodykat
Wesprymee . . .""2
A Szent Imrét dicsőítő beszédhez kapcsolódó
legendában található Veszprém és a Szent György
kápolna említése. Tárgyleírása ugyanaz, mint a
már említett előző Szent Imre-legendában, ami
kor az ifjú herceg az éjszaka csendjében, egy
megbízható kísérőjével — fogadalma elmondá
sára — felkeresi a veszprémi várban ,,Szent
György egyházát". Az Érdy-kódex XVI. századi
magyar nyelvén e nevezetes veszprémi esemény
ből néhány sor így hangzik: ,,. . . zent emre kyral . . . Egy ydoeben mykoron chak egy titkus
zolgayawal
Ayoytatus
ymachagnak
okáért
meene Wesprimee zent Gergy martyr Capolnayaban és ymachagaban azt gondollya vala. . .""3
Az Érdy-kódexet követi időben a legrégibb
verses krónika Veszprémről, Csáti Demeter fe
rences szerzetesnek az 1530-as é v e k r e feltétele
zett költeménye, a Pannóniai Ének," 4 melyben
már jelentős hely jut Veszprémnek. Tárgya: a
„fehér ló monda", a honfoglalás leírásával, ahol
a Veszprémben lakó lengyel hercegtől
veszik
meg letelepedésre a földet, a füvet és a vizet. E
krónikás hasonlatok mögött a lényeg: a letele
pedni szándékozó, hazát kereső magyarság ve
zére és vitézei hogyan verték le a Pannónia
földjén uralkodó lengyel herceg seregeit, hogy
azokat elűzve, h e l y ü k r e települhessenek." 5 A
négyszázötven éves kezdetleges stílusú históriás
ének — az irodalomtörténet megállapítása sze
r i n t " 6 — tulajdonképpen a Thuróczy-féle kró
nika kivonatos rímes fordítása, amit Pray
György egy azóta eltűntnek tudott kódexből má
solt, aminek alapján adta ki először Révai Miklós." 7
A magyarországi török háborúk hiteles, kor
társ értesüléséből eredő jelentős forrása, Tinódi
Lantos Sebestyén Kolozsvárott, 1554-ben kiadott
Krónika című m ű v e . " 8 Veszprémnek 1552-ben a
török által elfoglalásáról a Budai Ali Basa his
tóriája című fejezete tájékoztat. A 13 szakasz
ból álló elbeszélő rész a töröknek a vár körüli
felvonulásával indul. A várkapitányt is meg
nevezi — ,,Az jó Paski János ott főhadnagy vala" —, de nála, várát nem önkényesen, mint
későbbi történetírók megvádolták, hanem fel
sőbb utasításra hagyta el — ,,De az megszállás
kor királ felé ment vala".
A 4. és 5. versszak a törökök öröme, hogy
a várkapitány eltávozott, majd az ostrom meg
kezdése. A 6—7. szakasz az őrség lázadása, ami
kor a török támadásra védekezés helyett a legszégyenletesebb árulással válaszolnak: ,,az falak
ról zászlókat lehányák". Ezt követi a várat hűt
lenül elhagyó árulók bűnhődése és a magára
maradó Vas Mihálynak a pasával alkudozása,
a menekülési szándék.
A 9—10. szakaszban nagyon tömören és 1554ben a török v á r h á b o r ú k kezdetén írva, mint

egy intő figyelmeztetésként szólt Tinódi az egész
magyarsághoz, amire Zrínyi oly sokszor utalt:
a török adott szava álnok hazudozás. A min
dig igazat író Tinódi még megtoldja, hogy ,,basa
hagyásából megfogák, megfoszták, pénzétől, lovátul ötét megtisztiták".
Végül a tévedés áldozataként török fogságba
került Vas Mihály sorsa feletti elmélkedése zár
ja a veszprémi vár szégyenletes elvesztéséről
adott tudósítását, még határozottabban utalva a
török megbízhatatlanságára, aminek később is
oly sokan estek áldozatul a másfél száz éves
megszállás idején: ,,Ûgy hidgyetök terek hitiben, szavában."
Tinódi krónikás beszámolója mintha helyszíni
tudósítás lenne, oly élményszerű leírás Veszp
rémnek 1552-ben először török kézre kerülé
séről. A vár vívásának első mozzanatai, majd
az őrség lázadása, a v á r n a k ,,hitre" feladása, a
nem szavatartó török eljárása, a kivonulók ki
fosztása, rabságra vetése Vas Mihállyal együtt,
fontos, forrásértékű adatok, amiket a későbbi
írók is felhasználtak. Vas Mihály előző he
lyén, Siklóson, ahol 1543-ban mint várnagy sze
repelt, hasonlóan feladta a várat a töröknek sza
bad elvonulásért." 9
Veszprém ostromának legelső hiteles, mint
egy napra keltezett, de igen rövid, csak pár
soros rögzítése a veszprémi káptalan régi Szám
adáskönyvében
található, 1552-nél bejegyezve, a
418. lapon. 120

Idegen hatalom az Árpád-korban eljutott
Veszprém környékéig is, a trón betöltése körüli
harcok során, főként a X I I . és X I I I . században,
majd a feudális oligarchák középkori ellenséges
kedéseitől magyar pusztítást is elszenvedett; de
az ország határán áttört ellenség csak 1490-ben
foglalhatta el először, midőn Mátyás halála után
a trónkövetelő Miksa német császár az országra
. . 1 9 1

tort. 121
A rövid német uralom megszűnésével csak há
rom évtizedes, viszonylagosan békésebb élet
után, 1526. június 23-án döbbenhettek rá a veszp
rémiek a török veszedelem jelentőségére, ami
kor Szentiványi György, mint a király követe,
megjelent a káptalan előtt a hadba hívó véres
karddal. 1 2 2 Megszűnt végleg a középkori szabad
ság és függetlenség: teljessé lett a török vesze
delem.
Ezután már csak a Mohács előtti dráma utolsó
jelenetei következhettek, amikor Brodarics Ist
ván, a humanista műveltségű kancellár, az or
szág déli határai felé, a török ellen vonuló, „Érd
közelében, a Duna mellett vert királyi táborból"
1526. július 27-én elküldi levelét VII. Kelemen
pápához, hogy a magyarországi eseményekről tá
jékoztassa. Ebben már a helyzet átérzéséből fa
kadó végső kétségbeesés csendül ki: „Egyedül
Isten, vagy Isten akaratából bekövetkező véletlet mentheti meg az országot a pusztulástól. Sem
mi más utat a megmeneküléshez nem látok . . ."' 2 i
Mivel sem az országot, sem Veszprémet nem
mentette meg semmiféle „véletlen", a török pe
dig mind erőteljesebben támadt, a védtelen vég303

várak elvesztése után, 1541-ben Budát, az or
szág fővárosát is elfoglalták. A dunántúli védel
mi vonal áttörte a Balatont, és a XVI. század so
rán kétszer is (1552, 1593) elfoglalták Veszp
rémet.
E harcok, a városnak el- és
visszafoglalásai
leírása, megörökítése
mint veszprémi
helytör
téneti adat, hét névhez fűződik: a humanista tör
ténetíró, Forgách Ferenc (1530—1577), a ha
sonlóan történetíró, kitűnő diplomata, esztergomi
érsek Verancsics Antal (1504—1573), az erdélyi
udvari történetíró, Baranyai Decsi János (1560—
1601), Tielesch Lénárt, Körmöcbánya jegyzője,
Salm Eck gróf, a felszabadító sereg fővezére és
Siebenbürger Lénárt, Selmecbánya követéhez.
1552-ről Forgách Ferenc, az 1571 és 1575 kö
zött írt kortörténeti művében ad rövid ismer
tetést, 124 mintegy Tinódi Krónikája prózai meg
jelenítéseként. Az ott leírt eseményekhez sem
mi újat nem fűz.
Másfél évtizedes török uralom után foglalták
vissza Veszprémet Thury György, Salm Eck,
Gyulaffy László és a pápai kapitány, Enyingi
Török Ferenc csapatai 1566. június 30-án. Az
egynapos küzdelemről az előbbihez hasonlóan:
a támadás, a várfal leomlása, a német és ma
gyar csapatok hősies harca, majd a várba betö
rés után a zsákmányon összekülönbözők leírása,
Forgách Ferenc ismertetésének anyaga. 1 2 5 A vár
kaput bedöntő magyarok közül elsőként berontó
hős, Gyulaffy László szerepeltetése, munkája ré
vén lett köztudott. Utolsó mondatában „elsiratja"
a pusztuló veszprémi várat, mely mint nagy és
gazdag hely, „egyetlen nap leforgása alatt a tűz
vész örvényében földig pusztult — arx . . . unam
intra diem ignis vorragine funditus deleta".
Helytörténeti különlegességnek számítható az
1566-os ostromról maradt második forrás, Veran
csics Antal feljegyzése, mert magyar nyelvű.' 2 ''
Kortárs élmény alapján írt visszaemlékezésnek
minősíthető Veszprém visszafoglalásáról adott
beszámolója, hiszen 1573-ban halt meg, így az
1566-os eseményekről nagyon is közeli értesü
lései lehettek, ekkor egri püspök, 1567-től lesz
ismét portai követ. Mégis csak néhány fő moz
zanatát rögzíti. Nála is első helyen áll a várfal
gyengesége és a támadásra gyors leomlása. Íme,
írásának néhány mondata, Verancsics érdekes
archaikus magyar nyelvén: ,,. . . [Salm Eck] . . .
azt elvégezvén Beszpremy felé indula népével,
egy szegyén ember meghozá, hogy Beszpremy
várának az küfala nagy részig leszakadt volna,
az gróf semmit nem tartozék, hanem mindjárást
Beszpremy alá indula, az törökek azt meglátták
Beszpremnek az varasát megégetek, az v á r r a
takarodának".
Tud a helytörténet Veszprémnek 1566-ban
visszavételéről kortársak és szemtanúk elbeszé
lése szerint leírt adatokról is.
Egyik: Tielesch Lénártnak, Körmöcbánya jegy
zőjének, mint a királyhoz küldött követnek 1566.
július 1-én, 2-án és 5-én Bécsből küldött je
lentései, a másik: Salm Eck grófnak, a felsza
badító sereg fővezérének az aggódó selmecbányaiakhoz intézett, 1566. július 5-én Veszprémből
indított levele. A harmadik forrás Selmecbánya
követének, Siebenbürger
Léndr/nak — akit vá
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rosa Salm Eckhez küldött tájékozódni a törökök
erejéről — 1566. július 13-án írt jelentése, csa
tolva hozzá Salm Eck veszprémi levele. 127
Palota egyhetes ostroma, Gyula megtámadása
és vívása Pertev által, továbbá Szulejmán erős
haddal előnyomulása, nagy vészt keltett orszá
gosan. Palotáról a felvidéki bányavárosok kö
zött az a hír terjedt el, hogy a törökök már el
is foglalták, akik így megerősödve, a nógrádi
török várakból rájuk fognak támadni. A bánya
városok félelmükben, tájékozódásul,
követet
küldtek Salm Eck dunántúli táborába, biztos hí
reket szerezni Palota sorsáról és a dunántúli ese
ményekről. Egyidejűleg Bécsbe, a királyhoz is
küldtek követet, hogy a bányavárosok védel
mére megfelelő segítséget kérjenek.
Ezekben a követ jelentésekben
maradt az utó
korra Veszprém 1566-os ostroma és visszafog
lalásának története a kortársak és szemtanúk el
beszéléseiben.
Negyedszázados, viszonylag nyugalmasabb idő
után, 1593-ban tört a veszprémiekre Szinán pasa
hatalmas serege, s a várat háromnapi ostrom
után el is foglalta.
Amikor Veszprém újabb török megszállás alá
kerülésének forrásait, mint ezen esemény hely
történeti emlékeit szándékozunk bemutatni, el
sőként mint kortárs megemlékezést az ostromról,
az 1601-ben meghalt Baranyai Decsi János (Decius Barovius) Magyar históriáját említjük. I2M
Családja a Dunántúlról menekült a török elől
Erdélybe, 1 2 9 ahol tanár, majd fejedelmi udvari
történetíróként élt. I3Ü Életének e különös fordu
lata lehet a magyarázata, hogy talán fiatalkori
emlékek, kapcsolatok révén tudott oly részletes
séggel írni Veszprémről. A Commentariorum
de
rebus Ungaricis libri qui exstant című műve ne
gyedik része, második fejezetében De capto
Vesprimio cím alatt foglalkozik a vár ostromá
val és elfoglalásával. 1 " Előadásának egyes moz
zanatai is közvetlen értesülést feltételeznek.
Ilyenek: kémek előreküldése a török erejének
kikémlelésére, Zamaria Ferdinánd várkapitány
nak a győriektől négyszáz német gyalogosnak
segítségül kérése, az ostromot már feltartóztatni
nem tudó védőknek éjjel a várfal egy kis nyílá
sán menekülési szándéka, akiket azonban a tö
rökök megtámadnak, egy részüket levágják, a
többit a várkapitánnyal együtt fogságra vetik.
A várkapitányon kívül még két nevet is említ.
Az egyik: Fekete Benedek, aki néhány bátor tár
sával éjjel kilopózik a várból a török táborba
kémlelni, a másik: Miskolczi Péter igehirdető.
Hasonlóan kortárs élmény az alapja a nádor,
Illésházy István föl jegyzéseinek, aki kora még
eléggé nehézkes magyarságával, néhány mondat
ban, az időpont, a hely és a legfontosabb sze
replök felemlítésével örökítette meg az 1593-as
ostromot és még előzményeire is utalt. 132 így
hangzott Illésházy magyar nyelvén: ,,. . . török
császár . . . az fővezérét Sinan pasát küldi por
tai és európai erejével, ki elérkezik és 2.8-bris
Beszprimet megszállá 5.8-bris kijütt éjjel az szol
gáló nép belőle. Ferdinánd volt benne és Hoffkircher, mert annyisok álgyúval törette, hogy
tovább benne nem maradhatának. Az kapitán
Ferdinánd az német kapitán és Hoffkircher fo-

gollyá esek, az többit kit levágtak, kit elfog
tak . . ."
Csak rövid ideig, öt évig örülhetett Szinán
pasa a győzelmének, mert 1598-ban újra magyar
kézben van Veszprém. A tizenötéves háború
második részében visszaszorított török erők a
Dunántúlon is területfeladásra kényszerültek.
1598. március 29-én Győr lesz újra magyar város,
ami Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf nagy
szerű fegyverténye. 1 3 3 A székesfehérvári diadal
után a felmentő sereg július 31-én Tatát foglal
ta el, 134 azután Gesztes következett, 1 3 5 végül
augusztus 3-án és 4-én Veszprém szabadult
fel. 136
A város ezen utolsó, XVI. századi küzdelméről
a későbbi feldolgozások mellett ugyancsak IIlésházy István följegyzéseit tartjuk a kortárs ér
tesülés ősforrásaként, még ha az csak alig né
hány sor.
Íme, a majdnem négyszáz éves szöveg Veszp
rém visszafoglalásáról: ,,Azon éjjel — (augusz
tus 3.) — küldtek Beszprin alá lesni, hogy ha az
törökök feleségeket, marháj okát kiküldik. Azon
éjjel ezeket az törökök kiküldték, és azok reá
találtak, mind az késérő törököt megverték, azo
kat megfogták. És így az török mingyárast
Beszprimet pusztán hagyá, és belé szállának a
mieink."
Mielőtt zárnánk a XVI. századi, Veszprém tör
ténetéhez adatokat szolgáltató forrásainkat, meg
kell még emlékezni egy jellegzetesen helyi for
rásmunkáról, az 1524-ben püspöki hivatalváltás
kor, Várday Pálnak Egerbe távozásakor, Szalaházy Tamás új püspöknek átadott javak jegyzék
be foglalása alkalmával készült
Urbárium-ról.137
Az okmány tudománytörténeti, de még inkább
veszprémi helytörténeti értéke, hogy a XVI. szá
zad elejére pontos képet ad a vár, a város püs
pöki birtokrésze területének társadalmi és gazda
sági helyzetéről, azonkívül értékes adatforrás
Veszprém XVI. század eleji földrajzához is.
Az akkori két veszprémi püspöki városrész:
Szenttamástalva
(Zenthamasfalwa) és
Szentmik
lósutcája (Zenthmykloswchaya) szerepel részlete
sebben. Mindkét helyen közli az Urbárium az
ott lakó jobbágyokat név szerint, kötelezettsé
geikkel.
Szenttamásíalván
(mai Dózsaváros) 1524-ben 25
jobbágycsaládot írtak össze. Jó magyarosan
hangzó nevük az összeírás sorrendjében: Gyömörey Orbán, Csopaki Mátyás, Kádár Miklós,
Kovács Simon, Tóth Péter, Madarász János,
Ferencé Máté, Szitás Benedek, Varga Imre, Kis
Balázs, Szálai Egyed, Pongrác András, Tóth Já
nos, Kis Máté, Harangozó János, Szalay Mihály,
Kovács Bertalan, Sipos Bálint, Szakái István,
Pongrác Pál özvegye, Dorottya, Németh Ambrus,
Zalay Demeter, Zabó Pál, Prokáthor Dénes és
Asztalgyártó Mátyás.
E városrész jobbágyai földbért nem fizettek,
minden jobbágyterhük néhány különös szolgál
tatásból állt.
így, bizonyos ünnepek előtt, ők takarították a
püspök kúriáját és megtisztították a templom kö
rüli utat. Űrnapján virágos ágakat és virágokat
adtak a körmenetre és ebben a nagykeresztet
vitték. Egyes ünnepeken harangoztak a nagy

haranggal a szentmisére és a vecsernyére. Há
rom mérföldnyi távolságra kötelesek voltak el
vinni az udvarbíró leveleit és az idéző pecsé
tet, de ilyenkor küldőjük gondoskodott az ille
tők költségeiről. Kötelezettségeikhez tartozott
minden évben megújítani a várban levő szint.
Ök vadásztak a püspök részére a Bakonyban,
a kapott hálóval. Nekik kellett lekaszálni a
Kemecsirétet és karácsonykor telkenként két
szekér fát vinni a várba. 1 3 8
A másik veszprémi városrészben, a Szent
miklósutcájában
(mai Komakút, Kálvária-domb
környéke) 6 jobbágy családot írt össze az Ur
bárium. Ezek: Alch László, Kovács György öz
vegye, Ágota, Dörgicsei Máté, Mészáros Antal,
Zabó István és Tóth János.
Kötelezettségeik hasonló jellegűek, mint az
előzőknek, így valószínű, hogy mindkét város
rész jobbágyainak különleges helyzete volt a
püspök—földesúr viszonylatában.
A v á r n a g y o k n a k karácsonykor és húsvétkor
szokásos ajándékozáson kívül egyik legfonto
sabb munkájuk volt: állandóan tisztán és jó kar
ban tartani a várban levő középhíd alatt futó
árkot. Kötelességük volt még a kalodát javí
tani, vagy ha kellett, újat készíteni, továbbá
karácsonykor telkenként egy szekér fát vinni a
várba, hasonlóan egy szekér abroncsot is. 139
A veszprémi vár középkori szerkezetére utal
a szentmiklósutcai jobbágyok kötelezettségéből
fennmaradt kitétel: ,,Középhíd alatt futó árok".
E különös hely — ami az Urbáriumot ismertető
Holubnál is probléma maradt — az Urbárium
eredeti latin szövegében így hangzik: ,,. . . Isti
dicunt hanc consuetudinem tantummodo habere,
quod fossatum sub ponte Kewzephyd vocato in
castro Wesprimiensi habitum teneantur semper
mundare et renovare." 1 4 0 Az itt említett, még a
latin szövegben is magyar kiejtés szerint írt ún.
„Középhíd" és az alatta futó árok, nem más,
mint a még akkor teljes épségében meglevő
belső várfal várkapujának egyik védelmi része,
ahol kettős kapu biztosította a bejárást fel vonó
híddal, ami alatt volt az a bizonyos „árok",
amire a felvonóhíd kapuját engedték le. Csak
természetes, mint a várvédelem egyik fontos ré
sze: rendszeres gondozást igényelt.
Említ még az Urbárium Veszprém várában az
összeírt lakók között két egyházi nemest is, akik
országos nemesek voltak, és védelem céljából
álltak a püspök szolgálatába, de nem tartoztak
a püspöknek mint földesúrnak semmiféle szolgál
tatással. 141 Nevük: Kulcsár Albert és Fülöp Péter.

Miként Bonfini a XV. századtól, hasonlóan lett
Istvánfíy
Miklós
az 1622-ben első kiadásban
megjelent nagy történelmi művével a legnépsze
rűbb, legkeresettebb történetíró. 1 4 2 Könyvében
az 1490-től 1606-ig tartó korszakot tárgyalja, kü
lönös részletességgel saját kora történetét, főként
a hadieseményeket, de kevés gazdasági és társa
dalmi érdekű adattal. A leírásokba szőtt, költött
humanista beszédei és szépen csengő, gördülé
keny latinságával érdemelte ki a magyar
Livius
melléknevet.
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Vele, személyével és a magyar történetírásban
jelentős munkájával —, melyben a török táma
dásoknak kitett veszprémi vár körüli harcok a
legrészletesebben maradtak ránk — szándéko
zunk megnyitani a XVII. századi, Veszprémmel
kapcsolatos történelmi források ismertetését. 1 4 3
Az előzőekben vázolt négy történetíró — Ba
ranyai Decsi Jánosnak Veszprém 1593-ban elfog
lalásáról adott eléggé részletes leírásán kívül —,
Forgách, Verancsics és Illesházy is csak rövidebb
beszámolókat adott. Istvánffynak latin nyelven
írt magyar történelme az első olyan forrás, ami
ben a város el-, illetőleg visszafoglalásáért folyt
harcokról bővebb ismertetéseket kapunk.
Az Ali budai pasa által 1552-ben elfoglalt
Veszprémről adott tudósítása 1 4 4 erősen magán
viseli a Tinódi versében található részletek nyo
mát. A vár és környékének bemutatása után, ko
rábbi történetéről is megemlékezve, rátér az ost
romot kezdő török sereg elhelyezkedésére. A há
rom várkapitány: Paksy János, Pető Péter és Vas
Mihály említése után az őrség viszálykodása,
a leomló és ki nem javított várfal résein az el
lenséghez pártolás és bűnhődésük következik.
Vas Mihály alkudozása — követe Székely Ta
más útján —, ,,miután a törökök hitet tettek",
a várból kivonulók kifosztása, majd az őrség
és kapitányuk fogságba kerülésének leírása pon
tosan követi az alig néhány évtizeddel e részlet
rögzítése előtt, 1554-ben kiadott Tinódi Krónikát.
Még a zárógondolat is egyezik, amikor Istvánffy
Tinódihoz hasonlóan figyelmeztet: nem kell hinni
a megbízhatatlan töröknek.
Veszprémnek 1566-ban visszafoglalásáról
Forgách Ferenc és Verancsics Antal korábbi le
írásai mellett — Istvánffy tudósítása a részlete
sebb. 145 Az író ekkor már 28 éves, így a szemé
lyes élmény vagy a közvetlen kapott hírek ad
hatták alapját munkája e részének.
Palota (Várpalota) és kapitánya, Thury György
megmenekülésétől indítja Istvánffy elbeszélését,
amikor az odaérkező Salm Eck és vezértársai pa
rancsnoksága alatt levő tizennégyezer főnyi se
reget hajlandó Veszprém felmentésére vezetni.
A vezérek tanácskozása közben érkezik meg a
kémszemlére küldött Csokonai Demeter jó hírei
vel, miszerint Veszprém falai oly gyengék, hogy
a kémszemléjük alkalmával rájuk sütött kis ágyú
a fallal együtt a mélységbe omlott. E különös
észlelés volt a döntő — Istvánffy szerint —, hogy
azonnal megindultak Veszprém felé.
Az ostrom közben támadt tüzet is említi az író,
szól — a forrásokban egyedül — a székesegyház'
égéséről, amit pedig a törökök épségben meg
őriztek.
Veszprémnek harmadik, 1593-ban történt pusz
tulásáról is megemlékezik Istvánffy.14*' Itt szin
tén utalhatunk némi személyes értesülésre, mert
a nagy humanista történetíró, aki 1615-ben halt
meg, 1593-ban még csak 55 éves, így ő is kortárs
író.
A Székesfehérvárról induló török sereg nagy
erejű ostromát, hogy minél érzékelhetőbbé te
gye — ismételt hangulatfestéssel, amiket gyakran
alkalmaz —, azt írta: akkora erővel csapódtak
az ágyúgolyók a veszprémi vár falához, hogy
egyidejűleg az ellenkező oldali falat is átütve,
306

a rátóti mezőn [Veszprémtől 5—6 km!] estek
le. 147 Hiába volt a várkapitány, Speciacasa Ferdi
nánd őrsége és Hoffkirch András segédcsapatai
nak ellenállása, a vízkérdés miatt — elromlott a
vár egyetlen kútja — a vár feladására gondolnak.
Ez a vízhiány és a már nagyon összerombolt vár
falak védhetetlensége váltja ki a szökés tervét.
Éjjel, titkon próbálkoznak a szökéssel a vár ,,déli
kiskapuján", de a törökök csakhamar észreveszik
őket. Nagyobb részüket levágják, csak kevesen
tudnak fegyverrel utat törni maguknak és a Ba
kony felé elmenekülni. Ilyenek voltak: Radies
vajda, Erdős Pál jeles vitézek. Fogságba kerültek
a kapitányok is.
Ennyi az, amit Istvánffy tud Veszprém 1593ban való elfoglalásáról.

A XVII. századra megerősödő veszprémi ref.
egyház lelkészei közül többen is voltak, akik
nemcsak prédikáltak a nép nyelvén, de írtak is.
így a két Gál: Imre és fia, István. Pathai István
mögött is volt már egyházirodalmi múlt, mielőtt
Veszprémbe került 1 4 8 Nevéhez fűződik a veszpré
mi ref. egyháznak általa, 1614-ben kezdett Anya
könyve, a kor egyik értékes demográfiai forrása,
nevekkel, helytörténeti adatokkal.

Nem vitatható el a helytörténeti forrás jelen
tősége azoktól a XVII. századi különböző tárgyú
és irányú költeményektől sem, amikben korhű
Veszprémre utalások
akár történelmi, akár
földrajzi — találhatók.
A török kor vitézi párbajait mindkét részről
megelőzte a kölcsönösen küldött kihívó levél,
aminek hangja az ellenfelek egymást megbecsü
lése vagy becsmérlése szerint változott. Néha gú
nyolódó, lebecsülő módon, vagy a legreálisabb
naturalizmus hangján szólították, nevezték egy
mást, a mindennapi „társadalmi" érintkezésben
nem igen használt „szókincsüket" is igénybe
véve. Ilyen nagyon gúnyolódó, lebecsülő, he
lyenként eléggé erősen naturalista hangvételű
az a levél, amit versben — mint e kor
egyetlen
megmaradt
veszprémi
népköltészeti
termékét
— írtak 1646-ban a veszprémi hajdúk, 149 és küld
ték ,,a palotai rabló törökhöz", már megerősödve,
és öntudatosan figyelmeztetve azokat, hogy
„Nem fogyott még el Veszprémnek Augura,
Hidd el, ott terem könnyű gyalog hadja,
Mindenikének vagyon száz-száz ónja,
Kopasz társaidnak kész gondot adnia."
Nem jegyezte fel a történelem, hogy ki vitte el
a veszprémi várból, gyalogposta-e, avagy lovas
futár, a maguk erejében már nagyon bízó veszp
rémi hajdúknak a rabló törökhöz címzett levelét
1646-ban; és arról sem tudósít a história, hogy
hogyan fogadták a levélvivőt, aki talán csak egy
nyílhegyre tűzve lőtte be Palota vára magas falai
mögé a kihívóan csúfolódó, lebecsülő hangú írást,
amit nem is lett volna tanácsos személyesen kéz
besíteni a palotai bégnek de a XVII. századi

veszprémi események sokban igazolják, h o g y
a török erejét, már erősen alábecsülő hangú levél
mögött, amiben vitézi önérzet, „nem fêlés a töröktől", a megszabadulás reménye és a független
ség vágya van: nem nagyokat mondó hősködés,
hanem a végvári küzdelmek során sokat próbált,
sokat küzdött, de még több harci tapasztalatot
szerzett, bátor veszprémi hajdúk vannak, akik
nemcsak megvédik már a várat — ami ottho
nuk —, de ha kell és arra alkalom adódik, vállal
ják még életük árán is a török veszélyt elhárító,
sok harci sikerrel kecsegtető portyázásokat is.

A Wesselényi-féle összeesküvést követően,
a protestáns prédikátorok és tanítók utáni nyo
mozás, valamint 1674-ben a pozsonyi rendkívüli
törvényszék határozatából, Európa felháborodá
sát is kiváltóan, az elítélt és hitükhöz ragaszko
dóknak gályarabságra eladása szomorú emlékét
őrzi az 1675-ben, Triesztben írt
Gályarabságra
hurcolt prédikátorok
éneke című hosszabb köl
temény, amiben a gályarabságot választók bú
csúznak otthonuktól. 50
A kegyetlen rabságot választók egyike a
veszprémi prédikátor, Bátorkeszi
István, aki a
26. és 27. versszak szerint így búcsúzik városá
tól, híveitől:
,,Vitéz Veszprém vára, magyarok végvára,
Nagyobb részül pedig az Krisztusnak nyájja,
Bátorkeszi István, ki valék pásztora,
Mostan elbúcsúzom tületek én sírva.
Fizesse meg Isten az ti hűségteket,
Sokszor rabságomban küldött pénzeteket,
Nem szolgáliok immár többé benneteket,
írja fel az Isten mennyben neveteket."
A felsorolt, nagyon kiemelkedő, érdekes,
a kort is jellegzetesen bemutató források adatai
val szándékoztunk a XVI. és XVII. századi
Veszprém jelentőségéről képet adni.
4. EGY „LIRAI"
HELYTÖRTÉNETI
MUNKA

1768-BÓL

A XVIII. század elején telepítette le Volkra
Ottó püspök a piaristákat Veszprémben. 1 5 1 Az a
két és egynegyed század, ami működésük kezde
tétől az iskolák államosításáig, 1948-ig eltelt,
Veszprém művelődéstörténetének — munkájuk
kal — értékes darabja. Emléküket nemcsak az
alsóvárosi temetőben levő kriptájuk fölé emelt
márványobeliszkre vésett nevek őrzik, de a rend
történetében található, a magyar tudományos
életben is számon tartott neves egyéniségek,
akiknek pedagógiai és szakmai felkészültségére
mindig hálás tisztelettel és szeretettel gondolnak
vissza egykori tanítványaik.
Az 1711-ben alapított iskola 152 a XVIII. század
eleji mezőváros, Veszprém, török kor utáni ma
gáratalálásának első kultúrjelensége, a város
szellemi életének és a középiskolai műveltségnek
ott megalapozója.

A török háborúk utolsó megszállását alig kihe
vert város Rákóczi-szabadságharcában vállalt
szerepéért 1704-ben újabb pusztításnak lett ál
dozata; a kurucpárti Veszprémet Heister osztrák
tábornok kegyetlenül „bünteti": felégeti, kira
bolja, lakossága egy részét katonái megölik,
miáltal az élni akaró város újra feldúlt, szétrom
bolt lett. l5:í Csak 1723-ban, a székesegyháznak
Esterházy Imre püspök által felépíttetése nyitja
meg a kor stílusában, barokk formában a város
.
...,.
, . . 1Ч4
es a var újjáépítését.
Ebben a történelmi és társadalmi viszonyaiban
is átalakuló Veszprémben igen szerény — de rö
videsen annál eredményesebb 1 5 5 körülmények
között indul a piarista tanító rend működése.
Fél évszázaddal e kultúrmisszió megkezdését
követően került a városba 1765-ben Benyák Ber
nát mint fiatal kezdő tanár, 156 a később neves
piarista filozófus, aki a felvilágosodás szellemé
ben elsősorban filozófiatörténész, ,,a magyar
piarista felvilágosodás élő szelleme"; 1 5 7 de mint
nyelvújítót is nyilvántartja a magyar iroda
lom. 158 E sokoldalú egyéniség a „ m o d e r n " fizi
kában hasonlóan otthon érezte magát, 1769-ben
már a ,,nagy Newton"-ra hivatkozik, aki „egy új
világosság terjesztője is, aki végre fényt derített
az ég gömbjeinek homályos útjaira". 1 5
Csupán két iskolai évet töltött az akkori
Veszprémben 1765-től 1767-ig, de e kis idő is elég
volt, hogy „munkahelyét" megszeresse. E rövid
pár esztendő emlékeként született meg, onnan el
helyezésekor, 1768-ban a Veszprém
városának
nyájas leírása című, 54 szakaszos költeménye, 1 6 0
aminek alapján a benne megörökített XVIII. szá
zadi veszprémi adataival őt is besorolhatjuk —
ha „lírai" alapon is — a veszprémi helytörténet
irodalom művelői közé. A hosszú búcsúvers he
lyenként nagyon nehézkes „veretű", még nem ki
forrott költő műve, de a formai megoldásoknál
sokszorosan nagyobb helytörténeti értéke.
Talán különös vállalkozásnak tűnhet egy ver
set mint helytörténeti forrást mérlegelni, de a
költeményben
található városíöldrajzi
adatok a
XVIII. századi Veszprémre
íorrásértéküek,
egynémelyike problémamegoldó is.
A költemény, kétségtelen, Veszprémből eltá
vozása után készülhetett, mert 1768-ban, megírá
sakor, már Nagykárolyban volt. 161 A fiatal író
tanár szeretett városától búcsúzó visszatekintése,
a számára oly sok hangulatot, természeti szépsé
get, az ottani emberek megbecsülő kedvességét
is jelentő helyre, mintegy a város kitárulkozása
egész valójában. Ezen újra „minden kedves he
lyet bejáró" városbarangolásából rögződött az
egyes versszakokban, mintegy földrajzi váz sze
rint, az általa ismert XVIII. századi Veszprém.
Érezhető a sorok és az egyes szavak mögött a
piaristák magyarországi ősi fészkéből, Privigyéről, majd meg Nyitráról, 1 6 2 e helyekhez hasonló,
dombos, völgyes, „ide oda h á n y o t t " utcájú
Veszprémbe került fiatalember mint lesz ott is
rabja a természeti szépségeknek, mikről vonzóan,
részletesen írt versében.
Költeményében ad történelmi vonatkozásokat,
színes társadalmi hangulatképet,
földrajzilag
pontos helymegjelöléseket, utal az egyes város
részekre, azok nevezetességeire, az általa ismert,
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bejárt utcákra, a régi ivóvizes kutakra, ma már
teljesen elfeledett néprajzi érdekességekre, az
akkori veszprémi nyelvjárásra — eléggé megro
vóan —, nem hallgatva el a hely közlekedési ne
hézségeit sem.
Mindezek mellett talán az egész veszprémi
helytörténeti irodalomban ,,a leglíraibb" meleg
séggel emlékezik meg a város vendégszerető la
kosságáról, az ,,igaz barátság"-ról, mert „tiszte
let s bötsület egygyütt mulatoznak", mit nagyon
közvetlenül tapasztalhatott is, és ami tőle, az
„idegentől", aki életében először lépett Veszprém
földjére, ez igen nagyra értékelhető megállapítás,
mintegy Veszprém első ,,idegenforgalmi elisme
rése".
Az előforduló helytörténelmi értékű megálla
pításai két csoportra oszthatók: érdekesebb jel
legűek és a mintegy forrásértékű különlegessé
gei, miket ma már csak a város műltját jól is
merő tud észrevenni.
Könnyebb áttekintés szempontjából a felsoro
landó jellegzetességeket a versszakok sorrendjé
ben közöljük.
Az első csoportba sorolható érdekesebb kité
telei a versnek:
2.: A mai Buhim-völgy nála ,,vohin v ö l g y e "
megnevezéssel, talán éppen a néveredet bizony
talansága miatt, népiesen kifejezve.
4—8.: A város török kori harcairól, a vár el
foglalásáról, majd visszaszerzéséről, a törökökről,
amint talán ott hallotta.
13.: A ma Séd patak ,,Sét"-nek írva, és
„gyöngy folyó vizetské"-nek nevezve, amikor
még ,,a környezetszennyezés" ártalma ismeret
len volt. A ,,rétjén . . . jól lakhat, legelhet a
ketske" kitétel az állattartás egyik helyi jelleg
zetességére utal. A kecske mint ,,a szegényember
tehene", közkedvelt háziállat volt Veszprémben.
A XVIII. században, de főként a XIX.-ben egész
kecskecsordák — fogadott pásztorokkal — legel
tek a város meredek emelkedésein, a környező
dombokon.
15—17.: A hegyes-völgyes városban, főként
téli időben, a közlekedés nehézségeiről. Igen
szellemes a veszprémi dombokra kapaszkodó em
ber mozgásának megérzékeltetése: „Mesterség
feljutni, a lábat rángatja, hátra mint előre több
ször tántorogja." Majd ,,a síkos jég ellen" hasz
nált „vaskörmös patkókat" említi, miket még
másfél száz év múlva is lehetett látni Veszprém
ben. A „tékájára" ülő és a várhegy jeges domb
oldalán így lecsűszó „deáksereg" ugyanazt tette
meg az 1920-as években is, az átszíjazott könyv
csomagra ülve.
20.: A női viselet egy darabja ,,a takarító", Benyák Bernát idején Veszprémben. Azon korban
a népi női viselet nem ismerte a különböző fel
öltőket, kabátokat. Télen, hidegebb időben, egy
nagy alakú, négyszögű, rojtos széllel díszített,
vastagabb anyagból készült kendőt háromszögletűre hajtva, a hátukra, a nyakuk köré csavar
tak, ami derékon alul is betakarta a testet. Ezt a
XVIII. századi veszprémi ruhadarabot írta Benyák Bernát „takarító"-nak, éppen a testet körül
takaró jellegét kifejezve. A XIX—XX. század
fordulóján, sőt még tovább is, az elég nagy szám
ban élő veszprémi német (sváb) lakosság is ezt
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használta, és használja ma is az a néhány nagyon
öreg asszony, aki még ott él, hagyományaihoz
ragaszkodva.
27—28.: A városnak „ide stova vetett térő
szegletiről", valamint „ide, oda hányott u t c á d 
ról adott megállapításai nagyon ötletesek, jó
meglátásáról tanúskodnak.
47—53.: Hét versszakot szentel a később kiváló
nyelvésznek ismert, most fiatal kezdő tanárként
Veszprémbe került Benyák Bernát, a veszprémi
nyelv leírása, illetőleg elég alapos bírálatára is,
pedig úgy indult, h o g y „tsak kevéskét" mond
Veszprém „polgári nyelvéről". És íme, az első
megállapítása is már csípős: „Régi magyarsággal
tartják, hogy beszélnek, azonban adatott az náluk
juh szélnek." Majd így folytatódik a „dicséret":
„Óh be tsufos beszéd!", „Olyanokat hallhatsz,
miket senki nem ért . . .", „Furtsa nyelve va
gyon . . ."
A versből a második csoport különlegességeit
képezik azok, amik valóban ezen évekre utaló,
helytörténelmi értelmű megállapításai.
3.: „Szemlélyed bár az ő liggatott bástyáját,
Mondhat, inkább láttam veszett prém
gallérját."
Itt, a „veszett prém" (elveszett) kitétel a város
nevének eredetéről — mint majd egy későbbi fe
jezetben látni fogjuk — a k k o r Veszprémben is
mert egyik népmondára utalás, amiben a „Veszp
rém" név eredetét „magyarázták": a „prém" és
„elvesztésének" összetételével. De a 12. versszak
ban már azt állítja: „Veszprémnek nevezik hajdantól magyarok."
25.: Benyák Bernát korát megelőző emelkedett
szociális érzéséről tanúskodik e versszak:
„Nőtelen tselédek egygyütt társalkodnak,
A napok közöttök mindenkor jól folynak,
Keserves ügyükről nem panaszolkodnak,
Jó példát, oktatást egymásnak így adnak.
Aki egy város életének érdekességeiről írva, a
XVIII. század még egészen feudális világában,
amikor a veszprémi polgárság emberi jogaiért és
a szabad királyi városság elnyeréséért a legéle
sebb harcát vívja Biró Márton püspökkel, a feu
dális hatalom akkori városi képviselőjével, az a
fiatal piarista tanár, aki ezt ott így látta: igen ma
gas társadalomerkölcsi szinten érezheti magát.
29.: Itt néhány utcanevet említ, melyek szerin
te — „igen furcsa nevűek". No, e furcsa nevek
így következnek: „vuhin", már szerepelt „vohin"
néven. A „hosszú", mint utcanév megvolt Veszp
rémben 1925-ig, akkor az évforduló emlékére J ó 
kai lett. Ma is az. A „csorda utca" hasonlóan
megvolt 1938-ig, akkor, ugyancsak a nagy nem
zeti ünnep emlékére a Szent István nevet kapta.
Ma ez is megváltozott. A „vásárállás" mint utca
név is sok ideig megvolt, egészen a XIX. század
közepéig. Ma Kossuth Lajos utca. A „Hatron
gyos", ami Benyák szerint akkor „búvóhelye"
volt „a tekergőknek"; a mai Árpád és Céhház
utcák környékén meghúzódó kis utcaszögletek
környéke. Igen kedves, hangulatos, romantikus
része Veszprémnek, hála . . . még nem kezdte ki a
„városrendezés".
30—32.: E két szakasz a város legismertebb
kútjairól emlékezik. Veszprémben a XIX. század
végéig, amíg a szintén piarista Bolgár
Mihály

veszprémi tanár tervezte városi vízhálózat el nem
készült, a város különböző helyein forrásvízzel
működő „közkutak" voltak. Ezekből sorol fel né
hányat, mint a ,,vitéz", „koma", ,,Ür kútja" és a
„fingó és rotyogó". Közülük legrégibb — leg
alább írásban —, a „koma" vagy „Kárna" kút né
ven már a X I I I . században, 1271-ben oklevél em
lítette hely. 163
A „Vitéz" nevű forrás, a város e korbeli ada
tainak összegyűjtője, Véghely Dezső szerint 164 ré
gi eredetű és az ott birtokos Vitéz családtól kapta
nevét. Az „Úrkút" helyét is megírta Benyák Ber
nát: „a Sét vize mellett buzog fel". Igen, ez a kút a
régi városi adatok szerint a középkori vár egyik
vízellátója volt, közvetlenül a vár alatt. 1 6 5 Ennek a
vizét vezette fel a várba Tumler György, az ügyes
malomépítő ezermester molnár, éppen Benyáknak Veszprémben tartózkodása idején, 1767-ben
csővezetéken, az általa szerkesztett víznyomó
szerkezettel, Koller Ignác püspökkel kötött szer
ződése alapján. A vezeték idők során elpusztult
[inkább elpusztították!], de a forrás ma is megvan
az Ürkút utcában.
Az úgynevezett „fingó és rotyogó kút", régi
veszprémi szájhagyomány szerint, a Benedek
hegy alatt levő malomnál, a Séd közelében volt.
Benyák idejében még „jó ízű, kristálytiszta" ku
tak, egy század múlva már „italra nem alkalma
sak". 1 Ezen különös nevű kút eredete, éppen a
nevében kifejezett tulajdonsága miatt is, joggal
feltételezhető, hogy a középkorban Veszprémnek
ezen a részén volt, azóta szinte nyomtalanul el
tűnt, úgynevezett „Büdöstó" 167 maradványaként a
földből időnként „felgőzölgő" anyagok alkották a
nevében kifejezett „hangot". E feltételezés elég
gé hihető „bizonyítéka", hogy ugyancsak Benyák
idejében és éppen a piaristák kertjében (ma
Fenyves utca 13.), e helyektől nem távol, olyan
ásványforrás volt, ami gyógyított. 1 6 8
33—34.: Ezekben a gondos piarista a XVIII.
századi Veszprém egy különös „intézményét" is
megörökítette, a „Tizenháromváros" nevű város
részben, a „Tsókoló utcát" — később „Csókvár"
néven is szerepelt —, ahol „Szüzek s legények
sokszor elöl jönnek". Ennek létesítése ellen száz
év múlva a helyi sajtó élénken tiltakozott, 1 6 9 de
később mégis létrejött, ahova tervezték, a Kádár
utcában.
35. : „Hosszú utsza végén éred a piatzot,
Ott ó födél alatt kenyeres bolt látszót."
Az itt említett piac a „Hosszú utsza végén",
még a középkori településű, váraljai két város
rész, a Szenííamás/a/vá-ról 1 7 0 és
Szentmargitszegről, 171 valamint a még római kori Balácáról Pogánytelekre vezetett utak találkozásánál keletke
zett egyik legrégebbi veszprémi piachely említé
se, ami nemcsak Benyák idejében, de egészen az
első világháború kitöréséig „üzemelt" mint áru
hely, különösen a v á r o s környéki kistermelők ke
resték fel, tőlük vásárolták szívesen a környék
háziasszonyai a „tejhasznot".
Az idézet második sorában említett: „Ó födél
alatt kenyeres bolt" kitétel, hasonlóan régi város
földrajzi adatokat elevenít fel. Ez a hely a mai
Patak tér, az északi várfeljáró alatt. A Séd mel
letti nagy emeletes épület a tér sarkában a mai
kisegítő (gyógypedagógiai) iskola, a volt kápta

lani jószágkormányzósági központ. E nagy emele
tes ház keletkezési idejére a helytörténet eddig
— miután régibb veszprémi ábrázolásokon is sze
repel — adat helyett az 1790-es éveket jelölte
meg. 172 Egy múlt századi veszprémi újságcikk 1 7 3
segítette Benyák verse e második sora és az ed
dig bizonytalan keltezésű káptalani középület
alapkőletétele legalábbis megközelítően ponto
sabb idejét meghatározni. Az újságcikk a kápta
lani épületet „lábas ház"-nak említi, ahol a közlé
sig, 1891-ig, a lábazatok által kiképzett fülkékben
folyt az árusítás. A káptalan a jelzett időben épü
letét úgy alakította át, hogy a lábazatok beépíté
sével ezen árusítófülkéket megszüntette, és — a
cikk szerint — így ott „az évtizedes gyakorlat",
vagyis az árusítás megszűnt. Mivel Benyák Ber
nát idejében az árusítás megvolt, a kérdéses épü
letnek is — a káptalani háznak — állnia kellett,
így az Benyák idejénél is jóval korábbi keletke
zésű.
37—38.: E két versszakban a vár belsejének le
írása, ilyetén:
„Könnyen számba vehedd a belső utszáid,
Ide, oda nem térsz, szemlélhedd házait,
Első szegletiben lásd kereszt falait,
Szin és udvar nélkül való ház ajtait.
Odább ha sétálgatsz, roppant épületek
Tűnnek szemedben, egygy sorban kerültek,
Mert igen szűk az hely, mássort nem
nyerhettek,
Vármegye, káptalan számára tétettek."
A fejezetünk bevezető soraiban említett 1723as újjáépítést követően a várban erőteljes építke
zés indul. Eltüntették ezek során a vár egyik ad
dig megvolt „műemlékét", a belső várkaput a fa
lával együtt. Így ezeket Benyák már nem láthat
ta, csak az új kanonoki házakat, közülük a legim
pozánsabb, a Dunniczay-féle 1751-ben létesült.
Előzőleg, 1733-ban a Biró Márton-féle kanonoki
ház, 1741-ben a nagypréposti, 1763-ban a régi
megyeháza és 1765-ben kezdte építeni, Fellner
J a k a b tervei szerint, a ma is látható palotáját
Keller Ignác püspök. Ezeket látta Benyák Bernát,
ezek voltak számára „a roppant épületek", amik
mellett a „szin és udvar nélkül való" házak csak
„könnyen számba vehetők" voltak. 1 7 4
39.: „Van még — is kimenés gyalog a kis ka
pun." A középkori veszprémi várnak a déli főka
puján kívül, volt a székesegyház mellett, az észa
ki részen még egy kapuja, az ún. „kiskapu". 1 7 5
Ezt említi Benyák. A főkapuhoz hasonlóan magas,
tornyos bástyafal védte azt is. A török kor har
caiban ezek n a g y része elpusztult, de a kapu, a
„kiskapu" funkcióját betöltve, még az író idejé
ben is létezett. M a már csak egy keskeny köz a
székesegyház és a vele szemben levő, volt nagy
préposti lak között.
40.: „Páter Piaristák szép fel oskolája" kitétel,
a már azon években korszerűsített iskolaépületü
ket jelenti. 1 7 6
„A Szürke barátok e g y g y ü g y ü tzélája" pedig a
Veszprémben 1681-ben letelepített Ferenc-rendi
szerzetesek első, még nagyon szerény elhelyezé
sére utal. 177
41—42.: Benyák Bernát érdekes verséből idé309

zett veszprémi helytörténeti emlékeinket zárja
ezen utolsó, különösen elgondolkoztató adat:
„Káptalan temploma
Alatt kis Kápolna
Van ebbe mit tsudálj Boldog Asszony képe
Nagy áhitatossággal jár Éhez vár népe.
Előtte Szent Imre Tisztaságra lépé,
Tsuda, hogy a pogány mindent el nem tépe."
A két versszakból összeállított, gondolatilag
összetartozó néhány sor zsúfolt a legrégibb
veszprémi helytörténeti adatokkal. Alapgondola
ta: Imre herceg szüzességi fogadalma a veszpré
mi Szent György-kápolnában, amit a középkori
legendák és mondák is megörökítettek.
Benyák szerint a hely: a káptalani templom
alatti kápolna, vagyis annak altemploma. Való
színű, hogy a török korban elpusztult Szent
György-kápolna, Imre herceg fogadalmának he
lye, amiről legkorábban az 1110 táján keletkezett
Szent Imre-legenda — Legenda Sancti Emerici
ducis — emlékezik meg, 178 az ő idejében már fe
ledésbe merült, és a székesegyház altemplomát
vélték, régisége miatt, a fogadalom színhelyének.
Pedig Imre herceg emléke, fogadalma még a XV.
században is élénken élt a veszprémi köztudat
ban, miként azt Vetési Albert püspök II. Pius pá
pától kapott, búcsút engedélyező bullája is iga
zolja. 179
Az említett ,,Boldog Asszony k é p e " mint régi
műemlék, ismeretlen a veszprémi helytörténeti
irodalomban. 1 8 0 A kép történelmi jelentősége erő
sen elgondolkoztató. Az író, amint közölte, még
látta, sőt állítja: ez előtt tett Imre herceg fogadal
mat, és még megtoldja: csodálkozik, hogy a török
korban nem pusztult el. Utóbbi állítása nem lehet
egészen valószerűtlen. A történelem tud nem is
egy példát, hogy a török elől gondosan elrejtett
kegyeleti tárgyak megmenekültek a pusztulástól.
A legjelentősebb a Buda felszabadításakor előke
rült Mária-szobor. Éppen mint nagyon értékes
kegyeleti képet, Szent Imre emlékével kapcsolat
ban, a káptalan kincseinek Veszprémből elszállí
tásakor, ezt a Mária-képet is ugyanúgy a többi
tárggyal elvihettek, és valami úton — mint lát
tuk, Bornemisza püspök is szerzett vissza a török
elől Veszprémből elszállított, de vissza nem ho
zott egyházi kincsekből —, így kerülhetett ismét
yissza Veszprémbe a kép. Egy kétségtelen, bármi
lyen módon jutott is az adatokhoz Benyák Bernát
— a költeményében ellenőrizhetően valós adatai
mellett — a képpel kapcsolatosan valótlant nem
írt. Nagy kára a veszprémi helytörténetnek, h o g y
a kép létezéséről ma már nem tudunk semmiféle
nyomot sem.

5. VESZPRÉM
TÖRTÉNETE
MAGYAR NYELVEN,
1776-BAN
A magyar helytörténeti kutatás kevés olyan
adattal rendelkezik, mint a veszprémi, ahol 200
évvel ezelőtt ,.hivatalos", tanácsi támogatást ad
tak a város történetének magyar nyelvű megírá
sához.
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Nagy. erkölcsi pozitívuma a XVIII. századi
Veszprémnek ezen bátor kiállása a Habsburg elnémetesítés idején, hogy 1776-ban 181 a város
atyák hivatalos ülése a város történetének
ma
gyar nyelven megíratásáról
határoz. Tették ezt
annak érdekében is, hogy ,,a közönséges város
ban majd egy se találkozik, aki a városnak eleitül fogva való statútumát és állapottyát, ahoz ké
pest az egész históriáját tudná . . . és értené". És
mindez a korát meghaladó különös históriai esz
mélkedés, a veszprémi szellemi élet ezen újabb
megnyilvánulása, éppen 500 évvel az első magyar
„egyetem", a veszprémi, elpusztulása után jelent
kezik.
A felvilágosodott szellemű, a francia forradal
mat két évtizeddel megelőző határozatot csak to
vább lendítette a tanács erősen demokratikus
gondolkodású jegyzőjének, Bizvássy Pálnak beje
lentése, hogy „született magyar n y e l v e n " a város
történetét már „leírni kezdette minden hozzá tar
tozandó Próbáival együtt". Erre született meg a
nagy jelentőségű határozat a magyar nyelvű vá
rostörténet megírásáról, mert hitték, hogyha e
munka elkészülne: „ A k k o r tudná meg a város a
maga jussát és igazságát, akkor tudhatná azt,
hogy kívánt boldogulására és szabadságára,
amint elkezdette, mozdulhat-e tovább is vagy
sem?"
A fennmaradt eredeti jegyzőkönyvi részlet sze
rint közös határozattal kimondják: a munka megíratása „igen is helyesnek, sőt egyátaljában szük
ségesnek találtatván, nem csak concludáltatik, de
ez akarattal reqiráltatik is őkegyelme, hogy a vá
ros boldogulására kezdett munkáját hova hama
rabb elkészítvén, Referálja . . ."
Mivel a tervezett várostörténet megírásáról —
amitől remélték, hogy majd régibb szabadságjo
gaikat is felszínre hozza, és a polgárság mintegy
történelmi jogforrásból, belőle tudhatja meg az
akkor már erősen a felvilágosodás légkörében él
ve, emberi és társadalmi jogait —, sem annak to
vábbi sorsáról nem tud a helytörténet; mégis
nagy jelentőségűnek minősíthető a városi polgár
ság és vezetőinek kétszáz évvel ezelőtti bátor ha
tározata, hogy irányítottan és politikusán szándé
koztak megíratni a város történetét magyar nyel
ven, amikor a földesúri hatalom teljes jogkörrel
kormányoz, de számukra mégis egy lehetőség:
emberi szabadságjogaik közkinccsé tételére.
Azon évek táján folyt egyidejűleg Veszprém
nek a szabad királyi városi jog elnyeréséért és a
feudális földesúri hatalom alól szabadulásért kez
dett, de mindkét területen elnyomott harca.
Nem érdektelen a XVIII. századi Veszprém
életéből néhány gondolattal kitérni: miért marad
hatott el e nagy jelentőségű határozat megvalósí
tása, miért nem jöhetett létre a felvilágosodás
szellemében már a k k o r egy várostörténet, és a
gátló körülmények, a feudális földesúri hatalom
ellen — püspök és káptalan — Veszprém polgár
sága hogyan próbált, milyen eszközökkel és ered
ménnyel védekezni?
Utolsó török megszállása és Heister pusztítása
után „ex ruinis" életét kezdő Veszprémbe, 1715ben, egy angol utazó látogatott el.
Naplójának

bejegyzése szerint a sziklára épült v á r csak a ka
puknál volt megmászható, ahol ,,a lejtő könnyű".
A városban egy utcát talált, amely 300 láb széles.
A vár középületein kívül száz házra becsüli, amit
látott a városból, de azok nagyon szegényesek. A
,,Sörfőző"-ben — a legrégibb, név szerint is is
mert veszprémi
vendégfogadóban
— ajánlottak
neki szállást, de a mezítlábas fogadósné, a fel
ajánlott tojás, vaj rossz kenyérrel — mint írta —,
továbbá a fekvőhelynek nevezett szalma, nagyon
elriasztották — ahogy ő angol szemmel elképzel
te — a város egyetlen „szállodájától", de a
XVIII. századi Veszprémtől is.
Alig hagyta el az angol utazó a sorozatos pusz
tításaiból csak nagyon lassú talpra állásában még
nem kialakult Veszprémet, máris felvetődik a vá
ros életének — püspök és káptalan viszonylatá
ban — legérzékenyebb problémája: a földesúri
jogkör gyakorlásának
kérdése, mert а török ki
űzése után visszatelepült püspök és káptalan,
mint a feudális hatalom ottani képviselői, földes
úri jogaikat szeretnék újra érvényesíteni. Az el
ismertetésre törekvés, valamint különböző — a
város lakosságának a XVII. század második fe
lében kialakult szabadságjogai korlátozására ho
zott — Urbáriumok megjelentetése azt mutatja:
mindkét részről nagy küzdelem van kialakulóban.
A városi jog helyzetének további alakulását
már erősen megszabja a magyar szellemi életben
is jelentkező racionalista gondolkodás. A felvilá
gosodás szellemének feltartóztathatatlan előáramlata, a polgárság, a v á r o s vezetőinek a földesúri
hatalommal szembeni magatartása, a hosszú pe
reskedések sorozatában észlelhető.
Amilyen módon a feudális egyházi nagybirtok
igyekezett hatalmának alapjait kiépíteni; ugyan
olyan mértékben erősíti majd eszközeit a városi
polgárság.
Veszprém török kor utáni közigazgatási, társa
dalmi-jogi szervezetének első kiépítője, Széche
nyi Pál püspök után — aki ,,egyezségében" elég
gé körülhatárolva a város gazdasági életének
minden területét, azok hozamából is biztosítva
földesúri jövedelmét és egyéb szolgáltatásokat is
kívánva 1 —, 1723-ban Esterházy Imre püspök a
várossal kapcsolatos jogi viszony ujabb
rendezé
sét hozza egyezségével: 1 8 4 amikor úriszéket tar
tott, melyre meghívta a szomszédos v á r m e g y é k
alispánjait és törvényhozóit, ahol a földesurak és
a városi lakosság közötti jogi viszonyt újból sza
bályozták tíz pontban, amik közül néhány beikta
tásával tovább erősíti a város élete feletti hatal
mát.
Az akkori városi közigazgatás első embere a
város főbírája volt. Az Esterházy-féle új egyez
ség első pontja szerint: a földesúr megbízottjának
jelenlétében választhatták meg — ,,szabadon"!
Életbe lép a tized helyett a városiakra kivetett
földesúri adó, a „Census", ami a lakosság részére
évente 18 forint, nemeseké 12. Egyik, legtöbb tár
sadalmi vitát már évszázadokkal előbb kiváltott,
mindig súrlódási felületet hagyott, az italmérési
jog körüli harc. Ezen újabb egyezség szerint en
nek újra rendezése után a polgári v á r o s négy hó
napon át — október, november, december, január
— mérheti borát, a többi nyolc hónapon a püspök
és káptalan. Az egyezség hetedik pontja már

nyíltan, csak a földesúr jövedelmét védi: ,,a piac,
a vásárjövedelmek az uraságéi". A következő, a
nyolcadik, a szuverén jogokat még erőteljeseb
ben érvényesítik, újabb gazdasági és demográfiai
területekre terjesztik ki egyedi hatalmát, mert ,,a
házeladás és házvétel, idegenek beköltözése,
vagy letelepedése, a földesuraság tudtával és be
leegyezésével történik" (,,incolatus" adás vagy
elvonás). Végül, akiknek mégis sikerült a város
ba bejutni, ott valamiféle ipart ,,űzni" — ha a cé
hek is hozzájárultak —, az ipargazdasági élet
újabb területeire terjed ki az „egyezséget kötött"
földesúr hatalma, mert ,,a görögök, zsidók, nap
számosok, mészárosok, kocsmárosok egyenest a
földesuraság joghatósága alá tartoztak".
Mindezek előrebocsátása, majd a továbbiakban
veszprémi helytörténeti adatok sorozatával is ki
egészítve, igazolása lesz annak, hogy a korát
messze meghaladó városi tanács a rájuk erősza
kolt feudális hatalmi kényszertől való szabadulás
egyik segítőjét látta a magyar nyelvű várostörté
netben, amihez, mintegy védelemhez fordulhat
nak majd mellőzött emberi jogaik visszaszerzésé
re kultúrharcukban. így nyert történetpolitikai
értékelést a X V I I I . századi veszprémi társadalmi
mozgalom.
Csak ezen az úton juthatott el a város polgári
törekvése annak szabad királyivá fejlesztése gon
dolatához, és ez az út vezetett a feudalizmus elle
ni harc felé is.
Az a két évtized, ami Esterházy Imre püspök
1723-ban kötött „egyezségétől" a felgyülemlett
társadalmi erők első kirobbanásáig, 1746-ig el
telt, a város életéből a polgári erők kialakulása
idejének tekinthető.
A meginduló harc kezdetén Biró Márton püs
pök gondja még a város belső rendjének hasznos
és akkor nagyon szükséges biztosítására is kiter
jedt, amiből egyes pontok, mint az utcák és terek
tisztán tartása, a szemét és hulladék eltakarítása,
az ez ellen vétők megbüntetése, ma is megállná a
helyét, 185 de a b a r o k k földesúri világ kiépített ha
talmi egyeduralma ellen a városi polgárság is jo
gi területen szeretne védekezni, egy határozott
kezdeményezéssel attól meg is szabadulni.
így kezdődik meg a városi polgárság mozgal
ma Veszprém szabad királyi várossá tevése érde
kében már 1746-ban. 186
A Pozsonyba küldött követeiknek — Szabady
Antal főbíró, Mészáros Pál és Bognár János ta
nácsbeliek — adott utasításaik bizonyítják, hogy
a veszprémiek „a 60—70 esztendővel azelőtti
szabadságot" kívánják vissza, önérzetesen hivat
kozva arra, h o g y „senkinek semminemű Censust
nem fizettek, kocsmát, mészárszéket kiki maga
szabadon tartott". Továbbá kérésük: „ebben az
uzusban, szabadságban, privilegiális fölséges ki
rályuk" tartsa meg őket, mert „egyedül őfelsé
gét" ismerik el uruknak.
A feduális hatalom — érezve e nagy jelentő
ségű kezdeményezésnek ellene irányulását —,
két napon belül „reagál" a polgári mozgalomra,
mert 1746. június 8-án, 187 Deák Sándor a püspök
ség „fiskálissá" útján értesítést kaptak: Szabady
Antal városi „öregbíró", Sziártó Gergely „kis
bíró", Pillik Mátyás, Benkő Ferenc, Király János,
Barabás Gergely, Bognár János, Vásony István,
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Kovács Gergely és Pajjer Mihály városi esküd
tek, és ,,ő kegyelmék által az egész Veszprém
Városi Nemtelen Lakosok" arról, hogy a Tripar
ti tum egyes hivatkozott részei szerint „kegyel
meteket közönségessen . . . Padányi Bíró Már
ton . . . Veszprémi Püspök . . . mint Veszprém Vá
rosának lakosait Földes Úri hatalma és Jurisdictiója alá tette". Hasonlóan hivatkozik tovább a
fiskális levele, hogy az idézett Tripartitum ,,9-dik
Titulussában Nemesi És Földes Űri Szabadságá
nak harmadik Punctumaban a közönséges törvény
Veszprém városával és annak lakosaival hatalma
szerint cselekedni, azoknak Törvént, rendet és
igazságot tenni, Törvénnyel egyező adót szabni,
meg engedte".
A veszprémiek, ha mindezen földesúri rendel
kezéseket nem egészen értették volna — folyta
tódik a fiskális levele — „Ugyan azért, hogy ke
gyelmetek, Földes Urához való kötelességét, idő
ről időre való Adóját megtudhassa, avégre, ezen
folyó esztendőben most jelenlevő júniusnak 23dik és utána következendő napjain, ide Veszp
rémben, a püspöki Városban, Uraság Székinek
terminust rendelni méltóztatott, amely napra és
helyre kegyelmeteket és kegyelmetek által a kö
zönséges Városi Nemtelen lakosokat . . . Méltó
ságos Uram ö Nagysága parancsolattyából praesentilis certficalom az Uraság Székinek színe
eleiben."
Hosszú évek során át tart a kölcsönös harc,
amiben a feudális hatalom a város lakosságára
kényszeríti rendelkezéseit, azok
tiltakoznak,
mert a „Punctumokra consensusukat adni nem
akarták". E harcok során, ,,a városnak elöljá
róit" Biró Márton püspök, ,,a Nemes Vármegye
eleiben Pápára citáltatván, azokat árestomra há
nyattatta és így erőszakosan azon Punctumoknak observatiójára — miknek azelőtt sem volt ususában Veszprémi Püspökség — kénszerítette". 1 8 *
A város vezetői részéről okos belátással moz
galom indult a békésebb élet és fejlődés biztosí
tására, bizonyos mérvű megegyezést létrehozni a
feudális hatalommal. Ilyen volt 1749-ben 189 Tor
ma István városi főbíró és néhány városi taná
csos kezdeményezése, amikor a város lakossá
gának kérésére — ,,az egész város nagy számú
sokasággal öszve ment . . . hogy akarnak-e vélek
egyet érteni, közükbe le menni . . . vagy sem" —,
ők a püspökhöz elmentek, de annak válasza a fő
bíró szerint így hangzott: „Bennünket fejenként
tiltván és intvén, hogy senki közülünk böcsületének eloszlása és gyalázatos büntetése alatt se
közikbe le menni, se öszve egyeledni, annyival
is inkább egyet érteni, se pedig a város pecséttyét nekik kiadni, avagy vélek communicálni
ne merészeilyen."
A lefékezett társadalmi mozgalom, a földesúri
fenyegetés sem ijesztette meg a jogaikért harcoló
veszprémieket, mert három napon belül máris
kész a tervük: a Kancelláriához fordulnak jog
orvoslatért, 1 9 0 hogy a királyné pártfogásába ve
gye a veszprémieket, továbbá, hogy a szabad
királyi városság elnyeréséért beterjesztett ké
relmüket a királyhoz továbbítsa. Azt is megőriz
te a Kancelláriához küldött levelük, hogy Ká
nyái Mihályt, akit már egyszer a városiak kö
vetként küldtek, Biró Márton elfogatta, vasra
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verette, a vármegye fogházába záratta. Hasonló
an írnak Szabó István érdekében is, aki elő
zőleg bíró volt, és aki „kötelessége szerint dol
gainknak orvoslása végett fáradozott", és aki
ugyancsak követként érkezett Bécsből; ítélőszéke
elé „citáltatta", majd háza eladására és a várost
24 óra alatt elhagyásra kényszerítette, „árestommal" is fenyegetve.
Az urasági joghatóság elismeréséről — bármi
lyen eszközzel történik is annak kényszeríté
se — a veszprémiek hallani sem akarnak. A
földesúri hatalom jogkörétől szabadulni akaró
város követei 1762-ben ismét Bécsben jártak. 191
Pandúr Mihály, a város megbízottja, innen írt
Pajer Mihály főbírónak, hogy a rá bízott fel
adatot elvégezte: a város kérelmét a szabad ki
rályi városság elnyeréséért Nagy István kamarai
„referendarius" segítségével eljuttatta gróf Herbersteinhez, a német kamara vezetőjéhez, „aki
től az ilyenekben a Fölséges Magyar Kamara
dependeal (!)", és kérte: azt a király felé to
vábbítsa, hogy — mint a levél folytatódik —,
„méltóztatnék Eő Felsége kegyeimessen resolválni, és megengedni azt, hogy a városiak az
Fölséges Magyar Kamarával, királyi J u s eránt
megegyezhessenek, meg egyezvén, és egyezés
nek eleget tevén, Szabad Királyi Város privilé
giuma Eő kegyelméknek ki adattassék".
Hiába volt az újabb és ismételt követjárás, a
város kérelmei és két év múlva a tanácsülés
nagyon nyílt állásfoglalása is, amikor — mint
egy elkeseredésükben igen tömör összefoglalását
adták addigi ideológiai harcuknak —, és köz
megegyezéssel kimondták: „A város minden mó
don, ha lehet, csak királyi várossá tétessék; ha
most eleintén adósságban veri is magát, de abbul
legalább az maradékja kiszabadulhatna, az mos
tani terébül nem hogy ki lehessen szabadulni,
sőt inkább félhető, hogy naponkint eöregbedik." 192
Ha csak e néhány adatot soroltuk is fel Veszp
rém XVIII. századi szabadságküzdelmeiből —
amikről a levéltárakban iratok tömkelege tanús
kodik —, igazolva látjuk, hogy a magyar nyel
vű várostörténet megíratásának kezdeményezése
csak egy újabb állomása elszántságuknak, mert
még akik eléggé foglalkoztak Veszprém történe
tével, még azok előtt is néha kevésbé ismertek
azok a XVIII. századi, felvilágosodás kori pol
gári törekvések, amik értékes társadalmi alap
ként jelentkeznek a még teljesen feudális beren
dezkedésű város életében, hogy majd, mint a
XVIII. század végének nemcsak megértéssel ál
lított, de valóban kritikával is lemérhető kezde
ményezései legyenek, akár mint korszerű poli
tikai gondolkodás, akár mint az európai fejlő
dést már magáévá tevő társadalmi mozgalmak.
Körvonalazható társadalomfilozófiai keretek még
nincsenek, de a meginduló fejlődést tudatosan
érzékelő polgári gondolkodás annál inkább vala
mi egész különös, szinte szervezett formákig el
jutó jelenség sorozattal mutatható ki a város
XVIII. századi életében; amik, ha a nagy erőfe
szítéssel kimunkálni szándékozott szabad királyi
városi keretben jelentkeznek, amiknek társadal
mi bázisa így kialakítva, egy szabadabb, polgá
ribb berendezkedésű Veszprém olyan gazdasági

létalapját teremthették volna meg, amiből
két
évszázaddal előbb talpra álló polgári város törté
netirodalmi, helytörténeti érdeklődését is jóval
korábbinak mondhatnánk; hiszen a nagy poli
hisztor, Bél Mátyás történelmi-földrajzi munkájá
hoz kért adatokat is már országosan az elsők
között tette magáévá Veszprém, amikor a ,,leg
hamarabb, a leggondosabb observatiókkal" küld
te meg Bél Mátyásnak 1736-ban. 193
Végül, a magyar nyelvű várostörténet-írás kér
dését követően öt év múlva, még érdekesebb in
tézkedés jelzi, h o g y a veszprémi városi tanács
— korát megelőzve — megértette a felvilágo
sodás gondolatának lényegét, mert 1781-ben —
egy évvel az első magyar nyelvű újság, a Ma
gyar Hírmondó megjelenése után — a tanács
tagoknak reggelente, a hivatalos munka meg
kezdése előtt, kötelező, közös újságolvasást
ren
delt el,[94 hogy a kor eseményeiről a tanács tag
jai értesüljenek. Nem pillanatnyi felbuzdulás
volt ez, hiszen a felvilágosult tanács azt hirdette,
hogy ,,a magyar újságokból sok egymásféle a
publicumokat illető dolgokat lehet általlátni".
Ha mindezekhez még azt is hozzávesszük, hogy
Batsányi János, a felvilágosodás forradalmi köl
tője ezekben az években tanult a veszprémi pia
rista gimnáziumban, 1 9 5 s először — nyilván — ott
szívta magába ezt a szellemet, akkor még kö
zelebb érezzük magunkhoz a régi v á r o s polgári
vezetőinek tájékozottságot igénylő modernségét,
ami egyúttal a városi polgárság gyors fejlődé
sét is jelzi, amiben az 1711-ben megnyílt piaris
ta gimnázium 1723-tól kezdett és folyamatosan
tartott iskoladrámái a veszprémi színjátszás leg
régibb emlékeit képviselik. 1 9 6 A X V I I I . század
végére nyomda is működik a városban.
A kor másik, de egyéni helytörténeti kezde
ményezése, hogy már 1745-ben akadt egy Joan
nes Mathaei nevű „historiografus", aki Acsády
Ádám püspöktől kért adatokat a város és a káp
talan történetének megírásához. 1 9 7

Miként a városi magyar nyelvű kezdeménye
zésnek, úgy ez utóbbinak sem ismert semmiféle
folytatása.
Mintha az elmaradt helytörténeti kezdeménye
zéseket akarná némileg pótolni, 1773-ban jelent
meg Róka János egyházi történetírónak a veszp
rémi püspökök életrajzát a legrégibb időktől a
maga koráig feldolgozó munkája, elég sok hasz
nosítható várostörténeti adattal. 1 9 8
Veszprém legrégibb
munkásmozgalmi
esemé
nye, mint a magyarországi X V I I I . századi pa
rasztmegmozdulások egyik érdekes fejleménye,
a jutási zavargások,
1783-ból maradt korunkra.
Oka az volt, hogy a káptalan eltiltotta a veszp
rémieket a jutási legelő használatától, és kije
lölte a határokat, amelyen túl legeltetni nem volt
szabad. Az intézkedés kiváltotta zavargás so
rán szétszórták a határdombokat, megverték, el
kergették a kirendelt őröket. Miután három na
pig a megyei hajdúk semmire sem mentek a za
vargókkal, katonaságot rendeltek ki ellenük. A
bekövetkezett véres összeütközés során egy aszszonyt agyonszúrtak, egy másikat megsebesítet
tek. Kiss Adorján piarista, aki az eseményt a
veszprémi rendház „krónikájában" — História
Domus — feljegyezte, versben örökítette meg
az eseményt, mint a legrégibb veszprémi mun
kásmozgalmi adatot:

,,Allj meg itten utas, ez a puszta Jutás,
Mellyet a káptalan bír, nem bizonytalan,
De a Veszprémiek, nem lévén semmiek, —
Ellene lármáztak, kerülőt pálcáztak,
A határt elhagyták, az erdőt nem szánták,
Szítták a papokat, átkozták urokat, —
De vallották kárát, megadták az árát,
Mert megverettettek, tömlöcbe vettettek,
Egy közülük megholt, de a tsak asszony volt.
Halálát kereste, mely őtet itt leste,
Vérrel földet feste, itt nyugszik a teste." 1 9 9
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JEGYZETEK
Rövidítések
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Abkürzungen

АО = Anjou-kori Okmánytár. Codex diplomaticus
Hungaricus Andegavensis. Szerk.: NAGY Imre,
NAGY Gyula. I—VII. Bp., 1878. 1920.
AUO = Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus
Arpadianus continuatus. Közzéteszi WENZEL Gusztáv. I—XII. Pest, 1860 — Bp., 1874.
ВЕКЕ = ВЕКЕ, Christophorus: História diplomatica, al
máé dioecesis Vesprimiensis. I—III. Kézirat, XIX.
század közepe. Raktári jelzete a veszprémi püspöki
könyvtárban: 37,018.
BÉKEFI = BÉKEFI Rémig: A Balaton környékének egy
házai és várai a középkorban. Bp., 1907. Klny. a
BTTE harmadik kötetéből.
Bibliográfia = Hungler József: Veszprém város bib
liográfiája. Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a
XII. századtól 1960-ig. Veszprém, 1981.
Bp. = Budapest.
BTTE = A Balaton tudományos tanulmányozásának
eredményei. Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság
Balaton-Bizottsága. Szerkeszti LÓCZY Lajos. 1—32.
Bp., 1897—1918.
CSANKI = CSÀNKI Dezső: Magyarország történelmi
földrajza a Hunyadiak korában. I I I . Bp., 1897.
GUTHEIL — Arpád-kor = GUTHEIL J e n ő : Az Árpád
kori Veszprém. Veszprém, 1977. Veszprém Megyei
Levéltár kiadványai, 1. Szerkeszti MADARÁSZ
Lajos.
HHFD = Históriáé Hungáriáé fontes domestici. Adiecit
M. Florianus. I—IV. Quinque Ecclesiis—Budapes
tini, 1881 — 1885.
HK = Hadtörténelmi Közlemények.
HÓMAN—SZEKFÜ = HÓMAN Bálint—SZEGFŰ Gyu
la: Magyar történet. I—VII. Bp., 1928—1934.
HORVÁTH Mihály = Magyarország történelme, I —
V I I I . Pest, 1871—1873.
Ibidem = (lat.) Ugyanott.
ISTVÁNFFY = Nicolai ISTHVANFI Pannoni: Historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV. Coloniae Agrippiane, Anno MDCXXII.
Jzt = Jegyzet.
KATONA = KATONA, Stephanus: História eritica regum Hungáriáé. I—XLII. Pestini, Posonii, Cassoviae, Budae, Colotzae, Claudiopoli, Vacii, 1779—
1817.
Klny. = Különnyomat.
KN = Középdunántúli Napló.
KOROMPAY = KOROMPAY György: Veszprém. 2. át
dolgozott bővített kiadás. Műszaki Könyvkiadó,
Bp., 1957.
KOSÁRY = KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII.
századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp.,
1980.
KOSÁRY: Bevezetés = KOSÁRY Domokos: Bevezetés a
magyar történelem forrásaiba és irodalmába, I—
III. Bp., 1951—1958.
LK = Levéltári Közlemények.
LUKCSICS = LUKCSICS József: A veszprémi káptalan
a XVI. században. Bp., 1908.
LUKCSICS—PFEIFFER = LUKCSICS
Pál—PFEIFFER
J á n o s : A veszprémi püspöki vár a katolikus restau
ráció korában. Veszprém, 1933. A veszprémi egy
házmegye múltjából, 1.
MHHS = Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar
Történelmi Emlékek, II. Scriptores. írók, 38 kötet.
Pest, 1857 — Bp., 1906.
MKsz = Magyar Könyvszemle.
MNT = A magyar nemzet története, I—X. Szerk.: SZI
LAGYI Sándor. Bp., 1895—1898.
MNy = Magyar Nyelv.
Mon. Vesp. = Monumenta Romana episcopatus Vespri
miensis. A veszprémi püspökség római oklevéltára.
314

Közrebocsátja a római magyar történeti intézet, I—
IV. Bp., 1896—1907.
OL = Országos Levéltár.
Op. cit. — (lat.) Idézett mű.
Pannonhalmi X. = A pannonhalmi Szent Benedek-rend
története, X. Bp., 1908.
PINTÉR = PINTÉR J e n ő Magyar irodalomtörténete.
Tudományos rendszerezés, I—VIII. Bp., 1930—
1941.
RÓKA = RÓKA, J o a n n e s : Vesprimiensium praesulum.
Posonii, 1779.
Sch W = Schematismus venerabilis cleri almae dioece
sis Wesprimiensis . . . Wesprimii, 1918.
SRH = Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum
regumque stirpis Arpadianae Emericus SZENTPÉTERY, I—II. Budapestini, 1937—1938.
Sz = Századok.
SZIE = Emlékkönyv Szent István király halálának ki
lencszázadik évfordulóján. Szerk.: SERÉDI Jusz
tinián, I—III. Bp., 1938.
TOMCO = MARNAVICH TOMCO János: Vita Petri
Berislavi (1621). VERANCSICS Antal összes mun
kái, II. Pest, 1857. 217—281.
TÖLCSÉRY == TÖLCSÉR Y Ferenc: A kegyes-tanítóren
diek vezetése alatt álló veszprémi róm. kath.
főgymnasium története (1711 —1895). Veszprém,
1895.
TT (MTT) = Történelmi Tár (Magyar Történelmi Tár).
TGy = Tudományos Gyűjtemény.
VÉGHELY = VÉGHELY Dezső: Emléklapok rendezett
tanácsú Veszprém város közigazgatási életéből (Az
1875-ik évi jelentés töredéke). Veszprém, 1886.
V = Veszprém (újság).
VeML = Veszprém Megyei Levéltár.
VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei.
Veszprém múltja és jelene = Veszprém múltja és jele
ne. A magyar orvosok és természetvizsgálók
XXXVI. nagygyűlésének felajánlja báró HORNIG
Károly veszprémi püspök. Veszprém, 1912.
VFH = Veszprémi Független Hírlap.
VH = Veszprémi Hírlap.
Vk. hh. It = Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára.
Vk. m. lt. = Veszprémi káptalan magánlevéltára.
VK = Veszprémi Közlöny.
Vp. lt. = Veszprémi püspöség levéltára.
Veszprémi regeszták = Veszprémi regeszták (1301 —
1387). összeállította KUMOROVITZ L. Bernát.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1953. Magyar Országos Le
véltár kiadványai, II. Forráskiadványok, 2.
Vv = Veszprémvármegye (újság).
WESZPRÉMI = Succincta medicorum Hungáriáé et
Transilvaniae biographia. Magyarország és Erdély
orvosainak rövid életrajza. Bp., Medicina, I—IV.
1960—1970.
1. HUNGLER József: Veszprém város bibliográfiája.
Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a XII. szá
zadtól 1960-ig. 7161 tétel. Veszprém, 1981. A to
vábbi idézéseknél: Bibliográfia.
2. ,, . . . Mai helytörténeti irodalmunk teljességgel al
kalmatlan arra, h o g y építeni lehessen rá. Sőt to
vább menve, azt kell mondanunk . . . még a legpri
mitívebb követelményeknek sem tesz eleget. Ma
ugyanis a helytörténeti monográfiákat . . . jószándékú, de tanulatlan dilettánsok írják." MÁLYUSZ
Elemér: A népiség története. In: A magyar törté
netírás új útjai. Szerkesztette: H Ó M A N Bálint. Má
sodik kiadás. Kiadja a Magyar Szemle Társaság,
Bp., 1932. 151. ,, . . . Az egyes helytörténeti monog
ráfiákat túlnyomórészt módszeres iskolázottságon
keresztül nem ment, vidéken élő autodidakta törté
netkedvelők írták meg, akik munkájukat sablono-

san végezték." A helytörténeti kutatások módszere
és feladatai az oktató-nevelő munkában. Szerkesz
tette SZÁNTÓ Imre. Bp., 1956. 12. Szocialista neve
lés könyvtára, 120.
3. JAEKEL Ottó: Placochelys placodonta a Bakony
felső triászkorú rétegeiből. Bp., 1911 = BTTE A Ba
laton-mellék palaeontológiája. I I I . 8.
4. KOMJÄTHY Miklós: A veszprémvölgyi alapítóle
vél kibocsátójáról = LK X L H . 33.
5. BALOGH Albin: A veszprémvölgyi görög monos
tor. A legrégibb magyarországi oklevél. Regnum,
1944—1946. 21.
6. IVÁNÉI Ede: Egy veszprém-megyei Múzeum-egy
let terv rajza. A kegyes tanítórendiek vezetése alatt
álló veszprémi nagy-gymnasium ifjúságának ér
demsorozata az 1870/71-ki tanévben. Vp., 1871.
1—3.
7. CZIRBUSZ Géza: A Dunántúl régenmúltja és egy
veszprémmegyei múzeum = V 1883. X. 7. 1—2.
8. Bibliográfia 1243—1265.
9. Ezek egyike volt Veszprémet nagyon szerető RO
SENTHAL Sándor ügyvéd is. Sok érdekes írását
gyűjtötte össze a Bibliográfia.
10. SIMPLICIANO Bizozeri: Ungria restavrada compendiosa noticia, del pos tempos: del passado. Bar
celona, 1688. A 165—167. oldalakon Veszprémről.
11. WESZPRÉMI, I I I . 97.
12. SZENTPÉTERY Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Bp., 1918. 52, 56. Érteke
zések a történeti tudományok köréből, XXIV/10.
13. Pannonhalmi X. 14. — RÉCSEY Viktor: Nézetek a
tihanyi apátság alapítóleveléről. = Sz 1906. 174—
176.
14. Bibliográfia 731—768.
15. Ibidem 6891—6944.
16. CSÁNKI III. 290.
17. LUKCSICS 14.
18. CSÀNKI III. 216.
19. HORVÁTH J á n o s : A magyar irodalmi műveltség
kezdetei, Szent Istvántól Mohácsig. Kiadja a Ma
gyar Szemle Társaság, Bp., 1931. 270.
20. Ibidem 28.
21. SRH II. 385.
22. SRH II. 395.
23. SRH II. 453—454. — HHFD I. 133.
24. ENTZ Géza: A Veszprém megyében végzett műem
léki helyreállítások tudományos eredményei =
VMMK 6/1967. 114.
25. SRH II. 408—409.
26. SRH II. 415.
27. CSAPODI Csaba: Az Anonymus-kérdés története.
Gyorsuló idő. Magvető Kiadó, Bp., 1978.
28. THURÓCZY János: A magyarok krónikája. Az
1486-ban Augsburgban nyomtatott, az Országos
Széchényi Könyvtárban őrzött ősnyomtatvány szí
nezett fametszeteinek hasonmásával illusztrálva.
Fordította HORVÁTH János. Magyar Helikon, Bp.,
1978. 471—472.
29. P. MAGISTER quondam Bele regis Hungáriáé n ó 
tárius Gesta Hungarorum. Edidit Ladislaus JU
HÁSZ. Hungária. Királyi magyar egyetemi nyom
da. Bp. MCMXXXII. Bibliotheca scriptorum medii
recentisque aevorum. Redigit Ladislaus JUHÁSZ.
Szeged—Hungária. Saec. X I I — X I I I . 32—33.
30. DARNAY CORNY AY Béla: Laktak-e a mai Veszp
rém város területén rómaiak? = Magyar Nemzet,
1964. I I I . 6. 5.
31. HORVÁTH János op. cit. 43
32. PINTÉR Jenő: A magyar irodalom története. Bib
liotheca. Második kiadás. Bp., 1942. 39.
33. KOSARY: Bevezetés I. 87.
34. Ma, LASZLÖ Gyula elmélete. Legutóbb: História.
1982. IV. évf. 1. sz. E sorok írása közben jelent
meg a M a g y a r o k története. Tarih-i Üngürüsz. Madzsar Tarihi című munka — Magyar Hírmondó.

Magvető Kiadó, Bp., 1982. —, aminek egyik része
még érdekesebben vallja e felfogást.
35. SRH I. 164. — HHFD II. 71. — Ugyanez a rész a
Képeskrónikában is HHFD II. 121.
36. HÓMAN—SZEKFU I. 120.
37. KOSARY: Bevezetés I. 44.
38. HHFD II. 139. Ugyanez a rész található az 1480 kö
rül keletkezett Dubnicai — HHFD I I I . 43—44. —
és az 1486-ban Augsburgban kiadott THURÓCZYKrónika II. 37—38. lapokon.
39. Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI—XIV. szá
zad. Sajtó alá rendezte MAKKAI László és MEZEY
László. Bp., 1960. 153—155.
40. Veszprémi regeszták (1301 —1387). összeállította
KUMOROVITZ L. Bernát. Akadémiai Kiadó, Bp.,
1953. 90. 1318. febr. 14.
41. SRH II. 66.
42. KOSARY: Bevezetés I. 104.
43. SRH II. 146.
44. KOSARY: Bevezetés I. 166.
45. HHFD IV. 146.
46. BÉKEFI 59—60.
47. HHFD IV. 212.
48. Vk.m.lt. 1467. Veszprém oppidum 55.
49. FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király magyar diploma
tái. Bp., 1898. 32—51. — Mon. Vespr. I I I . LXXIX—
LXXXVII. — GUTHEIL Jenő: Mátyás k o r á n a k
veszprémi emlékei. Veszprém, 1940. Veszprémvár
megyei füzetek, 4.
50. BALOGH Jolán: A késő-gótikus és a renaissancek o r művészete. M a g y a r művelődéstörténet, II. 567.
51. Vp.lt. 1474. Miscellanae 63, 132.
52. FRAKNÓI Vilmos op. cit. — GUTHEIL Jenő op. cit.
53. CZOBOR Béla: Egyházi emlékek a történelmi ki
állításon. Bp., 1898. 78.
54. Mon. Vespr. I I I . LXXXVHI. s köv.
55. KARDOS Tibornak a veszprémi ,,Balaton-Egyetem"-en 1958-ban tartott előadásából.
56. BÉKEFI Rémig: Árpád-kori közoktatásügyünk és a
veszprémi egyetem létkérdése. Bp., 1896. — GUTHEIL Jenő: Veszprém Árpád-kori főiskolája — az
első m a g y a r egyetem = Vigília, 1961. 459—468.
57. FEJÉRPATAKY László: A veszprémi káptalan
könyvtára a XV. század első felében = Magyar
Könyvszemle, 1885. 137—151.
58. Vp.lt. 1443. Litterae adiunctae 12. — А О I I I . 515.
59. Vk.m.lt. 1416. Veszprém-oppidum 47. — LUK
CSICS 14.
60. TAGÁNYI Károly: Marhakivitelünk Velencébe
1514-ben. = M a g y a r
Gazdaságtörténeti
Szemle,
1899. 144. Veszprémen is átvezetett 1514-ben a Ve
lencébe irányuló kereskedelmi út, ami valószínű
még a régi római útszakasz maradványa. Veszprém
„Vesprigo" néven szerepel az olasz vámjegyzéken.
61. HORVÁTH J á n o s : Az irodalmi műveltség megosz
lása. Magyar humanizmus. Kiadja a Magyar Szem
le Társaság. Bp., 1935. 159.
62. BONFINI, Antonius: Rerum ungaricarum deca
des . . . Posonii, 1744. Dec. I. lib. 1. 18.
63. E megállapításokról később, a Vélemények a
VESZPRÉM név eredetéről című részben.
64. BONFINI op. cit. Dec. II. lib. 1. 134—135.
65. Ibidem Dec. II. lib. 4. 182.
66. PODHRADCZKY József: Szent László királynak és
viselt dolgainak históriája. Budán, 1836. 73.
67. BONFINI op. cit. Dec. II. lib. 4. 182.
68. Mon. Vespr. IV. LXX—LXXIII.
69. BONFINI op. cit. Dec. II. lib. 1. 137.
70. KOVACHICH M. G : Scriptores rerum hungaricarum minores. I. Budae, 1798. 332—338.
71. MAROSI Endre: Török várostromok Magyarorszá
gon II. Szulejmán korában. = HK 1975. 427—462.
72. Sch W XVII.
73. RÓKA 332, 336. — Egyháztörténelmi emlékek a
magyarországi hitújítás korából. Szerk.: BUNYI315

TAI Vince, RAPAICS Rajmund, KARÁCSONYI Já
nos. V. Bp., 1912. 206—207.
74. HATVANI Mihály: Rajzok a magyar történelem
ből. Pest, 1859. 59. — KOMÁROMY András: Thelekessy Imre, 1497—1560. = HK 1889. 217.
75. Egyháztörténelmi emlékek . . . op. cit. V. 412.
76. RÓKA 339.
77. FABRITIUS Károly: Oklevelek a magyarországi
reformáció korából. = TT 1881. 457.
78. Sch W VII. — ВЕКЕ I I I . 12.
79. = Magyar Sión. 1890. 293.
80. A veszprémi vár XVI. század eleji állapotát, elhe
lyezkedését részletesen adja HOLUB József: Egy
dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor vé
gén. Pécs, 1943 című műve.
81. MALYUSZ Elemér: Egyházi társadalom a középko
ri Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp., 1971.
117—118.
82. WESZPRÊMI I. 435—443.
83. Ibidem I. 399—401.
84. Ibidem op. cit.
85. RÓKA 343.
86. Ibidem op. cit.
87. Bibliográfia 879—881.
88. GHYMESI FORGACH Ferenc nagyváradi püspök
magyar históriája, 1540—1572. FORGACH Simon
és ISTVÁNFI Miklós jegyzéseikkel együtt. Pest,
1866. TOLDY Ferenc bevezetésével. Közli MAYER
Fidél. MHHS XVI. Bev. XXXV. 548—549.
89. Ibidem.
90. WESZPRÉMI I. 443.
91. M N y 1910. 449, 455.
92. FRAKNÓI Vilmos: A magyar országgyűlések tör
ténete, I—II. Bp., 1871 — 1876. Az 1531-ben Veszp
rémbe tervezett országgyűlésről: I. 126, 128, 129—
137. — FRAKNÔI Vilmos: Magyar országgyűlési
emlékek I. (1526—1536). Bp., 1874. Az 1531-ben
Veszprémbe tervezett országgyűléssel kapcsolatos
okmányok: 369—378.
93. BÊKEFI 17—18.
94. ISTVÁNFFY 321—322. — KATONA XXII: 285—
289. — ВЕКЕ I I I . 48—51. — SZANTÖ Imre: Veszp
rém elfoglalása és a török terjeszkedése a Dunán
túlon 1552-ben = VMMK 9/1970. 49—52.
95. MATUNÁK Mihály: Veszprém ostroma és vissza
foglalása 1566. június 30-án = HK 1897. 266—276.
96. G[ÖMÖRY] G[USZTAV]: Veszprém és Várpalota
eleste 1593-ban = HK 1895. 254—259.
97. SZILÁDY Áron: Cantio Petri Berizlo 1515 = Sz
1879. 336—344. — ABEL Jenő: Beriszló Péter éne
kéhez = EPhK 1888. 529—534. — PINTÉR I. 613—
614. — GERÉZDI Rábán: A magyar világi líra kez
detei. Bp., 1962. 66.
98. BEMBO: Lettere II. 1552. X. LEÓ pápának Beriszlóhoz írt levele. — TOMCO 244—256.
99. Vk.m.lt. 1511. (1516). Veszprém oppidum 74.
100. CSANKI Dezső: Egy harminchat pecsétes oklevél
1511-ből = Turul. 1887. 50.
101. „Petrus Berizlo praep. eccl. Alb. et sacr. Reg. Mtt.
ac Gub. et Vic. Epp. Eccl. Vesp."
102. Mon. Vespr. IV. LXXI.
103. TOMCO 230.
104. K A L D I - N A G Y Gyula: Szulejmán. Gondolat, Bp.,
1974. 69.
105. TOMCO 276.
106. Ibidem 278.
107. LUKCSICS 16.
108. NAGYBAKAI Péter: A törökverő Beriszló Péter =
Élet és Tudomány, 1975. 980—986.
109. Régi magyar Codexek: ÉRDY-codex II. fele. Ma
gyar Nyelvemléktár (VOLF György). V. kötet. Bp.,
1876.
110. PINTÉR Jenő: A magyar irodalom története. I.
Bibliotheca. Bp., 1942. 121—122.
111. HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség

316

kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Kiadja a Ma
gyar Szemle Társaság. Bp., 1931. 244.
112. Magyar Nyelvemléktár (VOLF György) V. kötet.
Bp., 1876. 240.
113. Ibidem 441.
114. Veszprémet említő két versszak:
„Herceg akkor az földön lengyel vala,
Ki mind ez országot bírja vala,
Lakóhele Veszprém vala,
Ez föld népe mind német vala."
„Kevet fut bé Veszprémben,
Az hercegnek eleiben,
Magyaroknak ü szovával,
Keszeneti lén nagy tisztesség vei."
A költemény — Pannónia megvételéről — lelőhe
lye: Magyar versek könyve. Szerkesztette, beveze
téssel és jegyzetszótárral ellátta HORVÁTH János.
Második bővített kiadás. Bp., 1942. 40—43.
115. SZÉCHY Károly: A Pannóniai Ének = ItK 1892.
273—310, 433—471.
116. PINTÉR I. 621.
117. Ibidem I. 622.
118. TINÓDI Sebestien: C h r o n i c a . . . Coloswarba 1554.
esztendőbe. Hasonmás kiadás. Bibliotheca Hungarica Antiqua 1. Akadémiai Kiadó, Bp., 1959.
119. HORVÁTH Mihály IV. 191.
120. A veszprémi káptalani levéltár egyik nagy kincse
a régi Számadáskönyv,
ami az 1495—1552. évekről
tartalmaz gazdasági-birtokkezelési számadásokat,
várostörténeti forrásértékű adatokat.
121. KÁPOLNAI P. István: I. Miksa császárnak Bécs
és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik
évi feljegyzései = Sz 1885. 156—164. — GÖMÖRY
Gusztáv: Miksa római király naplójából, Magyar
ország elleni hadjárata alatt; 1490. = HK 1891.
274—277.
122. KATONA XIX. 635.
123. Magyar humanisták levelei XV—XVI. század. Köz
readja V. KOVÁCS Sándor. Bp., 1971. 560.
124. MHHS XVI. 45—46. — Humanista történetírók
608—609. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1977.
125. MHHS XVI. 310. — Humanista történetírók, 845.
126. VERANCSICS Antal ö s s z e s munkái, II. Pest, 1857.
113—114. MHHS I I I . Közli SZÁLA Y László. —
1504—1506 Memoria rerum. Sajtó alá rendezte, az
utószót és a jegyzeteket írta BESSENYEI József.
Magyar Helikon, Bp., 1981. 120.
127. Mindhárom jelentést eredeti német szövegükkel
közli Matunák Mihály a 95. jegyzetben idézett mun
kájában. A német szövegeket FALLER Jenő
(1894—1966) bányamérnök, több, Veszprém megyei
és városi helytörténeti ismertető szerzője fordítot
ta magyarra, és közölte a Veszprémi Hírlap 1926.
április 5. és 12. számaiban. Ezeket használtuk mun
kánk adataiként.
128. BARANYAI DECSI János magyar
históriája,
1592—1598. Pest, 1866. Közli TOLDY Ferenc.
MHHS VII.
129. KOSÁRY: Bevezetés I. 130.
130. Magyar Életrajzi Lexikon, I. Akadémiai Kiadó, Bp.,
112.
131. KOVACHICH M. G.: Scriptores rerum Hungaricarum minores. II. Budae, 1798. 296—300.
132. Gróf ILLÉSHÁZY István nádor följegyzései, 1592
. . . 1603. Pest, 1863. Közli KAZINCZY Gábor.
MHHS VII. 5.
133. MÓHL Adolf: Győr eleste és visszavétele, 1594—
1598. Győr, 1913. 43.
134. ILLÉSHÁZY följegyzései op. cit. 57.
135. Ibidem 57.
136. Ibidem 57.
137. Feldolgozta HOLUB József: Egy dunántúli egy
házi nagybirtok élete a középkor végén. Pécs, 1943.
Klny. a Pannónia 1941 — 1942. VII. évf. 3—4. szá
mából.

138. HOLUB op. cit. 30.
139. Ibidem 30.
140. Az eredeti latin szöveget, a n e v e k olvasását dr.
KREDICS László veszprémi levéltáros kézirati
munkája alapján közöltük. Szíves közreműködé
séért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
141. HOLUB op. cit. 33.
142. Historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV.
143. KOSÁRY: Bevezetés I. 227.
144. ISTVANFFY 321—322. — ISTVÂNFFY Miklós:
A magyarok történetéből. Magyar Helikon, Bp.,
1962. 236—238.
145. ISTVANFFY 465—466. — ISTVANFFY Miklós op.
cit. 316—318.
146. ISTVANFFY 609—610.
147. ,,. . . tanta vis atque impetus incidentium pilarum
fuit, ut non solum moenia aggeribus proxima penetrarent, sed etiam que ex adverso erant, una
eademque violentia perforarentur, pilaeque in
agrum Ratoltianum incidentes colligerentur".
148. ZOVÀNYI Jenő: A magyarországi protestantiz
mus 1565-től 1600-ig. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977.
161.
149. THALY Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és
elegyes dalok. Pest, 1864. 149—153.
150. THALY Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczi
kor irodalomtörténetéhez, I. Pest, 1872. 66—71.
151. VÉGHELY VIII. Melléklet. XL—XLIII.
152. TÖLCSÉRY 20.
153. Bibliográfia 360—365.
154. LUKCSICS—PFEIFFER 91—192.
155. TÖLCSÉRY 243. Tíz év alatt az iskola tanulóinak
száma 228-ra nőtt.
156. TAKÁTS Sándor: Benyák Bernát és a magyar okta
tásügy. Bp., 1891. 82.
157. GELENCSÉR István: A magyar felvilágosodás és a
kegyes iskolák. Regnum. 1942—1943. 359—362.
158. TAKATS Sándor: Egy elfelejtett nyelvújító =
M N y ő 1901. 421—426. — KOSÂRY 317.
159. KOSARY 623.
160. Veszprém városának nyájas leírása. Közli dr. PERENYI József. Veszprém, 1912. A költemény teljes
szövege magyarázatokkal.
161. TAKATS Sándor: Benyák Bernát és a magyar okta
tásügy. Bp., 1891. 83.
162. Ibidem 82.
163. Vk.m.lt. 1271. Veszprém oppidum 4.
164. VÉGHELY 185.
165. Ibidem 178, 179. — GUTHEIL: Arpád-kor 31.
166. VÉGHELY 192.
167.Vk.hh.lt. 1318 . Testamenta eccl. 1. — Vk.m.lt.
1355. Veszprém oppidum 28.
168. VÉGHELY 196.
169. = VH 1889. VII. 12.

170. 1237-ben először említve: A U O I. 76
iuxta
campum Sancti Thome . . . "
171. A helytörténeti kutatás 1318-tól tud létezéséről:
Vp.lt. 1318. Zöllös 1.
172. KOROMPAY 194—195.
173. = V 1891. IV. 25. 3.
174. LUKCSICS—PFEIFFER 91, 92—94, 95—100, 111 —
118, 119—120, 129.
175. Vp.lt. 1443. Litterae adiunctae 12.
176. TÖLCSÉRY 22—28.
177. LUKCSICS—PFEIFFER 159.
178. SRH II. 453—454. — HHFD I. 123.
179. Mon. Vespr. III. 168. — GUTHEIL: Arpád-kor 268.
34. jzt.
180. GUTHEIL: Arpád-kor 267. 20. jzt.
181. VemL Veszprém városi tanácsi jegyzőkönyvek.
1776. április 10.
182. A Journal of my travails intro Lower Hungary . . .
1715. British Múzeum Kézirattára. Vö. KROPF La
jos: Clements Simon utazása hazánkban = Történe
ti Szemle. 1921. 118—142.
183. Vk.m.lt. Veszprém—Urbarialia 2. Vö. Veszprém
múltja és jelene, 52—53.
184. Ibidem Veszprém—Urbarialia, 2A.
185. VemL Közgyűlési és tanácsülési iratok. 1745. no
vember 15.
186. VemL Veszprém városi tanácsi jegyzökönyvek.
1746. június 6.
187. VemL Közgyűlési és tanácsülési iratok. 1746. júni
us 8.
188. Ibidem 1747. április 29.
189. Ibidem No. 61. 1749. december 12.
190. Ibidem No. 62. 1749. december 15.
191. Ibidem 1762. augusztus 1.
192. VemL Veszprém városi tanácsi jegyzőkönyvek.
1764. december 5.
193. LUKÁCS Károly: A Balaton-vidék földrajza két
száz év előtt. BÉL Mátyás Notitia comitatuum
Vesprimiensis, Sümeghiensis et Szaladiensis с kéz
iratának fordítása és ismertetése. A Magyar Bioló
giai Kutatóintézet munkái, XV. kötet. Tihany, 1943.
224.
194. VÉGHELY 79.
195. 1776—1779.
196. CSÁSZÁR Elemér: A kegyesrendiek magyarorszá
gi iskoláiban 1670—1778. előadott drámák jegyzé
ke. == ItK 1915. 206—219. — TÖLCSÉRY Ferenc: A
kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi
róm. kath. főgymnasium története (1711—1895).
Veszprém, 1895. 21—30.
197. Vk.m.lt. Veszprém eccl. et capit. 1745.
198. RÓKA, Joannes: Vitae vesprimiensium praesulum.
Posonii, 1779.
199. FRIEDREICH Endre: A veszprémi szent Anna-ká
polna története. 1724—1907. Veszprém, 1907. 62.

317

JÓZSEF HUNGLER

DIE HERAUSBILDUNG DER ÖRTLICHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG
UND FORSCHUNG VON VESZPRÉM
Das vorliegende Material stellt den 1—5. Abschnitt
des ersten Drittele der Studie „Die Herausbildung der
örtlichen Geschichtsschreibung und Forschung von
Veszprém" dar.
Der vorgestellte Teil umfaßt davon auf der Grundlage der im Titel vorgegebenen Grundsätze: die historische Bedeutung Veszpréms in den ungarischen Legenden und Chroniken des Mittelalters (1. Abschnitt);
macht mit dem W e r k des ersten bewußten Forschers
der Veszprémer Ortsgesichte des 16. Jahrhunderts, des
Bischofs von Veszprém, Pál Bornemisza (Abstemius),
bekannt (2. Abschnitt); gibt einen Überblick über die in
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den zeitgenössischen Quellen des Veszpréms des 16—17.
Jahrhunderts auffindbaren historischen Spuren (3. Abschnitt); dem folgt eine Analyse des 54-strophigen Gedichts ,,Die leutselige Beschreibung der Stadt Veszprém" des Veszprémer Piaristen-Lehrers des 18. Jahrhunderts, Bernát Benyáks, als wertvolle „lyrische"
Quelle der Ortsgeschichte (4. Abschnitt); schließlich
gedenkt er eines als ziemlich modern zu bezeichnenden
Bemühens des Stadtrates von Veszprém im 18. Jahrhundert, als man im J a h r e 1776 schon die Geschichte der
Stadt in ungarischer Sprache schreiben zu lassen beabsichtigte.

