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1 Strausz Antal (1872–1935) rk. pap. 1891-ben Veszprémben érettségizett, majd a szemi-
náriumban tanult, 1895-ben szentelték pappá. Zalaszentbalázsi és tapolcai kápláni évek után
Veszprémben lett karkáplán 1900-ban, majd 1905-től 1923-ig Zalamerenyén volt plébános és
1923-tól a kiskomáromi kerület alesperese. 1923 februárjától veszprémi kanonok-plébános, a
plébánia vezetéséről 1930-ban lemondott. PFEIFFER 1987. 200.

2 Megjelent a Veszprémi Hírlap 1901/49–51., majd az 1902/1–28. számában.
3 Kis Jenő György (1890–1969) rk. pap. Veszprémben született, itt is érettségizett 1908-ban, a

teológiát szülővárosában, Budapesten és Bécsben az Augustineumban hallgatta, pappá 1913-
ban szentelték. 1915-ben doktorált, még az évben rövid ideig Zalamernyén volt káplán, majd
visszatért Veszprémbe karkáplánként. 1916-tól a veszprémi szeminárium tanára, 1926-tól
spirituálisa, 1935-ben ideiglenes igazgatója. 1936-tól Kaposvárott plébános, 1938-tól kerületi
esperes. 1947-ben Babics Endrével javadalmat cserélt, ismét Veszprémbe költözött kanonok-
plébánosnak. PFEIFFER 1987. 137.

4 Serák József (1884–1941) rk. pap. Székesfehérvárott érettségizett, Veszprémben szentelték
pappá 1909-ben. Gyulakeszin volt káplán, majd az első világháborúban tábori lelkészként
szolgált. Ezt követően Pápán volt ismét káplán, majd Csabrendeken plébános 1920 és 1929
között. 1929 decemberétől veszprémi kanonok-plébános, 1935-től pápai főesperes és veszprémi
esperes. PFEIFFER 1987. 192–193.

5 Engelhardt Ferenc (1878–1956) rk. pap. Székesfehérváron érettségizett 1894-ben, a teológiát
Veszprémben és Bécsben a Pázmáneum növendékeként végezte, 1900-ban szentelték pappá.
Kápláni évek után 1904-től a veszprémi szeminárium tanára, az angolkisasszonyok
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A VESZPRÉMI SZENT MIHÁLY (FŐ-) PLÉBÁNIA Historia Domusa –
„háztörténete” – becses forrása lehet a veszprémi helytörténet kutatásának. A 40x30
cm nagyságú, 376 számozott és néhány számozatlan oldalt tartalmazó kéziratot több
kéz alkotta. A bevezetője szerint Strausz Antal1 káplán által 1902-ben elkezdett,2
majd – jelen forrás közlés tárgyát képező 1918–1919-es éveket leíró – Kis Jenő
György,3 majd többek között Serák József,4 Engelhardt Ferenc5 és Babics Endre6

által folytatott kötetet veszprémi plébánosokként később ismét Strausz és Kis egé-
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tanítóképzőjének igazgatója. 1919 és 1935 között Tapolcán volt plébános, majd veszprémi
kanonok, 1949-től az előrelépések után haláláig olvasókanonok. PFEIFFER 1987. 95.

6 Babics Endre (1894–1955) rk. pap. Esztergomban érettségizett 1913-ban, ahol a teológiát 1917-
ben elvégezve pappá szentelték. 1923-ban átvették a veszprémi egyházmegyébe, ahol kaposvári
kápláni évek után 1928-tól Balatonfüred plébánosa, majd a Balaton zalai partjának püspöki
biztosa lett. 1943-ban veszprémi kanonok-plébánossá nevezték ki, ahol Kis Jenő Györggyel
való 1947-es javadalomcseréjéig szolgált. Ezt követően Kaposvár plébánosa volt. PFEIFFER
1987. 70–71.

7 Gutheil Jenő (1887–1963) rk. pap. Kaposvárott érettségizett 1905-ben, Veszprémben és
Budapesten hallgatott teológiát, pappá 1910-ben szentelték. 1914-től Veszprémben karkáplán,
szemináriumi aligazgató és a Szent Anna-kápolna igazgatója 1915-től. 1916-ban doktorrá
avatták, 1937-ig teológiai tanár a szemináriumban.1937-től veszprémi kanonok, egyúttal
egyházmegyei főtanfelügyelő 1948-ig. PFEIFFER 1987. 109–110. Munkája, „A kommunisták
uralma Veszprémben” miatt nem kívánatos személy lett az új hatalom szemében.

8 GUTHEIL 1920., PIARISTA HD, MIHÁLYFI–RUPERT 2017., CSABA 1959., CSABA 1963.,
NAGY 2010., NAGY 2013., NAGY 2016., CSERNUS-ORTUTAY 2015., CSISZÁR 2014.

szítették ki. A kötetet számos fénykép, képeslap, utólagos betoldás teszi gazdagab-
bá. A káplánok nevét tartalmazó feljegyzés szerint utoljára 1965-ben írtak kézzel a
kötetbe.

A korszak nem ismeretlen a történészek számára, arról több forráskiadvány, illet-
ve feldolgozás jelent már meg. A kommün idejének utólagos, mégis a kortárs sze-
mével készült beszámolóját Gutheil Jenő7 későbbi veszprémi kanonok, az esemé-
nyek idején a veszprémi szeminárium tanára jelentette meg 1920-ban az
Egyházmegyei Könyvnyomdában. A veszprémi várbeli piarista gimnázium historia
domusa a rend tevékenységét a Tanácsköztársaság időszakában feldolgozó köteté-
ben jelent meg. Mihályfi József közvetlen tapasztalatairól számolt be, mint a helyi
direktórium által túszként fogvatartott veszprémi polgárok egyike. Az eseményeket
a direktórium oldaláról Csaba Imre újságíró mutatta be több írásában. Újabban Nagy
Szabolcs, a MNL Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa tárt fel levéltári forrá-
sokat és foglalta össze a kommün és a román megszállás időszakának városi és
megyei eseményeit. Kifejezetten az egyházmegye történet oldaláról közelítette meg
a tanácskormány időszakát Csernus-Ortutay Márton, amely főleg Gutheil jelenleg
nehezen hozzáférhető szövegére támaszkodva fűzte fel az események sorát. Folya-
matában elhelyezve, a város polgármestere sorsán keresztül érinti az eseményeket a
Komjáthy László polgármester tevékenységét bemutató újabb kiadvány is.8

A most közölt forrásszöveg utólag, Gutheil Jenő már hivatkozott kötetének isme-
retében, arra reflektálva készült: szerzője a párhuzamosságokat tudatosan mellőzve
többször felhívja erre az olvasó figyelmét. A szöveg újdonsága a várbeli események
részletes taglalásából, a plébániához kötődő események – a Legény- és a Rosalium-
egylettel és a „hitközség” megalakulásával kapcsolatos, illetve a húsvét tájékán a
székesegyházban, mint a veszprémi Szent Mihály Székesegyházban lejátszódó tör-
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ténések, valamint plébánia személyzetének – káplánok, karkáplánok stb. – megpró-
báltatásainak bemutatásából adódik.9

A szövegközlés során eltekintettem az egyértelmű rövidítések feloldásától és a
korabeli nyelv- és szóhasználat sajátosságainak modernizálásától. Lábjegyzetben az
azonosítható személyek rövid életrajza és néhány kevésbé közismert fogalom
magyarázata olvasható. Az eredeti kötet oldalszámait szögletes zárójelben jelöl-
tem.10

*

[211] V. A kettős forradalom eseményei.
Spanyol járvány.11 1918. szept. okt. és nov. hónapjaiban dühöngött városunkban

a spanyoljárvány. A megbetegedések száma óriási volt. Az intézetek belső növendé-
keinek 90%-a keresztülment a megbetegedésen. A halálozások száma is magasra fel-
szökött. 1918 augusztusában volt 20 halott (ez a rendes), szeptemberben 26, októ-
berben 89, novemberben 61, decemberben 67. Ez évben a róm. kath. halottak száma
a katonákon kívül 506-ra rúgott, holott azelőtt 200-300 között szokott lenni. A jár-
vány vitte el többek között Köcsky József tanítót is élete teljes erejében és virág-
ában, sok más hasonló korú egészséges erős emberek[kel] együtt. Aidler Rudolf,12

a tartalékkórház gazdászati főhadnagya, egy deli termetű, talpig derék becsületes,
katholikus ember szintén a spanyoljárvány áldozata lett. Az egyházmegyei papok
közül Kéri Gyula13 szentbékkállai esperes, Németh Imre14 pápai káplán és Szűcs

9 A forrásszöveg keletkezési korának megfelelő szóhasználata értelemszerűen nem
alkalmazkodik a ma „politikailag korrektnek” számító közbeszédhez. Ebben semmi meglepő
nincs, minden kor nyelvezete a saját miliőjéhez alkalmazkodik, egyes szavak utólagos
többletjelentése az adott korszakban esetleg nem hordozott semmilyen mögöttes jelentés-
tartamot.

10 Köszönöm Nagy Károly apátkanonok, székesegyházi főplébános engedélyét és támogatását a
szöveg megjelentetéséhez.

11 Az egyes fejezetek címei a kötetben a lap szélén olvashatók. A „spanyolnátha” az első
világháború után, 1918–1919-ben az egész földkerekséget sújtó influenza-járvány volt, amely
a történelem legtöbb halálos áldozatot követelő vírusfertőzése volt.

12 Helyesen: Liedler Rudolf főhadnagy. Forrás: FÖLDESI 2019. 84. 
13 Kéri Gyula (1867–1918) rk. pap. Veszprémben és Győrben járt gimnáziumba, majd Bécsben a

Pázmáneum növendéke volt 1885-től. 1889-ben szentelték pappá. Káplán 1890–1891-ben Le-
sencetomajon, Kaposvárott 1893–1903 között, közben a veszprémi szeminárium egyháztör-
ténelem tanára 1891–1893 között. Szentbékkállai plébános 1903-tól, kerületi esperes 1908-tól
haláláig. PFEIFFER 1987. 589–590..

14 Németh Imre (1886–1918) rk. pap. Szombathelyen érettségizett 1906-ban, 1909-ben szentelték.
1909-től káplán (Német-) Ladon, Buzsákon, Kaposszentbenedeken, Csökölyben, majd 1913-tól
Pápán. PFEIFFER 1987. 773.
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György15 csabrendeki káplán (mindhárman duzzadó egészségű fiatalemberek)
húnytak el. – Az orvos és gyógyszerészek nagy része is beteg lett. – Idegessé tették
emellett az embereket a harctér és a politika eseményei is. Az Eszterházy kormány,16

mely 1917 szeptemberében Dr. Rainprecht Antal17 bankigazgatót ültette az elhunyt
Hunkár Dénes18 főispán helyére, megbukott. Wekerle kormányát az ellenzék állan-
dóan óriási erővel támadta. 1918 októberében Bolgária lerakta a fegyvert.19 Az
emberek kezdték belátni, hogy ez a vég kezdete.

Október vége.20 Október vége felé esténként egész tömegek mentek ki az állo-
másra, hogy megvegyék és falják „Az Est”-et.21 Végre kirobbant a „forradalom”.
Nálunk csütörtökön, okt. 31-én kezdődött a mozgolódás, felvonulás. Pénteken, nov.
1-én, Mindenszentek napján a „Nemzeti Tanács” nálunk is megalakult annak a
Rainprecht Antalnak elnöklete alatt, akinek a főispánságról való lemondása már
akkor befejezett tény volt, nem is lakott már a főispáni palotában,22 a csütörtök esti
tüntető felvonulás, mellyel őt is ünnepelték, a vásártéri lakása elé vonult fel.
Pénteken du. 2 órakor népgyűlést tartottak, itt bejelentették a „Nemzeti Tanács”-hoz
való csatlakozást. A V. H.23 nov. 7-én rendkívüli számban jelzi az eseményeket a
városi képviselőtestület teljes üléséről s a hétfői (nov. 4.) népgyűlésről, ahol végle-
gesen megalakulhatott a Nemzeti Tanács, melynek intéző bizottságába Kőszeghy24

15 Szűcs György (1891–1918) rk. pap. Veszprémben 1911-ben érettségizett, pappá 1915-ben
szentelték. Káplán volt Somlóvásárhelyen 1915-től, Zalabéren 1916-tól, Csabrendeken 1918-
tól. PFEIFFER 1987. 1002.

16 Esterházy Móric vezetésével – a Tisza István-féle kormány után kinevezett, annak ellenzékét
tömörítő – alig két hónapot hivatalban lévő kormány 1917. június 15. és augusztus 23. között.

17 Rainprecht Antal (1881–1946), jogász, mezőgazdász. 1908-ban édesapjától átvette a veszprémi
püspöki uradalom jószágkormányzói tisztét, amelytől 1909-ben megvált és ügyvédi irodát
nyitott. Veszprém megye főispánja 1917 és 1919. március 17. között. 1922 és 1926 között
országgyűlési képviselő, 1930-ban visszavonult a politikától. VVL 677.

18 Hunkár Dénes (1852–1917) földbirtokos. 1907 és 1917 között Veszprém megye főispánja, a
Nemzeti Munkapárt tagja. VVL 328.

19 Helyesen 1918. szeptember 29-én.
20 Lapszélen.
21 1910-ben Budapesten, Miklós Andor által alapított korabeli értelemben tekintett liberális-

ellenzéki és bulvárlap, amely ezen a címen 1939-ig jelent meg. Az első világháború idején
elérte a félmilliós példányszámot.

22 Ma a megyei kormányhivatal egyik épülete, a megyeháza és a Csermák Antal zeneiskola
tömbje között áll.

23 Veszprémi Hírlap.
24 Kőszeghy Antal (1886–1976) rk. pap. 1912-ben szentelték pappá, s rövidebb kápláni évek után

1917-től Veszprémben lett karkáplán 1920-ig, majd 1921-ig Kaposvárott hitoktató. Zsinati
vizsgája után 1921-től Nágocson, 1930-tól Marcaliban plébános 1964-ben történt nyugalomba
vonulásáig. Közben 1931-től helyettes esperes és tanfelügyelő, 1938-tól esperes, 1941-től
tiszteletbeli kanonok. PFEIFFER 1987. 644–645.
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karkáplánt, közjóléti bizottságába Perényi25 kanonokplébánost is beválasztották. 15-
16 tagból állottak ezek a bizottságok; a nemzeti bizottságnak 7 civil, 8 tiszt és 8
legénységi személy tagja volt, az átvonulók élelmező bizottsága 6 tagból állott. A
Nemzeti Tanács elnökévé dr. Rainprecht helyben, midőn ő (nov. 23-án) főispán-kor-
mánybiztossá neveztetett ki, dr. Schrikker Sándor földbirtokos helyettes elnök bíza-
tott meg a teendők elvégzésével.

Hadserege felbomlása, anarchia.26 Nehéz napok következtek ezután. A katonasá-
got összetartani nem lehetett. Pár nap alatt kiürült minden kaszárnya, nagyobbrészt
a raktárak is. Fegyverét jórészt ki-ki megtartotta. Esténkint és éjszakánkint őrült
lövöldözés folyt. – A tartalék kórház is legnagyobb részt kiürült, leszerelték; a tisz-
ti étkezde ezüst ékszereit (Hornig27 ajándéka) egymás közt potom áron elárverezték.
Teljes volt a bomlás a hadseregben. A frissen alakuló nemzetőrség napi 30 K[orona]
zsold mellett nem tudott rendet teremteni. Nov. 4–5. körül híre járt, hogy éjjel a
garázdálkodó tömeg felmegy a várba s vérengzést, rablást rendez. A theológiai taná-
ri ház28 lakói ezen az éjszakán nem mertek otthon aludni, elvonultak csendesebb,
kevésbé exponált helyekre. Török29 rendőrkapitány, Beőthy,30 Szebenyi századosok
más tisztekkel együtt egész éjjel tiszti őrséget tartottak a püspöki palotában, Krá-
nitz31 püspök úr és Néger32 prelátus úr házában. Szerencsére nem történt semmi baj,
csak az őrség jókedve lett reggelre túl magas. A vár, főleg a püspöki palota fényes

25 Perényi Antal (1851–1922) rk. pap. Szombathelyen érettségizett 1870-ben, a veszprémi
szeminárium növendékeként 1874-ben szentelték pappá. Kápláni évei után 1886-ben a
Davidikum igazgatója 1886–1916 között, majd veszprémi kanonok-plébános 1916–1920
között, amikor lemondott. Ezt követően a káptalani javak dékánja, majd pápai főesperes lett
halála évében. PFEIFFER 1987. 170–171.

26 Lapszélen.
27 Hornig Károly (1888–1917) veszprémi püspök.
28 Feltehetően a mai veszprémi ügyészségi épület a Vár utca 8. szám alatt.
29 Török Gyula (1876–1940) rendőrkapitány. Szombathelyen kezdte rendőri pályafutását, majd

1913–1921 között Veszprém rendőrkapitánya volt. Ezt követően Budapestre kerül, a
belügyminisztériumban rendőrtanácsosként lakásépítési miniszteri biztos lett. 1930-ban vonult
nyugdíjba. Haláláig tagja volt Veszprém vármegye törvényhatóságának, illetve Szombathely
város képviselőtestületének. Mihályfi–Rupert, 2017. 78.

30 Beöthy Dezső (1885–1956) katonatiszt. 1905-ben végzett a Ludovikán, 1912–1914 között a
veszprémi 31. gyalogezred csapattisztje. Az első világháborúban különböző frontokon harcolt.
1919. március 23-án a Veszprém Megyei Direktórium egyik katonai vezetőjének választották.
1927-től a jutasi honvéd altisztképző tanára, 1935–1938 között ezredesi rangban parancsnoka.
1938-ban tábornoki rangban nyugdíjazták, 1940-től a város országgyűlési képviselője a Magyar
Élet Pártja tagjaként. 1945 után nyugdíját megvonták, kitelepítették Felsőörsre. VVL 71.

31 Kránitz Kálmán (1841–1935) rk. pap. Szombathelyen érettségizett 1857-ben, 1863-ban pappá
szentelték. Káplán Karádon 1863–1872 között, közben Rómába utazhatott 1867-ben az első
vatikáni zsinatra. Adminisztrátor, majd plébános ezt követően Alsópáhokon, a keszthelyi
kerület helyettes esperese és tanfelügyelője 1891-től, majd esperese 1892-től. 1898-tól
veszprémi kanonok, ahol folyamatosan lép előre a káptalanban a gradualis processio
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ablakira célba lődöztek esténkint a tüzérbarakkokból. [212] Káuzli33 rektor kanono-
ki háza falán ma is látható két Manlicher34 golyó nyoma; a golyók Sárközy35 spiri-
tuális fényes ablakainak szóltak. A püspöki palota könyvtárában Berzeviczy A[lbert]
egyik kiváló munkájába fúródott bele a golyó. Ez a könyv ma is látható a vármegyei
múzeumban.36 Ez az esténkénti őrült lövöldözés heteken keresztül tartott, egészen
addig, míg a sok ellopott munició el nem fogyott. A hangulat rózsásnak nem volt
nevezhető. Mindenkinek arcán ott ült a kérdés: mi lesz ebből? Joggal féltek sokan a
teljes anarchiától.

gyakorlata alapján. 1907-től cymei címzetes püspök, éneklőkanonok 1911-től, olvasókanonok
1920-tól, a káptalan nagyprépostja 1922-től és általános püspöki helynök. PFEIFFER 1987.
146–147.

32 Néger Ágoston (1838–1919) rk. pap. Pappá 1861-ben szentelték, nevelő az Almássy, majd az
Esterházy családnál, majd plébános Pápán 1878-tól 1896-ig, kanonoki kinevezéséig; közben
esperes 1885-től. A káptalanban az előrelépések révén a testület második méltóságáig, az
olvasókanonokságig jut 1911-ben. PFEIFFER 1987. 166.

33 Káuzli Dezső (1855–1942) rk. pap. Nagykanizsán érettségizett 1874-ben, s a veszprémi, majd
a budapesti szemináriumban tanult, 1879-ben szentelték pappá. Az Inkey családnál házitanító
Iharosberényben, majd bemutatólevelükkel ugyanitt plébános 1887-ig, amikor a veszprémi
szeminárium oktatójának, majd 1893-ban rektorának nevezték ki. 1901-től veszprémi kanonok,
az előrelépések révén 1935-től nagyprépost, amely évben megvált rektorságától. PFEIFFER
1987. 130–132.

34 A monarchia hadseregének alapvető kézifegyvere volt az ún. Mannlicher-puska.
35 Sárközy Lajos (1886–1969) rk. pap. 1906-ban Veszprémben érettségizett, majd itt és Buda-

pesten hallgatott teológiát, pappá 1911-ben szentelték. Káplán Murakeresztúron és Csurgón,
majd 1913-tól az Angolkisasszonyok veszprémi intézetében hitoktató. 1915-tól a veszprémi
szeminárium lelki igazgatója (spirituálisa). Plébános és kerületi esperes Kiskomáromban 1927-
től, 1940-ben visszatért Veszprémbe, mint kanonok és a szeminárium rektora. A káptalanban az
előrelépések révén székesegyházi főesperes és hántai prépost 1948-tól. PFEIFFER 1987. 189.

36 Berzeviczy Albert: Régi emlékek 1853–1870. Budapest, 1907. A könyv a Veszprémi Érseki
Könyvtár gyűjteményében található.

A Berzeviczy-könyv a lövedékkel
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Hazatérés a harctérről.37 Eközben megjönnek a harctérről a katonák. A tüzéreket
Silbersdorf ezredes38 nov. 19-én vezette haza az ágyúkkal s a pod(?)gyásszal együtt
lóháton.39 A honvédek (31-esek) ezredtörzse nov. 22-én pénteken hajnalban ért
Jutasra különvonaton, valami 80 emberrel. A legénység többi része már előbb szét-
oszlott. Az érkező katonaság is azonnal leszerelt.

Polgárőrség.40 A katonaság leszerelése folytán nem volt a városban karhatalom,
a rendőrség létszáma csekély, az izgága emberek száma légio. A közbiztonság a
lehető legrosszabb. Ez a kényelmetlen állapot teremtette meg a polgárőrséget nov.
10-e körül. A város kerületeiben egy-egy parancsnok vezetése alatt egészséges fér-
fiak 18–50 évig becsületbeli kötelességüknek tartották este 8-tól reggel 6-ig fegyve-
res őrszolgálatot teljesíteni az illető városrész területén. A vár s a piac a Szent Anna
térig volt az I. kerület, ebben nagyobbrészt papok és kispapok tartották a polgárőr-
séget, mert a kerületbeli zsidók csak névleg voltak polgárőrök. Vitték a Manlichert
káplánjaink és kispapjaink egyaránt, de még a püspöki titkár is. 4–4 órás szolgálat-
ban 2–2 órát cirkálással, 2–2 órát laktanyai őrséggel kellett eltölteni. Sok jó tréfát
elkövettek a polgárőrök, ment is eleinte szépen a dolog, később egyesek elmaradoz-
tak, december végére kimúlt csendesen általános részvétlenség következtében az
egész intézmény.

Szociáldemokraták mozgalmai.41 A társadalmi mozgalmak hullámai mindig
magasabbra csaptak. A szociáldemokraták pártjáról városunkban azt sem tudták,
hogy van-e, nincs-e. Most egyszerre előtérbe kerül a Neumayer42 elvtárs, a Krausz
nyomda43 művezetője, pártelnöki óriás tekintéllyel lép a cselekvés színterére.
„Tudják meg az urak, hogy egyetlen sürgönyömre 2000 fegyveres szervezett mun-
kás jön Győrből”, harsogta az öntudatos pártvezér. Óriási erővel, terrorral indul meg
az agitáció. Nov. 17-én van a nagyszabású szociáldemokrata agitációs gyűlés,

37 Lapszélen.
38 Valójában Schwartz Jenő ezredes. Lásd: FÖLDESI 2018., 150–153.
39 A Veszprémi Hírlap szerint megyesi Schwartz Jenő ezredes nevét említi a hazatérő ezred

parancsnokaként. Veszprémi Hírlap 1918. november 24. A hetes (41.) tüzérek hazaérkezése.
3. p. 

40 Lapszélen.
41 Lapszélen.
42 Neumayer Imre (1881–1936) nyomdász, városi tanácselnök. Nyomdászsegédként dolgozott

több veszprémi nyomdában, majd a szociáldemokrata párt tagja. A Tanácsköztársaság alatt
előbb városi élelmezési népbiztos, majd április 9-től a városi tanács alelnöke, április 16-tól
elnöke. Júliustól betegség miatt feladatait ellátni nem tudta, 1923-tól az eredeti mesterségét
gyakorolta a Fodor nyomdában. VVL 587.

43 A korábbi Ramazetter-, majd Knauer-nyomdát 1871-ben Krausz Ármin könyvkereskedő
vásárolta meg. A család a nyomdát 1919-ig működtette, előbb a Kossuth Lajos utca 1. szám,
majd a Rákóczi Ferenc utca 1 szám alatt. A századforduló legnagyobb és legeredményesebb
veszprémi nyomdaipari vállalkozása volt. VVL. 472–473.
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melyen Kőszeghy karkáplán is felszólalt, de a jó szót nem akarta a tömeg bevenni.
– Mindenkinek be kell lépni valamilyen szakszervezetbe s a „párt”-ba. Az iparosta-
nonc iskola44 egyik földszintes tanterme lesz a Veszprémvármegyei Szociáldemok-
rata Párt hivatalos helyisége. Itt minden este forgalmas élet zajlik, egész késő éjsza-
káig elnyúlnak a nagy tanácskozások. A polgármester és a városi mérnök beléptek a
„párt”-ba. Ők voltak az elsők, akik – nagy elképedésére a publikumnak – a tanult
emberek közül először csatlakoztak a vörös zászlóhoz. Követték őket sokan. A pos-
tásoknak és vasutasoknak egyszerűen „muszáj” belépni. A mozdonyvezető addig
nem indítja el a gépet, míg a hivatalnok urak be nem lépnek a pártba. Számos vas-
úti főtisztviselő pl. a jutasi főnök, kitér az üldöztetés elől s hosszabb betegszabad-
ságra megy. A közalkalmazottak szervezete is hosszas háborúságok után egy szép
napon arra ébred, hogy a szociáldemokrata táborban van minden tagjával együtt. A
városházán tartanak gyűlést nov. 28-án a fejmunkások s ők is tömörülni akarnak dr.
Illés Dezső45 körül érdekeik védelmére. A polgári elem nem tudja, mit csináljon.
Kezdenek hangulatot csinálni a kisgazda párt mellett, de mikor kiderül, hogy kon-
zervatív keresztény nemzeti szempontból Nagyatádi Szabó46 nem megbízható em-
ber, a ker. szociális párttal kísérleteznek. Főleg a vasutasok szorongatják Wohl-
muth47 káplán, népszövetségi helyi főembert, hogy csinálni kell valamit. A ker. szo-
ciális párthoz sokáig nem találnak elnököt. A püspöki káptalani és alapítványi hiva-
tali [213] alkalmazottak, az ügyvédek, közhivatalnokok közül senki sem mer vállal-
kozni. Egy idegen ember, erdélyi menekült pénzügyi tisztviselő dr. Fassánok
Gábor48 lesz az elnök, Balogh József borbélymester és Milhoffer vasutas az alelnö-
kök. Bizony szegényesen nézett ki a ker. szociális párt. – Helyi sajtó.49 1919 janu-

44 1912-ben adták át az 1883/1884. tanévben megindult iparostanonc iskola szecessziós épületét,
amely jelenleg üresen állt. (A korábbi ének-zenei általános iskola épülete, Óvári Ferenc utca 1.)
VVL 336–338.

45 Lapszélen: „Polgári elem szervezkedése”.
46 Nagyatádi Szabó István (1863–1924) politikus. Az első magyarországi parasztpárt

megalapítója, a Tanácsköztársaság bukása után három alkalommal földművelésügyi miniszter.
Pártja, a Kisgazdapárt az 1920-as nemzetgyűlési választásokon többséget szerzett.

47 Wohlmuth Imre (1891–1962) rk. pap. Veszprémben érettségizett 1911-ben, itt is szentelték
pappá 1915-ben. Kápláni évek után veszprémi karkáplán 1917-től, alkántor és egyúttal az
Egyházmegyei Nyomda igazgatója 1920-tól. 1925-től siófoki plébános 1955-ig, nyugalomba
vonulásáig, közben 1952-ben néhány hónapra internálták. PFEIFFER 1987. 1009.

48 Fassánok Gábor (?–?) politikus. 1920-tól a Veszprémi Hírlap szerkesztője, a keresztény-
szocialista párt tagja, 1919 októberétől a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának helyi
vezetője.

49 Lapszélen.
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árjában dr. Rupert Rezső,50 dr. Sándorfi Kázmér51 és Mattkovich László52 belépnek
a Veszprémvármegyével egyesült Veszprémi Hírlap szerkesztőségébe, a V. H. meg-
szűnik „az egyházmegyei iroda hivatalos közlönye” lenni. Hatalmas hírlapi harc
indul meg a szociáldemokraták új vezére, Erdős Béla53 vasúti főmérnök ellen. 1919
márciusában a demokraták is indítanak lapot „testvériség” cím alatt, mely ugyan-
csak piszkolja a papokat és apácákat. Rengeteg szócsaták, hat hasábos cikkek. A
világnézetek izgató harca itt-ott bizony testi inzultusokkal és járt. Csúnya, kellemet-
len támadás éri Dr. Hoss54 theol. tanárt és szerkesztőtársát, dr. Rupertet. Várszerte

50 Rupert Rezső (1880–1961) politikus, jogász, újságíró. Budapesten végezte jogi tanulmányait,
1909-től a Veszprémi Hírlap szerkesztője. A Tanácsköztársaság idején Ausztriába menekült,
annak bukása után visszatért, 1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek választották a Kisgazda-
párt színeiben. 1921-ben kilépett a pártból, s 1924-től elnöke a Kossuth Pártnak, amely a poli-
tikai szabadságjogok kiterjesztéséért szállt síkra. 1926-ban elvesztette mandátumát, majd 1935-
ben a Bajcsy Zsilinszky-féle Nemzeti Radikális Párt képviselőjeként ismét képviselő lett.
Veszprémben városi képviselő, illetve a megyei, valamint a budapesti törvényhatósági bizottság
tagja. A német megszállás után bujkálni kényszerült. 1945-ben a Polgári Demokratikus Párt
egyik szervezője, tagja az ideiglenes Nemzetgyűlésnek. 1947-ben a PDP-ből kizárták, vissza-
vonult. VVL 714.

51 Sándorfi Kázmér (1877–1941), ügyvéd, lapszerkesztő. Budapesten végezte jogi tanulmányait,
majd 1903-tól Veszprémben vezetett ügyvédi praxist. A városi képviselőtestületnek tagja, a
Veszprémi Hírlapnak főmunkatársa, a Polgárdi Dalárdának egy ideig elnöke volt.
MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 77.

52 Matkovich László (1884–?) író, szerkesztő. 1910-ben költözött Veszprémbe, ahol a Veszprémi
Újság című lapot indította el, amely 1919-ben beolvasztotta a Veszprémi Hírlapot, melynek
szerkesztője lett. 1921 után a Veszprémvármegye című politikai lap felelős szerkesztője. VVL
529.

53 Erdős (1891-ig Deutsch) Béla (Felsőpéc, 1874. – Bécs, 1936.) MÁV osztálymérnök, a Veszp-
rémvármegyei Vasutas Szakszervezet elnöke. 1919. március 23-án vármegyei közlekedési
népbiztos, majd a vármegyei szociális termelési ügyosztály vezetője. Április 9–16. között a
városi tanács intézőbizottságában a gazdasági ügyek intézője. Egy 1919. június 28-i hír szerint
szolgálati érdekből áthelyezték Budapestre az államvasutak építési- és pályafenntartási
osztályára. Lásd: Vörös Zászló, 1919. jún. 28., 2. Elfogásáról, majd Veszprémbe szállításról
olvasható: Erdős Bélát elfogták. Lásd: Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 24., 3. Letartóztatása után
Veszprémbe szállították, de kérte kezesség melletti szabadon bocsátását. Elengedték, és ezt
követően megszökött. A Tanácsköztársaságban való szerepvállalása miatt Bécsbe ahol egy
házkezelő irodát tartott fenn. Itt hunyt el 1936-ban. 
Forrás: https://kapuvar.blog.hu/2009/04/02/erdos_sandor_es_tsai_egy_csaladregeny_vege
(2018. 08. 14.) és MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 68.

54 Hoss József (1881–1969) rk. pap. Nagykanizsai érettségi után Veszprémben és Budapesten
hallgatott teológiát, 1906-ben szentelték pappá. Bécsben az Augustineum növendéke, ahol
1908-ban doktorált. 1909-től szemináriumi lelkiigazgató és tanár Veszprémben, 1919-től
hittanár az Angolkisasszonyoknál. 1923-tól kaposvári plébános, 1935-től helyettes esperes és
tanfelügyelő. 1936-tól veszprémi kanonok, 1938-tól az Actio Catholica egyházmegyei igaz-
gatója, országgyűlési képviselő. A káptalanban az előrelépések révén 1945-től nagyprépost,
többször püspöki és káptalani helynök, majd 1951-ben történt lemondása után Somogy-
szentpálon plébános. PFEIFFER 1987. 120–121.
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szeretettel ünneplik és magasztalják Kőszeghy káplánt, ki el mert menni s fel mert
szólalni a demokraták gyűlésén, jóllehet életveszélyes fenyegetésekkel illették őt.

Kortesharcok.55 Ilyen körülmények között írják ki a választásokat. Veszprém és
Győr vármegye lesz egy választókerület, mely 10 képviselőt választ az ú.n. propor-
tionalis belga rendszer56 szerint. Megindultak a jelölések. A hangulat erősen antik-
lerikális. A temetőhegyi gazdakör kitessékeli kebeléből Kőszeghyt, úgy, hogy kény-
telen lemondani az alelnökségről s a gazdakör egyházi vezető nélkül marad. –
Elkeseredetten folyik az agitáció és a korteskedés. A demokraták a színházban tart-
ják monstruosus57 gyűléseiket, melyeken mindenkinek ott „kell” lenni. A ker. szo-
cialisták márc. 16-án a Legényegyesület nagytermében tartottak egy nagyon szépen
sikerült gyűlést Bartos János, Töttősy fővárosi hittanár, Kovács58 succentor és má-
sok közreműködésével. Kezdünk fellélegezni: vannak nekünk is embereink. A kis-
gazdák vezérei: Rupert és Kőszeghy a vidéket járják. Időközben – mint már említet-
tük – Dr. Rainprecht újból megbízatott a kormánybiztos-főispán teendők végzésé-
vel. Mikor Búza Barna59 földművelésügyi miniszter városunkban járt, mondott
Rainprecht egy antiklerikális kiszólásokban gazdag beszédet, amit neki talán soha
nem fognak megbocsátani. Nagyon jellemző, hogy a szociáldemokraták még így
sem voltak vele megelégedve, hanem követelték az ő elmozdítását, mert megbízha-
tatlannak tartották.

Március idusa.60 Márc. 15-ét, mely szombatra esett, nagy fénnyel ünnepli meg
az egyedül és dicsőségesen uralkodó szociáldemokrata párt. Megérdemli ez a nap,
hogy annak eseményei följegyeztessenek; nagyon épületes és tanulságos dolgokat
lehetett itt tapasztalni, hiszen ez volt a vörös világnak első hivatalos megnyilvánu-
lása. Hivatalos ünnep, mise és egyház nélkül. A Rákóczy téren óriás népgyűlés; az
összes szakszervezetek felvonulnak tábláikkal. „Katonatisztek szakszervezet” fel-

55 Lapszélen.
56 Proportionalis = arányos.
57 Monstruosus = nagyszabású.
58 Kovács József (1888–1963) rk. pap. Keszthelyen érettségizett, Veszprémben és Budapesten

végezte a szemináriumot, 1912-ben pappá szentelték. Káplán több helyen, majd tábori lelkész
1914–1916-ban, 1917-től veszprémi karkáplán, majd az év augusztusától alkántor (succentor),
az Egyházmegyei Nyomda igazgatója. 1920-tól Pápán hitoktató, majd a Szent Ilona intézet
igazgatója. 1930-től haláláig Zalabéren plébános. PFEIFFER 1987. 633.

59 Búza Barna (1873–1944) politikus, ügyvéd. 1906 és 1910 között a Függetlenségi és Negyven-
nyolcas Párt képviselője, majd a „Károlyi-párt” tágja. Az őszirózsás forradalom idején a
Magyar Nemzeti Tanács tagja, október 31-től 1919. március 21-ig a kormány földművelésügyi
minisztere, s ideiglenesen, néhány napig az igazságügy minisztériumot is vezette 1918 novem-
berének elején. A Tanácsköztársaság idején visszavonult, 1921-től ügyvédi praxist folytatott
Budapesten. ÚMÉL I. 982–983.

60 Lapszélen.
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iratú táblát egy tényleges százados emeli, mögötte sorakoznak a 31-es ezred tisztjei.
Rainprecht kormánybiztos a vármegyei tisztviselők felé mély tisztelettel leemeli
kalapját, mikor a cigánybanda a Marseillaise-t húzza; utána az egész tömeg fedetlen
fővel hallgatja a cigányokat. Ez a jelenet vagy háromszor ismétlődik. A Dalegyesület
magyar hazafias dalokat énekel, Erdős Béla óvatosan beszél, Róland61 cipész nagy
lelkesedéssel szaval. Az ünnepélyen a várbeliek közül nagyon kevesen vettek részt
mint nézők. A Rákóczy térről a tömeg a Petőfi emléktáblához vonul, itt is nagyhan-
gú beszédek hangzanak el. Jankovics62 párttitkár és Neumayer elnök a főrendezők.
Büszkék voltak erre a napra.

[214] A keresztény tisztviselőnők egyesülete sokkal magyarabb, hazafiasabb
ünnepélyt rendezett e nap délutánján a városház nagytermében a Dalárda közremű-
ködésével, melyen Csajághy63 törv. bíró, a Dalegyesület elnöke mondott nagyhatá-
sú hazafias ünnepi beszédet.

Tüntetők.64 Márc. 16-án délben 12 óra után a rokkantak egy csoportját vezeti fel
a várba egy zsidó szájbőriparos, hogy tüntessen a püspök és a papok ellen, mert a
püspök keveset adott a rokkantak szakszervezetének. Míg a négy-öt tagú küldöttség
fenn jár a püspöknél és elég tüntető hangon tárgyal a püspökkel, addig a palota lép-
csőiről a szájbőriparos ugyancsak lázítja a tömeget a nagyhasú papok ellen. A jám-
bor vidékiek csoportja azonban nem nagyon izgult, megbámulta a székesegyházat
még belül is és minden baj nélkül elvonult.

Proletáruralom.65 Pár nap múlva bekövetkezik a proletár-diktatúra. Ennek kelet-
kezését, lefolyását, főbb eseményeit és bukását bőven megírta dr. Gutheil Jenő: „A
kommunisták uralma Veszprémben” c. munkájában. Itt csak azon adatok pótlására
szorítkozunk, melyek a plébániát közelebbről érintik s a könyvben csak röviden
említtetnek. Rosalium kommunizálása.66 Ilyen a Rosalium temetkezési egylet
vagyonának kommunizálása. Alig, hogy kitört a proletárdiktatúra, megjelent a plé-

61 Roland Ferenc (?–1919) cipész, politikus. Az 1919. március 23-án megalakult veszprémi
direktórium egyik tagja. A kommün bukása után letartóztatták, s augusztus 23-án őt is Siófokra
szállították és meggyilkolták, ahol augusztus 26–27-én éjjel több, Veszprémből korábban ide
szállított kommunistát végeztek ki. Az eseményekre lásd ANDRÁSSY 1979. 315–316.

62 Jankovics Lajos (1881–1931) vasmunkás, politikus. Budapesten tanult, ahol belépett a Szociál-
demokrata Pártba. 1919-ben Veszprémbe helyezték, ahol a március 23-án megalakuló direk-
tórium tagja lett. A Tanácsköztársaság bukása után letartóztatták, majd fogolycserével a
Szovjetunióba került, ahol haláláig élt. VVL 356–357.

63 Csajághy Károly (1873–1961) jogász. 1913-tól Veszprémben bíró, később a törvényszék elnöke
(1922–1942). Életére összefoglalóan: JAGUDITS–NAGY 2016. 115–120.

64 Lapszélen.
65 Lapszélen.
66 Lapszélen.
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bánián Bukovics József asztalosmester, a Rosalium egylet jegyzője Tamásovics67

elvtárs kíséretében Perényi plébánosnál s követelték, hogy adja ki a Rosalium egész
vagyonát, ezután azt ők fogják kezelni. Nekik új hold (?) mise nem kell, Requiem
az elhunyt tagokért nem kell, papi vezető nem kell. Wohlmuth pénztáros távollété-
ben követeléseiket a plébános egyelőre nem teljesíthette, ami őket még követelőzőb-
bekké tette. Április első hetében hazajött Wohlmuth karkáplán, azonnal felkeresték
őt s a plébános utasításai szerint ki is adott nekik minden értéket, hitelszövetkezeti
részvényt, betétkönyvet körülbelül 4000 K-val, a házi pénztárból s a könyveket. –
Augusztusban visszajöttek, kérték újból a régi rend helyreállítását (Buko-vics és
Berecz elnök), de a plébános nem fogadta vissza őket. Azóta a Rosalium temetkezé-
si egylet teljesen önállóan működik.

A Legényegylet csatlakozása.68 A proletárdiktatúra első napjaiban, amikor még
senki sem tudott tájékozódni, Oross69 karkáplán a legényegyesület élén megjelenik
a szociáldemokrata kör hivatalos helyiségében és bejelenti a haza integritásáért
folyó küzdelemre való tekintettel a Tanácsköztársasághoz való csatlakozást. Egye-
sek jól fogadják, mások zúgnak ellenük s „nem hiszünk nekik” kiáltásokkal zava-
rognak. Ez a fogadtatás mindenestre nagyban hozzájárult ekkor, hogy a papság a
„hazafias” jelszavakkal kezdődő proletárdiktatúrának fel ne üljön a bizonytalanság
óráiban,.

A szovjet és a vallás.70 A diktatúra első napjait, a zűrzavar képét, a terror kifej-
lődését, a túszok első kijelölését, a püspök jelentkezését a rettegett Lusztignál71

bőven leírja Gutheil. Részletesen rajzolja a fokozatos kiábrándulást is és azokat a
kísérleteket, melyeket a proletárok a vallásos érzéseiben megbántott nép megnyug-
tatására tettek. Nem látták elégnek a nagycsütörtökön kifüggesztett első vallásplaká-
tot sem, hanem a szószéket is hatalmukba akarták e célból keríteni. Ez pedig így tör-
tént. Megjelent nagyszombaton egy görbelábú elvtárs a plébánián a Népszava ápr.

67 Tamásovics Sándor (?–1919). Várpalotai származású vöröskatona. Az augusztus 23-án
Veszprémből Siófokra szállított kommunisták egyike. GUTHEIL 1920. 342.

68 Lapszélen.
69 Oross Lajos (1890–1919) rk. pap. Veszprémben érettségizett 1909-ben, itt és Budapesten tanult

a szemináriumban, 1914-ben pappá szentelték. 1917-től veszprémi karkáplán. Felvették a bécsi
Augustineumba, de tanulmányait 1918 őszén nem kezdhette meg. Rövid betegeskedés után
1919. szeptember 25-én hunyt el. PFEIFFER 1987. 799.

70 Lapszélen.
71 Lusztig Arnold (1890–1934), nyomdász, politikus. Budapesten a KMP II. kerületi pártszer-

vezetének egyik vezetője. 1919. április 2-án Veszprém megyei kormánybiztossá nevezte ki a
tanácskormány; a kommün veszprémi tevékenységének irányítója. Ausztriába, Németországba,
majd a Szovjetunióba emigrált, ahol kezdetben eredeti szakmájában helyezkedett el, majd
vidéki pártszervezetek titkári feladatát látta el. A sztálini tisztogatás őt sem kímélte. MI-
HÁLYFI–RUPERT 2017. 73.
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18-i számával, mely rendeletet közölt bizonyos szószékről is kihirdetendő tanács-
kormány proklamációról. A zsidót kísérőjével együtt a káplánok Perényi plébános-
hoz küldik. A plébános azonban nem olyan ember, aki felülne az első szóra. Ő a
Népszavát nem olvasta, a benne közölt rendeletekről nincs tudomása, felsőbb utasí-
tást illetékes fellebbvalójától nem kapott, ő tehát nem hirdet semmit. Az elvtársak
eltávoznak. Húsvét napján72 azután jártak a direktórium emberei (Magyar elvtárs s
egy zsidó) a püspökségnél is, kierőszakolták a rendeletet úgy, hogy húsvét másnap-
ján Kőszeghy [215] káplán a prédikáció után felolvasta az előírt rendeletet. Egész
mise alatt ott ácsorgott a szószék alatt egy gyanús alak, aki Úrfelmutatás alatt ször-
nyen zavarba jött, akiknek az volt a feladat, hogy a rendelet végrehajtását ellenőriz-
ze. Kőszeghy letartóztatása.73 Úgy látszik nem volt megelégedve azzal a lelkesedés-
sel, mellyel Kőszeghy a szöveget felolvasta, mert feljelentette őt Lusztignak, s úgy
délután 5 órakor vörös katonák Kőszeghyt a rettegett Lusztig elé kísértél. Itt azon-
ban a káplán hangjának monoton voltát és kifogástalan viselkedését tudta igazolni s
barátságos kézszorítások között távozhatott a rettegett ember szobájából.

Oross letartóztatása.74 Hasonló kellemetlenség érte Oross karkáplánt is ápr. 25-
én. Rada kanonok75 úr két pompás vendégszobájának lakója Fodor Pál76 vörösőr két
katonával letartóztatta s a forradalmi törvényszék elé kísérte őt, s csak itt tudta meg,
hogy azért keveredett ellenforradalmi gyanúba, mert egy munkásnak, aki „elvtárs
állítsa ki a keresztlevelemet” szóval, feltett kalappal állított be hozzá, illemtani lec-
két adott s polgártársra igazította ki az elvtárs megszólítást. Próder77 és Simon78 elv-

72 1919-ben április 20-ára esett húsvét, április 21-re pedig húsvéthétfő.
73 Lapszélen.
74 Lapszélen.
75 Rada István (1854–1927) rk. pap. Pécsett érettségizett 1873-ban, veszprémi tanulmányai után

itt szentelték pappá 1877-ben. 1882-ben a bécsi Augustineum növendékeként doktorált.
Hazatérve a püspöki aula munkatársa egyre magasabb beosztásban, 1898-tól irodaigazgató és
kanonok. A káptalanban fokozatosan előrelépve 1911-től őr-, 1919-től éneklőkanonok, majd
1922-től haláláig olvasókanonok. PFEIFFER 1987. 179–180.

76 Fodor Pál (?–?) katona. Feltehetően főhadnagyi rangban szolgált a monarchia hadseregében. A
kommün alatt rendfenntartóként rettegték a városban, feleségével Rada kanonok házában lakott
a várban. GUTHEIL 1920. passim.

77 Próder László (1887–1919), újságíró, szerkesztő. A piarista gimnáziumban tanult, majd
Budapesten élt 1903 és 1910 között, amikor szülővárosába visszatérve előbb a Veszprémi
Hírlap, majd a Modern Dunántúl című irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztője lett. 1911-től
rendőrségi fogalmazó, a kommün idején a város rendőrparancsnoka, május 1-től vörös-
őrparancsnoka lett. A Tanácsköztársaság bukása után letartóztatták, majd Siófokon kivégezték.
ÉRI 1965. 146–147.

78 Simon Antal (?–1919) szabó. A kommün alatt előbb közbiztonsági népbiztos, majd április 5-től
a megalakuló forradalmi törvényszék vádbiztossá nevezte ki. Próder Lászlóval együtt részt vett
a Tamási ellenforradalmi zavargás felszámolásában, amiért a Tanácsköztársaság bukása után
letartóztatták: a siófoki kivégzettek egyike. GUTHEIL 1920. passim.
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társak megmagyarázták Orossnak a forradalmi törvényszéken, hogy a „polgártárs”
megszólítás ellenforradalom számba megy s egyébként is vigyázzon magára és min-
den szavára mint pap, mert máskor szigorúbban fognak vele szemben eljárni. Ez
egyszer még szabadon bocsátották.

Hitközség megalakulása.79 Érdemes feljegyezni a hitközség megalakulásának
egyes mozzanatait is. A hitközség megalakulását az egyház és az állam szétválasz-
tása tette szükségessé. Püspöki körlevélben közölt rendelet írta elő ezt s a plébániá-
ra hárult a feladat az előkészületeket végrehajtani. Ehhez is engedélyt kellett kérni,
de ezt a direktórium Mezriczky László80 vallásügyi liquidator81 útján akadály nél-
kül megadta. Nehéz volt a hitközségi elnöki tisztségre alkalmas embert találni. A
plébános végre Suly László82 urat kérte meg, aki készséggel és azonnal vállalkozott
a kockázatos állásra. Az ő személye egyébként is alkalmasnak látszott, mert minden
társadalmi osztály tisztelte őt. Vele egyetértőleg készítette el a plébános a megalakí-
tandó hitközség tervezetét. – Előkészítő értekezletet tartanak ápr. 29-én s ezen elha-
tározzák, hogy máj. 4-én vasárnap délután a kath. kör nagytermében alakuló hitköz-
ségi gyűlést tartanak. A nagygyűlést plakátokon hirdetni nem volt szabad, a szószék-
ről hirdették tehát ki s a templomajtókban röpcédulákat osztogattak. Ez a nagygyű-
lés, melyen Rott83 püspök úr is jelen volt, a vörösök ellenőrzése mellett ment végbe.
Jelen volt mindenki, úr és munkás egyaránt. Óriás tömeg gyűlt össze, az összes ter-
mek s az egész udvar megtelt néppel. A gyűlést célszerűbbnek látszott az udvaron
megtartani, de a direktórium megbízottja, Klinger84 elvtárs ezt nem engedélyezte.
Így a teremben folyt le ez az emlékezetes és meghatóan szép gyűlés, melyen válasz-
tottak egy 14-15 tagú végrehajtó bizottságot; egyházi elnök Perényi, világi elnök
Suly László lett. – Alapszabály szerkesztés végett később a Szent Anna iskolában
gyűlést tartott a szervező bizottság, de az alapszabályokat közgyűlésen kellett volna
elfogadtatni, a közgyűlés egybehívását meg a rohanó események meggátolták s így
a dolog abbamaradt.

79 Lapszélen.
80 Mezriczky László (?–?), feltehetően újságíróként dogozhatott a kommün előtt. A március 23-án

megalakuló vármegyei forradalmi tanács helyettes sajtóügyi népbiztosa, később a városi
direktórium a munkás- és katonatanács tagjává nevezte ki, majd az oktatásügyben vállal fel-
adatokat. E tisztsége révén kapcsolatba került a felszámolandó egyházi oktatási intézmé-
nyekkel. GUTHEIL 1920. passim.

81 A kommün szóhasználatában likvidálásnak nevezték az egyházi vagyon államosítását. Erről
összefoglalóan lásd Fáber Oszkár népbiztos perét: FAZEKAS 2001. 

82 Suly László (1867–1942) pék, vállalkozó. A Suly család életére bővebben lásd MEZŐHEGYI
2019. 

83 Rott Nándor (1917–1939) veszprémi püspök.
84 Klinger Hugó (?–?). A kommün bukása után egyike a Siófokra hurcolt kommunista foglyoknak;

túlélte az ottani leszámolást. Földesi Ferenc jegyzetanyagából, akinek ezúton köszönöm
segítségét!
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A plébánia fenntartására is gondolnak ezzel kapcsolatban. A 300 holdas
„Balácza” pusztát egy csopaki szőlőt s egy veszprémi majort hajlandó volna átírat-
ni a káptalan. Később ez a mozgalom is elaludt, mivel az átíratással járó rengeteg
összeget sem a káptalan, sem a hitközség nem volt hajlandó kifizetni.

Vasúti sztrájk vége.85 Leírhatatlan izgalom vett erőt a városon akkor, midőn a
vasúti sztrájk [217 – sic!] ideológusaként dr. Kauka Lajos MÁV. fogalmazót a for-
radalmi törvényszék halálra ítélte s az egész város akasztásra készülődött. A halálos
ítéletről értesülve Perényi plébános Kőszeghy karkáplánnal együtt azonnal átmegy
a törvényszék épületébe, hogy ott a vérbíráktól az elítélt meglátogatására engedélyt
kérjen. Lőrincz István vádbiztos hallani sem akar a dologról. Csak hosszas kérlelés-
re engedi meg, hogy egy pap vörös őrök jelenlétében 10 percig beszélhessen az
elítélttel, de semmi szín alatt nem engedi, hogy pap kísérje az elítéltet a Rákóczy tér
közepén felállított akasztófához. Délután 3 órakor jut be Wohlmuth karkáplán dr.
Kaukához karingben, stólával és szent olajjal. A nyitott ajtóban két vörös őr nézi és
hallgatja a két kebelbarátot, akik már a tél folyamán is többször küzdöttek együtt a
keresztény szociális elvek zászlaja alatt. Csendes gyónásról szó sem lehet, csak a
feloldozást és az utolsó kenetet adja fel a homlokon pár vigasztaló szó kíséretében,
már búcsúznia és mennie kell. – Az utolsó pillanatban jön a távirat, melynek értel-
mében az ítélet végrehajtása felfüggesztendő, de a szegény elítéltnek csak másnap
reggel adták tudtára, hogy egyelőre nem lesz felakasztva.

Hitoktatás.86 Feltétlenül meg kell örökíteni a szovjet alatti hitoktatás módját is.
Az iskolában nem szabad hittant tanítani. A káplánok tehát a szószékről hívják fel a
szülőket, hogy küldjék gyermekeiket a templomba, ott lesz a hitoktatás. A bátrabb
tanítók is figyelmeztették erre tanítványaikat. A gyermekek nagy része jött is az
iskolából egyenesen fel a várba, itt a székesegyházban s a barátok templomában (de
a Szent László templomban is) tartották a hittanórákat az elemi fiúiskolák s az irgal-
mas nővérek elemi osztályai részére. Az irgalmas nővérek polgári leányiskolájának
növendékei az intézet kápolnájában kaptak hittani oktatást; az angolkisasszonyok
összes növendékei saját templomukban.87 Itt a szülőket írásban megkérdezték,
óhajtják-e gyermeküket hittani oktatásban részesíteni. Érdekes, hogy még a politikai
főmegbízottak is írásban adták, hogy óhajtják, hogy a gyermek hitoktatásban része-
süljön. A gimnazistáknak a piarista templomban88 az egyetlen reverendás kegyes-

85 Lapszélen.
86 Lapszélen.
87 Ti. a Regina Mundi templomban.
88 A várbeli Szent Imre tiszteletére szentelt piarista és helyőrségi templom.
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rendi tanár: Ruszel Károly89 tartott hittanórákat, vasárnap misét és szentbeszédet. Az
állami polgári és kereskedelmi iskolák növendékei hittanárjuk a Deficientia90 föld-
szinti kápolnájában gyűjtötte össze s itt tartott nekik előadásokat. – Természetes, a
hitoktatás ily módon-rengeteg nehézségek közt folyt. A fegyelmezetlenebb gyer-
mekek nem is jöttek hittanra. Az első gyónók és áldozók előkészítése sem történhe-
tett meg szabályszerűen. Ezt a szegényes hitoktatást ünnepélyes vizsga zárta be.
Június egyik vasárnapján délután a fiúk, másik vasárnap délután a leányok vizsgáz-
tak a székesegyházban. A plébános kanonok elnökölt a vizsgákon, melyekre a szó-
székről hívták meg a gyermekeket és a szülőket. Dacára a nagy nehézségeknek, a
gyermekek a vizsgán kellő készültségről tanúskodó okos feleleteket adtak.

A püspök elleni aknamunkáról, a kanonoki házak liquidálásáról, az apácák érde-
kében kifejtett mozgalmakról bőséges szó esik Gutheil könyvében. Itt csak azt kell
még megállapítanunk, hogy a hitélet szempontjából sok szép épületes dolognak vol-
tunk tanúi, az emberek jobban ragaszkodtak hitükhöz és papjaikhoz, mint egyébkor.

Román megszállás.91 A proletárdiktatúra bukásának városunkban keletkezett
visszhangjáról az utána következő eseményekről Gutheil naplója bőven szól, de a
román megszállás más újabb esemény, amelyre már nem terjeszkedik ki. Szomorú
napok voltak azok is, midőn Totescu92 román őrnagy volt a városban a legnagyobb
úr. Aug. közepétől okt. 4-ig tartott ez a keserves állapot, amelyet az tett főleg nehéz-
zé, hogy a vonatközlekedés minden irányban megakadt. Fehérvárra, Alsóörsre, Győr
felé egyáltalán nem lehetett menni. A Déli vasúton volt forgalom, aki Budapestre
akart utazni, szekerezik Lepsényig. [217. – sic!] Szombathely felé csak Herendig
jött a vonat. Herend és Veszprém között az országút nagyon benépesült gyaloglók-
kal és kocsikkal. Ebben az irányban bonyolódott le minden forgalom a meg nem
szállott országrésszel. Román úti igazolvány nélkül a város határában őrt álló román
nem eresztette ki az utast. Itt a városban még elég csendesen viselkedtek, de a kör-
nyéken erősen requiráltak és harácsoltak. Ebből azután baj lett.

Peremartoni eset.93 Peremarton határában ugyanis két román katona marhákat

89 Ruszel [Rusel] Károly (1860–1923), piarista szerzetes paptanár. 1876-ban lépett a rendbe,
1878-ban Kecskeméten érettségizett, 1881-ben örökfogadalmat tett és 1883-ban áldozópappá
szentelték Budapesten. 1886-ban Budapesten, 1887–1894-ben Nyitrán, 1895–1914 között
Kolozsvárott, 1915-től pedig haláláig Veszprémben volt a helyi piarista gimnázium tanára.
CATHALOGUS. 325.

90 Az Aggpapok háza latin megnevezése. Később a kisszemináriumnak adott helyt, majd az
államosítás után többféle funkciója volt, utoljára a Veszprém Megyei Pedagógia Intézet
otthona, jelenleg a Veszprémi Érsekség tulajdona a Vár utca 21. alatti épület.

91 Lapszélen.
92 Totescu, Alexandru (?) (?–?), román katona. A Veszprémet 1919. augusztus 16-ától október 4-

ig megszállva tartó román hadsereg őrnagya.
93 Lapszélen.
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hajtott. A Siófok–Kenese környékén tanyázó nemzeti hadsereg egy-két katonája,
vagy talán mások, agyoncsapták a két románt s kiszabadították román fogságból a
harácsolt marhákat. A község a két románt eltemette rövid úton, s utána pár napig
csend volt. Mikor a román parancsnokság meggyőződött arról, hogy újabb támadás
nem következik be, nagy lármát csaptak. Szigorú parancsok jelentek meg plakáto-
kon s a V. K. vezető helyén. Behozták a peremartoni papot, Lukcsics Imrét,94 az
intézőt, a községi elöljáróságot. Megsarcolták a községet. Az intéző 10.000 K-val
váltotta ki magát, utána elmenekült Siófokra. A plébánost a püspök közbenjárása
mentette meg. Hazamehetett azzal, hogy ő lesz a felelős minden jövendőbeli inci-
densért. Ha még egy román hajszál meggörbül, a várost is ágyúzni fogják. Két
román katona temetése.95 A két román katonát exhumálták, behozták Veszprémbe s
fényes temetést rendeztek számukra. Kinevezték őket gör. katholikusoknak, s azt
követelték, hogy a székesegyházban ravataloztassanak, a püspök temesse őket, a
temetésen vegyen részt az egész papság s az egész város teljes díszben. Nagy nehe-
zen lehetett valamit lealkudni a túlzott követelésekből. A temetést szept. 19-én, pén-
teken du. 5 órakor Perényi kanonok plébános végezte püspök süveg alatt s a ravatal
nem a templomban, csak a Szentháromság téren lett felállítva. A hatóságok ellenben
kivonultak cilinderben és fekete ruhában. (Mellesleg megjegyezve a két román nem
sokáig maradt a díszsírhelyen, miután kivonultak a románok, a két románt is más
helyre temették.) Veszprém ősi várának falai román katonai gyászpompát bámulhat-
tak, román kürtök lassú tempójú melódiáját visszhangozták a kanonoki épületek, 6-
8 román lovas patái alatt dübörgött a Szentháromság tér. 280-300-ra lehet becsülni
a pompára kivezényelt román haderőt, pedig a Zircen állomásozó románok is bejöt-
tek a temetésre teljes számban. Ez a maroknyi nép félelmetes szuronyaival és határ-
talan szemtelenségével uralkodott vármegyénk felett. A tisztikar vagyonokat lum-
polt éjszakánként, volt villanyunk minden nap reggelig. Meg kell hagyni, hogy a
reverendát respektálták.

Románok kivonulása.96 A hivatalos kivonulás okt. 4-én szombaton történt; e nap
reggelén a zalaegerszegi ezred egy különvonaton érkezett zászlóalja vonult be a
városba (a nemzeti hadsereg első alakulata), a vármegyeház előtt Berthom francia
tábornok és az entente tisztek jelenlétében átadták a románok a várost a mieinknek,
a román katonaság díszlépésben elvonult a magyar katonaság előtt s elhagyta a
várost. Sok-sok piszkot, kellemetlen emlékeket hagytak hátra. Délután Devecserből

94 Lukcsics Imre (1883–1938) rk. pap. Veszprémben érettségizett 1903-ban, ugyanitt szentelték
pappá 1907-ben. Több helyen káplán, majd 1917-től haláláig Peremartonban plébános, 1924-
től a palotai kerület helyettes esperesi és tanfelügyelőre, 1930-tól esperes. Testvérei az egyház-
történész Lukcsics József és Imre. PFEIFFER 1987. 685.

95 Lapszélen.
96 Lapszélen.
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megérkezett Theiner Oszkár97 alezredes vármegyei katonai parancsnok s átvette az
ügyek vezetését.

Horthy városunkban.98 Okt. 16-án Horthy fővezér érkezett városunkba reggel 9
órakor. Feljegyzésre méltó, hogy a pályaudvaron a katonai hatóságokon kívül az
alispán és a polgármester mellett egyedül a kanonok plébános fogadta őt. A fogadás
után a vásártéren katonai szemle volt, mely után a püspököt kereste fel a fővezér és
kísérete. De. ½ 11-kor a vármegyeházán fogadta Horthy fővezér az üdvözléseket és
pedig a teljes díszben kivonuló [218] három püspökét (két veszprémi s az új váci
püspökét),99 a papságét, melyhez a két reformált felekezet is csatlakozott; a kiste-
remben a hivatalfőnökökét s a közönségét a nagyteremben. Az üdvözlésekre ke-
mény katonás, rövid de lelkes válaszokat adott. Nagyon megnyerte a rokonszenvet,
csak a Kossuth Lajos utca környéke volt nagyon ideges, még a nemzeti színű zász-
lókat is elfelejtették kitűzni. Délután ½ 4-kor, a Koronában100 elfogyasztott ebéd
után tovább utazott Győr felé.

Menekültek elhelyezése kanonoki házakban.101 Ez időtájt a menekültek fokoza-
tos beözönlése miatt napról napra növekszik a lakásínség. A kanonoki házak sorban
lakót kapnak. A Sorbonne, azaz a tanári ház a vörös uralom alatt „Vörös őrség”
parancsnokság volt s a vallásügyi liquidatornak volt itt az irodája; a három lakó
Kránitz, Simon102 és Hanauer103 kanonok uraknál kapott lakást. Most, hogy ez az

97 Teimer (Rétay) Oszkár (1870–1944) katonatiszt. Felesége családnevét 1921-ben vette fel.
Valamennyi fronton harcolt az első világháborúban a lugosi 8. honvéd tüzérezred kötelékében.
1918 októberében a hajmáskéri tüzértábor parancsnoka, később Veszprém vármegye katonai
parancsnoka lett, 1923-ban nyugalomba vonult. Ekkor családjával Budapestre, majd 1941-ben
Újvidékre költözött. Vö. Magyar Szó, 2014. július 26.
http://vmmi.org/index.php?ShowObject=kronika&id=15619 (2019. április 26.)

98 Lapszélen.
99 Rott Nándor veszprémi püspök, Kránitz Kálmán címzetes püspök és Hanauer Árpád váci

választott püspök.
100 Korona Szálló (Veszprém, Megyeház tér 2.). A XVIII. század végén épült, eredetileg

klasszicista stílusú, többször átépített reprezentatív szálloda. Eredetileg a veszprémi püspökség
tulajdona volt, majd 1918-tól a városé lett.

101 Lapszélen.
102 Simon György (1863–1945) rk. pap. Nagykanizsán érettségizett 1883-ban, Zircen szentelték

pappá a veszprémi egyházmegye szolgálatára négy évvel később. A püspöki aula munkatársa
1889-től, 1907-től irodaigazgató s egyúttal kanonok. A káptalanban előrelépve 1918-ban épp
pápai főesperes, később 1942-től nagyprépost, többször általános püspöki helynök, illetve
1939-ben káptalani helynök. PFEIFFER 1987. 194–195.

103 Hanauer Árpád István (1869–1942) rk. pap. 1887-ben Kalocsán érettségizett, Innsbruckban
hallgatott teológiát, ahol szentelése is történt 1892-ben. Hazatérve a veszprémi szeminárium
lelkiigazgatója 1904, majd ugyane tisztet a budapesti központi szemináriumban is betöltötte.
1918-tól veszprémi kanonok és irodaigazgató, 1919-től váci püspök haláláig. PFEIFFER 1987.
130–132. PFEIFFER 1987. 110–112.
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épület a vörös lakóktól megszabadult, Istene [?] tanfelügyelő kapja meg felét, a
Tapolcára távozó Engelhardt állását nem töltik be, az ő lakásásba megy a házmes-
ternő s a két theol. tanár egy három szobás lakáson osztozik. A ház többi része Isteve
[?] Gyuláé. A Néger-féle házban már három, a Csiszárik-féle104 házban öt család
lakik. Molnár,105 Simon és Rada kanonok urak egy-egy családot kapnak, később
kettő is jött Molnárékhoz és Radáékhoz. Káuzli rektor úr kanonoki háza öt évig sze-
minárium volt, a prelátus egyetlen szűk szobába szorult, most szabadult csak fel,
hogy a szeminárium végre megmenekült; most ezt a házat is újból le akarják foglal-
ni: 3-4 katonatiszt nyer itt szállást. Hanauer püspök úr háza is kiürül 1920 januárjá-
ban, három család költözik ide is. Szabó Sándor hitoktató lakását a deficientiában a
püspök átengedi egy menekült táblabírónak, míg neki a residentiában ad lakást. Így
Ádám106 kanonok úrnak is lesz két lakója, sőt egy katonai iroda is elfoglalva tart két
szobát. Rédey107 nagyprépost is kap egy családot. Rosos108 kanonok úr házában is
tisztek laknak, néha ketten, néha hárman, néha négyen. Sőt Oross káplán üresen
maradt szobájába is beköltözik előbb egy százados, azután egy főhadnagy. Van idő,
mikor hét katonatisztnek is ád a plébánia szállást. További elszállásolások még most

104 Csiszárik János (1860–1936) rk. pap. Kassán érettségizett, a kassai szemináriumban, majd
Bécsben a Pázmáneumban és az Augustineumban hallgatott teológiát, pappá 1883-ben szen-
elték a kassai egyházmegyében. 1911-ben veszprémi kanonok lett, de 1906-től Rómában élt
diplomataként. 1915-ben innen távoznia kellett, Bécsbe került 1920-ig, majd a Külügyminiszté-
riumban foglalkoztatták 1930-ban történt nyugdíjba vonulásáig. Őrkanonokként hunyt el. PFE-
IFFER 1987. 87–88.

105 Molnár Dénes (1843–1927) rk. pap. Győrben érettségizett, Veszprémben, majd Bécsben a
Pázmáneumban hallgatott teológiát, pappá 1867-ben szentelték. Rövid káplánkodás után
szemináriumi felügyelő, majd tanár a szemináriumban 1906-ig. Veszprémi kanonok 1905-től,
az előrelépések révén 1918-tól épp zalai, 1920-tól székesegyházi főesperes, 1922-től
őrkanonok. PFEIFFER 1987. 159–160.

106 Ádám Iván (1844–1928) rk. pap. 1863-ban Sopronban érettségizett, pappá 1867-ben Veszp-
rémben szentelték. Káplán Noszlopon, majd Sümegen, s ugyanitt hittan-, rajz- és mértantanár,
1875-től iskolaigazgató. 1888-tól lelkész Akán, majd 1897-től Pápakovácsiban plébános, ke-
rületi esperes 1902-től. 1906 és 1916 között veszprémi kanonok-plébános, a kanonoki rang-
sorban fokozatosan lépett előre: 1918-tól somogyi főesperes. 1928-ban székesegyházi
főesperesként hunyt el. PFEIFFER 1987. 67–68.

107 Rédey Gyula (1849–1921) rk. pap. A középiskolát Pesten, Veszprémben, majd Szombathelyen
járta, 1866-ban érettségizett. A teológiát Veszprémben kezdte, majd Pesten fejezte be, 1871-ben
szentelték pappá. 1871–1874 között a bécsi Augustineum növendéke, itt doktorált. 1875-től a
püspöki aula munkatársa, 1890-től veszprémi kanonok-plébános, s a rangsorban előrelépegetve
1911-től nagyprépost, 1915-től címzetes püspök, közben több alkalommal általános, illetve
Hornig Károly halála után káptalani helynök. PFEIFFER 1987. 181–182.

108 Rosos Pál (1849–1919) rk. pap. Veszprémi és székesfehérvári középiskolai tanulmányai után a
veszprémi szeminárium hallgatója, pappá 1872-ben szentelték. Több helyen káplán, majd
1878-től veszprémi karkáplán. 1884-től siófoki plébános, 1891-től helyettes, 1895-től a palotai
kerület tényleges esperese. 1911-től veszprémi kanonok, 1918-től segesdi főesperes.
PFEIFFER 1987. 184.minisztériumban foglalkoztatták 1930-ban történt nyugdíjba vonulásáig.
Őrkanonokként hunyt el. PFEIFFER 1987. 87–88.
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is folyamatban vannak; hét új kanonok nem képes saját lakásába beköltözködni.
Rengeteg mérgelődéssel jár a dolog, de segíteni sehogy sem lehet.

Januári választási harc.109 A keresztény kurzus idején sem fenékig tejfel az élet.
Kitör teljes erővel az ősmagyar pártoskodás. Megbukik Fridrich110 az entente nyo-
másának hatása alatt, jön Huszár111 s kiírják véglegesen a választásokat. A keresz-
tény nemzeti egyesülés pártja, amelynek zömét a ker. szocialisták alkotják, erősen
küzd a kisgazdák ellen, kik keresztény szempontból nem eléggé megbízhatók. A
nemzeti egyesülés pártja városunkban dr. Fassánok Gábort jelöli, mert meg akarja
tisztelni azt az embert, aki a sötét márciusi napokban bátran kiállt a keresztény elvek
mellett. Vele szemben a kisgazdák december végén Kőszeghy Antal karkáplánt jelö-
lik. Megindul a testvérharc. A papság rossz néven veszi Kőszeghytől, hogy a keresz-
tény párt ellen harcol s még hozzá a kisgazdák élén. A plébánia asztalánál a két egye-
sülés párti főkortes: Kovács és Wohlmuth ugyancsak erősen támadja a káplán jelöl-
tet, a plébános alig győzi a békét fenntartani. Úgy látszik, hogy Kőszeghy győz s a
kerületet elveszti az egyesülés pártja. Ekkor jön dr. Rakovszky István.112 Az ő sze-
mélyére való tekintettel Fassánok félreáll, mindenütt kíséri körútjában az új jelöltet,
s ezzel még inkább megnyeri a rokonszenvet. Kőszeghyt is kérik, figyelmeztetik
barátai, hogy lépjen vissza. Ő azonban bízik győzelmében, s azt feleli: most már
nem hagyhatja cserbe saját embereit. Folyik a harc az utolsó pillanatig. 10.000
választó van s valami 527 szóval győz Rakovszky jan. 25-én és 26-án, a kétnapos
választás végén. 26-án hétfőn éjjel 10-11 óra körül terjed el a győzelem híre s a
keresztény táborban nagy lelkesedést, a plébánián pedig igen vegyes [219] érzelme-
ket keltett. – Ez a választási küzdelem volt a kettős forradalom legutolsó jelentősebb
epilógusa.

109 Lapszélen.
110 Friedrich István (1883–1951) mérnök, politikus. József főherceg megbízásából 1919. augusztus

7. és november 24. között miniszterelnök. A Huszár-kormányban honvédelmi miniszter, majd
az 1930-as évek végéig különböző ellenzéki pártokban nemzetgyűlési képviselő. A Grősz-per
kapcsán 1951-ben letartóztatták és börtönbüntetésre ítélték, és büntetése megkezdése után a
váci börtönben hunyt el.

111 Huszár Károly (1882–1941) tanító, politikus. A nemzeti koncentrációs kormány miniszter-
elnöke 1919. november 24-től 1920. március 15-ig, ezt követően a KNEP és a nemzetgyűlés
elnöke. 1928-ban az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöke, ennek révén a felsőház tagja.
Posztjáról 1934-ben lemondott, a közéletben az Actio Catholica elnökeként (1932–1941) vett
rész haláláig.

112 Rakovszky István (1858–1931), földbirtokos, politikus. 1896-től Néppárti országgyűlési kép-
viselő, 1903-tól a párt alelnöke, 1905 és 1909 között a képviselőház alelnöke. 1918-ban a déli
fronton kormánymegbízott, majd az összeomlást követően visszavonult. 1920-ban Veszp-
rémben a KNEP képviselőjévé választották, amelyről 1921-ben lemondott. Az 1921. őszi
második „királypuccs” alkalmával az uralkodóval együtt elfogták, és felségsértés vádjával
őrizetben tartották. 1922–1927 között legitimista politikusként a nemzetgyűlés képviselője volt.
ÚMÉL V. 607.
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