
41

A Veszprémi Dalegyesület zászlójaRainer Pál

A Veszprémi Dalegyesület zászlója1

RAINER PÁL

A VESZPRÉMI SZEMLE HASÁBJAIN néhány éve már értekeztem egy régi 
veszprémi zászlóról.2 Most egy másik hajdan volt veszprémi zászlóról szeretnék meg-
emlékezni.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban 2019. május 9-én nyílt meg a „Nagy Sán-
dor 150 1869–1950 – »EgészÉlet« szigete” című vándorkiállítás.3 A kiállításon meg-
lepetéssel vettem észre a Veszprémi Dalegyesület zászlójának a Magyar Iparművészet 
című folyóirat 1909-es évfolyamában megjelent színes reprodukcióját.4 A zászlót a 
Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fénykép-gyűjteményének több archív felvételéről 
már évek óta ismertem, de azt nem tudtam, hogy a gödöllői művésztelep5 egyik jelese, 
a Veszprém megyei születésű, és 1900-tól 1907-ig Veszprémben, a cserháti Galamb 
utca 9-ben élt Nagy Sándor festő és iparművész (Németbánya, Veszprém vm. 1868. 
május 18.6 – Gödöllő, 1950. március 14.) tervezte.7

Jómagam soha nem foglalkoztam sem Nagy Sándor munkásságával, sem a Veszp-
rémi Dalegyesület történetével. Egyik szakterületnek sem vagyok ismerője, szak-
értője. A zászló, mint egyes történeti segédtudományok (vexillológia, heraldika) 
művelője, keltette fel érdeklődésemet.

A zászló hollétéről, meglétéről Kriesch György, a kiállítás kurátora sem tudott 
információval szolgálni. Számos más történeti értékünkhöz hasonlóan valószínűleg 

1 Jelen tanulmány kibővített változata a Gödöllői Városi Múzeum Nagy Sándor konferenciáján, 
2019. nov. 22-én elhangzott előadásom a Veszprémi Dalegyesület zászlajára vonatkozó részének 
(Nagy Sándor megvalósult zászlótervei Veszprémben). A zászlóterv megvalósulását említi: ŐRI-
NÉ NAGY 2019. 11.

2 RAINER 2015.
3 Kiállítás és előadás a megújuló múzeumban. Veszprémi 7Nap, 2019. 05. 16. 8.
4 Magyar Iparművészet, 1909. 8. szám VII. (színes) melléklet.
5 A gödöllői művésztelepről: GELLÉR–KESERŰ 1987.; GELLÉR–G. MERVA–ŐRINÉ NAGY 

2003.
6 Születési dátuma számos helyen tévesen 1869. máj. 18-ként szerepel. Az eredeti anyakönyvi bejegy-

zés szerint egyértelműen 1868. máj. 18-án született. Bakonyjákó (Németbánya Bakonyjákó filiája 
volt) keresztelési anyakönyvének digitális másolata MNL–VEML XV. 15 K9 (MNL–OL A 3593).

7 Nagy Sándor életéről, tevékenységéről: RÉVAI 1916. 14: 184., 1935. 21: 618.; ZÁDOR–GENT-
HON 1967. 3: 422.; RUZSA 1974.; R. GELLÉR 1978.; ARADI–NÉMETH 1981. A névmutató-
ban megjelölt oldalakon; V. FODOR 1994. 17–25.; GÉCZI–GOPCSA 1999.
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viharos XX. századunk során pusztulhatott el. Így annak leírásárát csak a megmaradt 
ábrázolások alapján készíthettem el.

A zászló egy keresztrúd segítségével illeszkedett a zászlórúdhoz.8 A textil zász-
lólapot 9 db kis fém karabiner segítségével lehetett a keresztrúdra rögzíteni. Az álló 
téglalap alakú zászló előlapja barna színű, ezen zöld száras piros-fehér-szürke virá-
gok láthatók. A zászlólapon egy széles fehér kereszt, egy sötétkék, a fehér keresztnél 
szélesebb andráskereszt és a keresztszárak találkozásánál egy álló téglalap alakú me-
zőben elhelyezett ábrázolás található. A fehér kereszt szélét hullámos fekete szegély 
keretezi. A kereszt felületét sötétszürke virágok, piros bogyók, zöld levelek, a víz-
szintes keresztszárakat még fekete-szürke-fehér színű énekes madarak is díszítik. A 
sötétkék andráskereszt szegélyezése ugyancsak hullámos, fekete színű. Felületét apró 
piros szívek tarkítják. Az álló téglalap alakú, fehér színű középmezőben hullámvona-
las fekete keretben a veszprémi Vár jellegzetes, sötétszürke látképe előtt (a látképen 
a püspöki székesegyház már az 1907–1910 közötti neoromán átépítése utáni tornya-
ival szerepel),9 balra egy magyar ruhás leány jobbra forduló alakja látszik. Hosszú 
barna haját világosszürke, fekete aprópettyes főkötő fedi. Nyakában piros gyöngysor. 
Rövid, puffos ujjú fehér blúza felett rövid, fekete szegélyes, piros-zöld virágmintás 
mellényt visel. Harang alakú, földig érő, világos kékesszürke szoknyáját piros szívek 
(váltakozva hegyes végükkel lefelé, illetve fölfelé elhelyezve), alját széles fehér sze-
gély díszítik. Hosszúszárú, ujjatlan, fekete csipkekesztyűs karjaival fehér papírlapot 
(nyilván kottát) tart. A leány előtt jobbra zöld leveles piros-fekete virágok nyílnak. A 
Vár látképe felett, a leány fejével egy magasságban halványpiros kotta részlet, violin-
kulccsal, hangjegyekkel. Az egész ábrázolás alatt halványpiros színnel az egyesület 
száras virágot formázó emblémája violinkulccsal és „VDE” betűjelzéssel, valamint 
„VESZPRÉMI DALEGYESÜLET” felirat. A zászlólap két rövidebb oldalát keskeny 
szürke sáv szegélyezi. A két hosszoldal szegélyezése a szürke sávnál kétszer szélesebb, 
fehér alapon piros-fekete-barnás színű gazdag virágmintával. A zászló alsó széléről 
rojtok lógnak, színük fekete-szürke-fekete-piros-fekete-piros-fekete-szürke-fekete.10 

A zászló hátlapjának elrendezése, beosztása az előlapéval azonos. A hátlap színeit 
viszont nem ismerjük. A kereszt itt is vélhetőleg fehér színű, felülete díszítetlen. Az 
andráskereszt felületét apró virágok díszítik. Mindkét kereszt szegélyezése itt is hul-

8 A keresztrudas zászlók megnevezésének terminológiájában – úgy tűnik – nem egységes a ve-
xillológia. RÉVAI 1926. 19: 644. (zászló szócikk) szerint „olyan zászlókat melyek szövete 
külön mozgó keresztfára van szögezve, keresztlobogónak nevezzük”. PANDULA 1986. 
234. szerint a zászló „ha keresztrúdon lóg le, neve függöny”. KATKÓNÉ BAGI–ORBÁN 
2003. A keresztrudas zászlókat következetesen lobogóként említi.

9 A veszprémi székesegyház 1907–1910 közötti felújításáról: KARLINSZKY–VARGA 2010.; 
KARLINSZKY–VARGA 2011.

10 Magyar Iparművészet, 1909. 8. szám VII. (színes) melléklet. (Lásd a borító első oldalán.)



43

A Veszprémi Dalegyesület zászlójaRainer Pál

lámos, feltehetően fekete színű. Az álló tégla-
lap alakú, széles szegélydíszes középmezőben 
Veszprém város címere11 látható: egyenes állá-
sú, csücsköstalpú címerpajzsban talajon heral-
dikailag jobbra lépő páncélos, sisakos lovas 
katona, felemelt jobbjában karddal. A címer-
pajzson szembefordított, koronás rostélysisak. 
Sisakdísz: huszár kucsmás, dolmányos, mentés 
növekvő alakja, jobbjában szablyával. A pajzs 
körül takarók.12 

A Magyar Iparművészet 1909-es évfolya-
mában található, a zászló előlapját ábrázoló 
háromszínű klisét ifj. Weinwurm Antal és Tsa. 
(Budapest VI. ker. Ó utca 6.) készítette. A folyó-
irat arról is tájékoztat, hogy a zászlót Nagy Sán-
dorné (Körösfői Kriesch Laura) és Boér Lenke 
iparművészek ké-
szítették. Ugyan-
itt megtalálható a 
rúd szintén Nagy 
Sándor által ter-
vezett és Imregh 
Pál által ezüstö-
zött sárgarézből 

készített fém vereteinek és csúcsdíszének rajza is. Az 
áttört csúcsdísz karikában elhelyezett violinkulcsot, 
hangjegyet és „VDE” betűket foglalt magába. (Hasonló 
embléma díszíti, a zászló előlapjának középmezejét a 
felirat elején.) A rúd és a csúcsdísz találkozásánál egy 
apró, a rúdból kiálló stilizált fém mókus figura látható, 
szájában koszorúval.13 

A zászló fémlemezből készült kicsinyített csúcs-
díszét viselték egyesületi jelvényként a Veszprémi 
Dalegyesület tagjai kabátjuk hajtókáján. Egy 1925-ben 
készült felvétel a múzeumi leltárkönyv meghatározása 

11 Veszprém város címeréről: FÖLDESI 2015., a zászlón is szereplő 1906-ban megállapított címer-
változatról a tanulmány 35. oldalán esik szó részletesen.

12 Magyar Iparművészet, 1909. 8. szám 329. 338. ábra.
13 Magyar Iparművészet, 1909. 8. szám 328. 337. ábra.

A Veszprémi Dalegyesület zászlójá-
nak hátlapja (Magyar Iparművészet 

1909. 329. old. 338. ábra)

A Veszprémi Dalegyesület 
zászló rúdjának fém veretei 

(Magyar Iparművészet  
1909. 328. old. 337. ábra)
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szerint a Veszprémi Iparos Dalárda tagjait ábrázolja. Viszont, ha alaposan megnézzük 
a képet, akkor szembetűnő, hogy az ábrázolt személyek kétféle jelvényt viselnek ka-
bátgallérjuk hajtókáján. Egyesek egy kerek jelvényt (ők lehetnek a Veszprémi Iparos 
Dalárda tagjai), a többiek viszont az említett zászlócsúcs kicsinyítet változatát (ők 
minden bizonnyal a Veszprémi Dalegyesület tagjai). A felvétel a két egyesület vala-
milyen közös rendezvényén készülhetett.14 

A zászló ugyanezen csúcsdísze látható a Királydíjas Veszprémi Dalegyesület 25 
éves jubileuma alkalmából 1928-ban készített, 8,6 cm átmérőjű bronz emlékérmen 
is. Az érem másik oldala a veszprémi Vár É-i részének látképét mutatja Ny-felől, 
„1903–1928” évszámokkal.15 

Ugyancsak a csúcsdísz motívuma szerepel a Veszprémi Dalegyesület „Királydíj” 
jelvényének három különféle változatát ábrázoló, „Tárczy 928” szignójú vízfestékkel 
színezett ceruzarajzon.16 

14 LDM–TFGy 97.143.1.
15 LDM–TGy 73.15.1.
16 MNL–VEML X.64.

A Veszprémi Iparos Dalárda és a Veszprémi Dalegyesület tagjai valamilyen közös  
rendezvényen, 1925. Utóbbiak a zászló csúcsdíszének kicsinyített mását viselik  

jelvényként gallérjukon (LDM–TGY 97.143.1.)
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A Veszprémi Dalegyesület bélyegzőjén szintén a zászlócsúcs ábrázolása kapott 
helyet, 1927-től a „KIRÁLYDÍJAS VESZPRÉMI DALEGYESÜLET” körirattal.17 

17 MNL–VEML X.64.

A Veszprémi Dalegyesület fennállásának 25. évfordulójára készült  
emlékérem, 1928. Borbás Levente felvétele (LDM–TGY 73.15.1.)

A Veszprémi Dalegyesület „Királydíj” jelvényeinek tervezete,  
Tárczy 1928 szignóval (MNL–VEML X.64.)
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A zászló készítéséről, különféle szerepléséről több-
ször is megemlékezett a veszprémi sajtó.

1909. április 25-én a Veszprémi Hírlap „p.” szig-
nójú újságírója – miután ismertette a Veszprémi 
Dalegyesület megalakulását és az egyesület kezdeti 
nehézségek utáni megerősödését, szép eredményeit – 
így folytatta írását: „Egy hiánya azonban mégis van az 
egyesületnek. […] Az egyesület külső megjelenésében 
nem mutathatja meg belső értékeit, erejét. Nincs zász-
lója, amely lengő szárnyai alá gyűjtse lelkes tagjait, 
amikor küzdelemre, versenyre vonulnak.

Ezen mentől előbb segíteni kell! Az nem lehet, hogy 
ilyen derék lelkes csapat nélkülözze azt a szent jelet, 
amely benne gondolatokat ébreszt, eszmét képvisel 
és amely a küzdelmekben diadalra vezeti. Kell zász-
ló és lesz is! Meg vagyunk győződve, hogy a veszpré-

mi közönség a legnagyobb örömmel teszi ezt a kérdést magáévá és ezt az életrevaló 
egyesület, amely oly szép és magasztos kulturhivatást teljesít és amely már annyira 
megmutatta nagyrahivatottságát, teljes anyagi és szellemi támogatásban részesíti.

A mozgalom az egyesület kebelében már megindult. Az egyesület Nagy Sándor vi-
lághírű festőművészünket kérte fel a zászló képének megrajzolására és a zászló meg-
tervezésére. A művész a kérésnek a legnagyobb örömmel tesz eleget és a beküldött 
tervből és a csatolt levélből már előre is büszkeséggel mondhatjuk: a veszprémi dale-
gyesületnek oly lobogója leend, amely művészi szépségben messze kimagaslik az ily 
célra készült zászlók közül és méltóképpen hirdeti alkotójának hírnevét, egyesületünk 
dicsőségét. A rajzot a művésznek nőtanítványai fogják a zászlóra hímezni. A zászló 
formája nem lobogó alakú, hanem régi egyházi stílben állítják elő. Főleg azon célból 
választotta e formát az egyesület, hogy a művészi rajzok érvényesülhessenek.

A dalegyesület úgy tervezi, hogy a zászló felszentelése még ez év nyarán nagy ün-
nepség keretében megtörténhessék.

Bizton számítunk arra, hogy a nagyközönség rokonszenvez az egyesület e szép tö-
rekvésével, hasonló lelkesedéssel és buzgósággal karolja fel a kérdést és viszi dűlőre 
a veszprémi dalegyesület a fontos érdekét”.18

A zászló augusztusra csakugyan elkészült. Első nyilvános szerepléséről így tudó-
sított a sajtó:

„A Veszprémi Dalegyesület buzgón készül a kecskeméti országos dalversenyre s 
mire olvasóink ezt a lapot végigolvassák, ők már úton is vannak a nagy Alföld felé. 

18 p.: A Veszprémi Dalegyesület. Veszprémi Hírlap, 1909. 04. 25. 1.

A Veszprémi Dalegyesület 
bélyegzőlenyomata  
a Méhes-beli társas  

vacsorára szóló körözésen, 
1936. június 2. 

(MNL–VEML X.64.)
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Ma vasárnap reggel indultak 43-an, szép új zászlójuk alatt, mely bizonyára sablon-
tól eltérően nem lobogó, hanem (egyházi) zászló, vagyis rúdjáról közvetlen függ le; 
– mind gyönyörű művészi kivitelben. Nagy Sándor világhírű rajzolónk szép diadala 
ez, úgyszintén a jelvény is,19 mely ezüstből készült és szintén rendkívül érdekes: egy 
stilizált fél-hangjegyben violin-kulcs és V. D. E. betűk”.20

A zászlószentelési ünnepség részletes programját október 17-én ismertette a helyi 
újság.21 Október 24-én újra felhívták a figyelmet a zászlószentelésre, egyúttal közöl-
ték, hogy dr. Bárczy István, Budapest fő- és székváros polgármestere, a Magyar Dalos- 
egyesületek Országos Szövetségének elnöke22 táviratban közölte, sajnos nem jöhet el, 
hogy felavató beszédjét elmondja, mert török vendégeket kell fogadnia.23

Magáról az október 24-én (vasárnap) megtartott zászlószentelésről és az azt kö-
vető ünnepségről október 31-én számolt be teljes részletességgel a sajtó. Az ünnep 
előestéjén, szombaton esti 9 órakor az egyesület tagjai szerenádot adtak a zászlóanya, 
Csapó Kálmánné tiszteletére. A vasárnap délelőtt a piaristák templomában 10 órakor 
kezdődő szentmisét Kránitz Kálmán cymei felszentelt püspök, veszprémi őrkanonok 
celebrálta,24 Engelhardt Ferenc preparandai igazgató (a veszprémi Angolkisasszo-
nyoknál)25 és Boronkay Miklós hitoktató26 asszisztenciájával. A mise alatt a dalár-
da énekelt. A zászlótartó Csuka József egyesületi tag volt. A mise után került sor a 
zászlószentelésre. Csapó Kálmánné zászlóanya, „Imádsággá váljék a magyar zene és 
erősítse a nemzet lelkét!” jelmondat kíséretében kötötte fel zászlószalagját a zászlóra. 
Ezt követően került sor ünnepi díszközgyűlés keretében a színházban a zászló fel-
avatására. Az elnöki asztalnál dr. Óváry Ferenc27 országgyűlési képviselő, egyesületi 
díszelnök, Schreiner Károly egyesületi titkár és dr. Angyal Armand győri rendőrka-
pitány, hírneves zeneszerző, az Országos Dalosszövetség kiküldöttje foglaltak helyet. 
A férfikar által énekelt Himnusz után tartotta meg Óváry díszelnök avató beszédét, 

19 Jelvény alatt itt és a továbbiakban valószínűleg a zászló csúcsdíszét értette az újságíró.
20 A kecskeméti dalverseny. Veszprémi Hírlap, 1909. 08. 15. 4.
21 Zászlószentelés. Veszprémi Hírlap, 1909. 10. 17. 4.
22 Bárczy (1898-ig Sacher) István, bárcziházi (Pest, 1866. ok. 3. – Budapest, 1943. jún. 1.) jogász, 

politikus. 1906–1918 között Budapest polgármestere, 1918–1919-ben főpolgármestere. 1919. 
nov. 25-től 1920. márc. 14-ig igazságügy miniszter, 1920–1931 között országgyűlési képviselő. 
RÉVAI 1911. 1: 603–604., 1926. 19: 842–843., 1935. 21: 127.; BÖLÖNY 1978. 110., 191., 
213–214.

23 Zászlószentelés. Veszprémi Hírlap, 1909. 10. 24. 4.
24 Kránitz Kálmán (Zalaapáti, 1841. júl. 1. – Veszprém, 1935. júl. 12.) életrajza: PFEIFFER 1987. 

146–147.; HAHN–ZSADÁNYI 1929.
25 Engelhardt Ferenc (Székesfehérvár, 1878. jan. 8. – Veszprém(?), 1956. máj. 21.) életrajza: 

PFEIFFER 1987. 95.
26 Boronkay Miklós (Mezőszentgyörgy, 1881. jan. 3. – Veszprém, 1913. márc. 16.) életrajza: 

PFEIFFER 1987. 304.
27 Óváry (Obele) Ferenc (Veszprém, 1858. máj. 3. – Veszprém, 1938. ápr. 11.) ügyvéd, politikus.
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amelynek vezérgondolata volt: „Nyelvében él a nemzet, a nyelv a dalban él”. (A sajtó 
a teljes beszédet leközölte.) Óváry beszédét Demjén Márton28 ref. lelkész és dr. Hoffer 
Ármin izr. rabbi beszédei követték. Majd a Zászlódal (szöveg: Kertész Kálmán, zene: 
Gaal Sándor) előadására került sor:

„Lobogj magasan, te dicső lobogó,
Hirdesd, hogy a dal mí dicső, mí nemes;
Kik egyesülünk dal- s honszeretetben,
Ihlesd ajakunk s diadalra vezess!”

Következett Angyal Armand avató beszéde. Ezután a koszorúsleányok nevében 
Illés Hedda babérkoszorúval ékesítette fel a felavatott zászlót. Majd a dalműsorra ke-
rült sor: Vén cigány szavalat (Schreiner Károly titkár, zongorán kísérte Rácz Gyula), 
Dalünnepen (Thern Károly dala, dalegyesület éneke), vonósnégyes (Vermes Aladár, 
Keresztes Ferenc, Schmidt Károly, ifj. Schrőder József), Honfidal (a dalegyesület 
kecskeméti versenydarabja). A műsor után Horváth Zoltán elnöki záróbeszédében 
kijelentette: „Mert a zászló szimbóluma az állandóságra törekvésnek, jele az erő tu-
datának, reménye egy hosszú jövőnek”. Végezetül köszönetek hangzottak el Csapó 
Kálmánné zászlóanyának, Kránitz Kálmán püspöknek, Angyal Armand, Óváry Fe-
renc, Ádám Iván29 díszelnököknek, továbbá Nagy Sándornak, Nagy Sándornénak és 
Boér Lenkének „a Dalegyesület és a zászló iránt tanúsított érdeklődésükért és párt-
fogásukért, fáradozásukért”. (A tudósításból nem derült ki egyértelműen, hogy a mű-
vészek részt vettek-e személyesen az eseményen. Feltehetőleg nem.) A díszközgyűlés 
a férfikar Szózatával ért véget. A díszközgyűlésen belépődíj nem volt. A páholyok és 
a földszint első két sora a dalegyesület tagjainak hozzátartozói és a vidéki vendégek 
részére volt fenntartva. Déli egy órakor a Korona szállóban bankettel folytatódott a 
nap. Este 9 órától pedig a színházban „házias jellegű” táncmulatság zárta a napot. A 
táncmulatságra a jegy 2 koronába került. Háromtagú családjegy 5 koronába, négytagú 
családjegy 6 koronába került. A jegyeket előre is meg lehetett vásárolni Krausz Ármin 
fia könyvkereskedésében.30

28 Demjén Márton (Szatmárnémeti, 1857. okt. 19. – Veszprém, 1943. jún. 9.) ref. lelkész. Pápán 
fejezte be teológiai tanulmányait. 1880-tól Balatonkenesén akadémikus rektor. 1883-ban Szé-
kesfehérvárott  avatták pappá. Segédlelkész volt Sárkeresztúron, Móron, Kiskovácsiban. 1886–
1889-ben lelkész Lajoskomáromban, 1890-ben adminisztrátor Polgárdiban, 1890–1893-ban 
lelkész Kiskovácsiban. 1893-tól 1935-ig veszprémi lelkész, 1919–1923 között esperes. Törvény-
hatósági bizottsági és városi képviselőtestületi tag. HÁN–ZSADÁNYI 1929.

29 Ádám Iván (Nagymarton, Sopron vm., 1844. jan. 3. – Veszprém, 1928. márc. 27.) életrajza: 
PFEIFFER 1987. 67–68.

30 A Veszprémi Dalegyesület zászlószentelése. Veszprémi Hírlap, 1909. 10. 31. 2–4.
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A zászló költségeinek fedezésére zászló-alapot létesítettek. Az alapot adománya-
ikkal támogató magánszemélyek és testületek hosszú névsorát és a felajánlott ösz-
szegek nagyságát időről-időre leközölte a sajtó. Az egyesületek között az alábbiak 
szerepeltek: Aninai Havasi Daláregylet 10, Apatini Férfi Dalárda 10, Aradi MÁV 
Dalegylet 10, Budai Dalárda 10, Budapesti Danubiusz Iparosok Dalköre 5, Budapesti 
Ganzgyári Daloskör 5, Budapesti Polgári Dalkör 10, Csepeli Weisz-Manfréd Lőszer-
gyár Dalárdája 5, Debreceni Egyetértés Dalegylet 10, Diósgyőri Bányamécs Dalegy-
let 20, Diósgyőri Jószerencse Dalegylet 10, Győri Ének- és Zeneegylet 15, Heőcsabai 
Dal- és Olvasókör 20, Kisújszállási Dalegylet 5, Körmendi Dalosegyesület 10, Lip-
pai Dalegylet 5, Máriaradnai Magyar Dalegylet 10, Mezőhegyesi Dalárda 5, Miskol-
ci Dalár Egylet 5, Nyárádszeredai Bocskai Daloskör 4, Ózdi Gyártelepi Dalárda 5, 
Pancsovai Magyar Dalkör 5, Rákosligeti Dal- és Zenekör 4, Székesfehérvári Polgári 
Dalkör 10, Szentgáli Református Dalkör 2, Temesvári Gyárvárosi Zene-és Dalegylet 
5,  Veszprémi Dal- és Zenekedvelők Otthona 5, Veszprémi Ipartestület 5, Veszprémi 
Jeruzsálemhegyi Társaskör 10, Veszprémi Petőfi Kör 5 korona adománnyal. A ma-
gánszemélyek közül az ismertebbek: Csapó Kálmánné zászlóanya 100, br. Hornig 
Károly veszprémi püspök31 50, Kránitz Kálmán cymeai címzetes püspök, veszprémi 
őrkanonok 20, Jánosi Ágoston (Gusztáv) nagyprépost, általános püspöki helynök32 
20, Rédey Gyula éneklőkanonok33 10, Rada István zalai főesperes34 20, Ádám Iván 
veszprémi kanonok-plébános 10, Perényi Antal a veszprémi Dávid Árvaház igazga-
tója35 10, Beőthy István veszprémi szemináriumi aligazgató36 5, Vajda Ödön zirci 
ciszterci apát37 10, Takács József veszprémi piarista főgimnáziumi igazgató38  10, gr. 

31 Hornig Károly br. (Buda, 1840. aug. 10. – Veszprém, 1917. febr. 9.) 1888–1917 között veszprémi 
püspök. Életrajza: PFEIFFER 1987. 25–28.

32 Jánosi Gusztáv (Veszprém, 1841. szept. 15. - ? 1911. aug. 15.) életrajza: PFEIFFER 1987. 124–125.
33 Rédey Gyula (Sümeg, 1849. jan. 15. – Veszprém, 1921. dec. 9.) életrajza: PFEIFFER 1987. 

181–182.
34 Rada István (Pápa, 1854. júl. 8. – Veszprém, 1927. szept. 30.) életrajza: PFEIFFER 1987. 179–180.
35 Perényi (Pernitz) Antal (Kám, Vas vm., 1851. máj. 17. – Veszprém, 1922. szept. 7.) életrajza: 

PFEIFFER 1987. 170–171.
36 Beőthy István (Tenk, Bihar vm., 1882. júl. 20. – Székesfehérvár, 1879. okt. 4.) életrajza: 

PFEIFFER 1987. 76.
37 Vajda Ödön (Kaposvár, 1834. jan. 29. – Zirc, 1911. júl. 9.) ciszterci szerzetes, 1852-ben lépett be 

a rendbe, 1858-ban szentelték pappá, 1891–1911 között zirci apát. Magyar Katolikus Lexikon 
2009. 14:671.

38 Takács József (Védfalu, Szepes vm., 1848. jan. 21. – Budapest, 1920. febr. 19.) piarista szerzetes. 
1867. szept. 8-án Vácon lépett be a rendbe. 1873. jún. 29-én Nyitrán tett örök fogadalmat. 1873. 
aug. 5-én Nyitrán szentelték pappá. 1869-ben Kecskeméten végezte a gimnázium 8. osztályát. 
1871–1871 között Sátoraljaújhelyen tanár (1–2. osztályokban: latin, német, földrajz, matemati-
ka, szépírás). 1872-től Nyitrán teológiai hallgató. 1873-tól Nyitrán tanár (1. osztályban: magyar, 
német, földrajz, matematika, szépírás). 1874–1875 között Léván tanár (3. osztályban: latin, né-
met, matematika, fizika, kémia). 1876–1883 között Temesváron tanár (3. osztályban: latin, ma-
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Esterházy Pál rédei nagybirtokos39 10, Koller Sándor veszprémi alispán40 10, Kom-
játhy László veszprémi rendőrkapitány41 5, dr. Csete Antal bírósági ügyész 10, Fáró 
Ede vármegyei pénztáros 5,  dr. Cseresnyés József 10, dr. Pillitz Pál orvos42 5, dr. Ru-
pert Rezső ügyvéd43 5, Vaszary Béla kereskedelmi iskolai tanár44 5, dr. Hoffer Ármin 
izr. rabbi45 3, Radocza Vince MÁV állomásfőnök46 4, Erdős Béla MÁV főmérnök47 
2, Pesicska Szilveszter48 1, Gácser Lőrinc városlődi főjegyző49 1 korona adományt 
adott. Magánszemélyek nem csak Veszprém megyéből (Ajka, Aka, Devecser, Enying, 
Hajmáskér, Herend, Kardosrét, Kenese, Kiliti, Kiskamond, Kislőd, Nagydém, Nóráp, 
Padrag, Pápa, Papkeszi, Rátót, Réde, Somlóvásárhely, Tüskevár, Várpalota, Városlőd, 
Veszprém, Zirc), de más megyékből is, Bács megye (Szabadka), Csongrád megye 
(Szeged), Komárom megye (Komárom, Tata), Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye (Buda-
pest, Rákosszentmihály), Vas megye (Németújvár), Zala megye (Almádi, Felsőörs) is 
adakoztak.50 A zászló ára csak lassan gyűlt össze. Szeptember 19-én még nagy összeg 
hiányzott. Végül az alap összes bevétele: 2447 korona 39 fillért, összes kiadása: 2327 
korona 90 fillért tett ki. Így a tiszta jövedelem: 119 korona 40 fillérre rúgott.51

gyar, matematika). 1884–1912 között Veszprémben házfőnök és gimnáziumigazgató. 1913–1920 
Budapesten a tartományfőnök segítője és gazdasági vezető. LÉH–KOLTAI 1998. 381.

39 Gr. Esterházy Pál (1878–1942) FARKAS 2012. 223., 226–227.
40 Koller Sándor, nagymányai (†1919. szept. 20., 66 évesen) 1883-tól megyei árvaszéki ülnök, majd 

Veszprém vármegye  főjegyzője, végül 1905–1915 között alispánja, a Ferenc József Rend közép-
keresztese. 1905–1912 körül a Veszprémvármegyei Múzeumi Egylet első alelnöke, a Veszprém-
megyei Múzeumi Bizottság elnöke. Sírja Veszprémben, az Alsóvárosi temetőben található.

41 Komjáthy László dr. (Veszprém, 1876. szept. 2. – Veszprém, 1930. aug. 30.) ügyvéd, 1911–1929 
között Veszprém polgármestere. Életéről, működéséről: CSISZÁR 2014.

42 Pillitz Pál dr. med. (Veszprém, 1864 – Veszprém, 1939. okt. 1.) orvos, belgyógyász. 1891-től 
1927-ig a veszprémi kórház orvosa, 1895-től 1927-ig a belgyógyászati osztályvezető főorvosa, 
1926–1927-ben igazgatója. HOGYA 1999. 58.

43 Rupert Rezső dr. jur. (Devecser, 1880. máj. 25. – Szentes, 1961. jún. 20.) ügyvéd, újságíró, poli-
tikus. Életrajza: MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 76–77.

44 Vaszary Béla (Lábod, Somogy vm. 1861. ápr. 23. – Veszprém, 1915. nov. 4.) később a veszprémi 
kereskedelmi iskola igazgatója, amatőr verselő. A szerző dédanyjának egyik öccse.

45 Hoffer Ármin dr. 1902-ig szentesi rabbi, 1902-től 1929- ig veszprémi rabbi, 1929-től a budapesti 
Országos Rabbiképző Intézet tanára. KUN 1932. 81.

46 Radocza Vince (Pincehely, Tolna vm., 1866. jan. 21. – Veszprém, ?) életrajza: MIHÁLYFI–RU-
PERT 2017. 75.

47 Erdős (Deutsch) Béla életrajza: MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 68.
48 Péti (Pesicka) Szilveszter (1890–1962) veszprémi takarékpénztári tisztviselő, (jobbára amatőr) 

fényképészről: HERCZEGH 1936. 415.; V. FODOR 1989. 66., 78.; TÓTH–SCHLEICHER 
2003. 100–101.; RAINER 2016. 55–57.; MÁRKUSNÉ VÖRÖS 2018. 317., 325.M32.

49  Gácser Lőrinc (Vászoly, Zala vm., 1864. szept. 1. - ?) életrajza: MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 69.
50 Veszprémi Hírlap, 1909. 07. 25. 4.; 1909. 08. 15. 5.; 1909. 08 29. 4.; 3. 1909. 09. 19. 5.; 1909. 

10. 10. 4.; 1909. 10. 17. 5.; 1909. 10. 24. 4–5.; 1909. 10. 31. 5.; 1909. 11. 14. 4.; 1909. 11. 21. 5.
51 Veszprémi Hírlap, 1909. 11. 21. 5.
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A Veszprém Megyei Levéltárban több gyűjtőív is fennmaradt a zászló költségeire 
adakozó magánszemélyek és egyesületek lajstromával. 

A Veszprémi Dalegyesület gyűjtőíve a zászló megvételéhez való hozzájáruláshoz  
az almádi Kompolthy Edit 2 koronás és a veszprémi dr. Rupert Rezső 1 koronás  

befizetéséről, Veszprém 1909. július–augusztus (MNL–VEML X.64.)
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Továbbá fellelhető ugyanitt Keszegh István – feltehetően kéznél lévő gyűjtőív hi-
ányában – az elnöknek szóló értesítése Német Ignác hajmáskéri körjegyző 2 koronás 
felajánlásáról a „lobogóra”. 

Több olyan archív fényképfelvételt is ismerünk, amelyen ez a zászló látható.
A legkorábbi egy levelezőlapnak kidolgozott felvétel. Mérete: 9x14 cm. Fekete 

tintával írt szövege a következő:

„Tekintetes Dr Weisz Jenő ügyvéd úr, helyben
Kedves barátom, dr Weisz Jenőnek, a dal barátjának, az Elite kávéház52 Tyrtaeu-

sának53 szeretettel ajánlom a veszprémi dalegyesület csoportképét. dr. Sándorfi Káz-
mér”.54

A levelezőlapon a M. Kir. Posta 5 filléres, zöld színű, turulos postabélyege. A pos-
tabélyegzőn: „VESZPRÉM 909-AUG. 31-N4” keltezés.

A felvételen lombos fák előtt a Veszprémi Dalegyesület három sorba rendezett 30 
férfi tagja ül és áll, egyikük kivételével (aki világosabb öltönyt visel) valamennyien 
fekete ünnepi ruhában. Mindegyikük kabátgallérjának bal oldalán – a fentebb már em-
lített – egyforma, vélhetőleg dalegyesületi fém jelvényt viseli.55 Sajnos az apró jelvény 
a fényképen részleteiben nem vehető ki. A hátsó sorban egyikük táblát tart, amelyet 
a szomszédok részben eltakarnak, így feliratából csak „VESZPR(ÉMI) Da(legylet)” 
vehető ki. A társaság jobb szárnyán látjuk a zászlót, amelynek előlapja látható. A zász-
lót széles, világos színű (fehér?) zászlószalag és egy lombkoszorú díszíti.  A dalárda 
tagoktól jobbra hátul néhány további nézelődő látszik.56 

52 Az Elit kávéház Veszprémben, a Szabadság tér 4. szám alatt működött, a Nay Rezső tervei szerint 
1898-ban Horváth Sándor építőmester által felépített eklektikus épületben. Főleg a városi intelli-
gencia látogatta. 1908–1912 között Marosi Gerzson volt a bérlője. Az épületet 1971 februárjában 
lebontották. VARGA 2009. 188.

53 Tyrtaeus a csatavesztésre álló spártaiakat lelkesítette dalával. Bontó László (Magyar Nemzeti 
Levéltár Veszprém Megyei Levéltára) olvasata és magyarázata. Segítségét hálásan köszönöm.

54 Sándorfi Kázmér dr. (Veszprém, 1887. okt. 17. – Veszprém, 1941. jan. 12.) ügyvéd, lapszer-
kesztő, tartalékos honvéd hadnagy. A középiskolát Veszprémben, a jogi egyetemet Budapesten 
végezte. 1903-tól ügyvéd Veszprémben. A városi képviselőtestület tagja. A Polgári Dalegylet 
elnöke (1921–1940). A Veszprémi Hírlap főmunkatársa. HAHN–ZSADÁNYI 1929.; FÖLDESI 
2017. 77.; VARGA 2009. 658. (Polgári Dalegylet szócikk).

55 Az LDM–NumGy-ben a következő dalárda jelvények találhatók: Lyra Dalkör (ltsz. 82.8.24.), 
M(agyar) K(irályi) P(osta) T(ávíró és) T(ávbeszélő) Műszerészek Dalköre 1909 (ltsz. 82.8.26.), 
Énekkar Adásztevel (ltsz. 82.1.10.), Keszthelyi Iparosok Dalköre 1868 (ltsz. 82.1.11.), Komáro-
mi Dalegyesület 1913 (ltsz. 82.8.27.), Sümegi Ének és Zeneegyesület (ltsz. 82.1.12.). Valamennyi 
jelvény fő motívuma a lant. Továbbá a M(agyar) D(al) E(gyesületek) O(rszágos) SZ(övetsége) 
1936, Liszt Ferencet ábrázoló jelvénye (ltsz. 82.4.125.).

56 LDM–TFGy 2002.134.1. 
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A felvételen látható zászlót a Magyar Iparművészet 1909-es színes ábrájával ösz-
szehasonlítva, igen szembetűnő, hogy a fényképen nem csak a kereszt, hanem az 
andráskereszt is ugyanolyan világos színű. Lehet, hogy ez az eltérés csak a fénykép-
felvétel kidolgozásával magyarázható.

A Péti (eredetileg Pesicka) Szilveszter57 által kb. 1909–1914 között készített üveg-
negatív felvételnek két, némileg eltérő változata is van. A felvételek az egykori veszp-
rémi (belső) vasútállomáson Ny-ról K-felé nézve készültek. Balra a vágányok vasúti 
kocsikkal, az egyiken gőzmozdony vontatta szerelvénnyel. Jobbra az állomás emele-
tes épülete, homlokzatán „VESZPRÉM” felirattal, lombfüzérekkel és kis zászlókkal 
feldíszítve. Az épület előtt, részben a peronon, részben a vágányok között számos 
ember. Ezeknek a zöme dalosversenyre utazó, vagy onnét érkező, ünneplőbe öltö-
zött férfiember. Középtájon egy háttal álló, puhakalapos öltönyös fiatalember tartja 
a Veszprémi Dalegyesület zászlóját. A zászlónak ezeken a képeken a címeres hátsó 
oldala látszik. Ugyancsak jól látható, szintén hátulról, a zászlónak a Magyar Iparmű-
vészet 1909-es évfolyamának rajzáról ismert csúcsdísze is. Az egyik képen a zászló 
közelében álló egyik férfi egy „KOMÁROMI DALEGYESÜLET” feliratú táblát tart. 

57 Péti (Pesicka) Szilveszter (1890–1962) veszprémi takarékpénztári tisztviselő, (jobbára amatőr) 
fényképészről: HERCZEGH 1936. 415.; V. FODOR 1989. 66., 78.; TÓTH–SCHLEICHER 
2003. 100–101.; RAINER 2016. 55–57.; MÁRKUSNÉ VÖRÖS 2018. 317., 325.M32.

A Veszprémi Dalegyesület tagjai az egyesület zászlójával, 1909  
(LDM–TFGy 2002.134.1.)
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Távolabb további két másik, nyilván szintén dalegyleti zászló is látható. (Egy harma-
dik, ugyanekkor készült felvételen egy „Budapesti CUKRÁSZ DALKÖR” feliratú 
tábla is látható.)58 A dalosok közül többek lapos szalmakalapot, ún. Girardi-kalapot59 
viselnek, egyeseknél sétapálca. Az utazó közönség soraiban a peronon ácsorgók kö-
zött nagykalapos hölgyek is várakoznak. Látható több egyenruhás vasutas és néhány 
további egyenruhás személy, vélhetően rendőr. Mindkét kép jobb előterében egy vá-
rosi rendőr áll, kardján a rendőrök jellegzetes zárt kardbojtjával.60  

A „Tájékoztató a Dunántúli Dalosszövetségnek az 1913. évi június 27–29-én 
Veszprémben tartandó dalosünnepélyének lefolyásáról” című aprónyomtatvány fel-
sorolta az ünnepségen résztvevő dalárdákat, a veszprémin kívül összesen tizenötöt. 
Közöttük ott találjuk a Komáromi Dalosegyesületet (sic!) és a Budapesti Cukrász 
Dalkört is, amelyeknek feliratos tábláit megtaláljuk a Péti fényképeken is.61 Így felté-

58 LDM–TFGy P 509.
59 A kalap Alexander Girardi bécsi osztrák színészről nyerte a nevét, aki maga is előszeretettel 

viselte ezt a fazont.
60 LDM–TFGy P 507–508.
61 LDM–TA 66.729. (Eredeti Szerzeményi naplószáma 4164/1913.)

Dalegyesületek tagjai a veszprémi vasútállomáson, soraikban  
a Veszprémi Dalegyesület zászlójával, 1913. június 27.  

Péti Szilveszter felvétele (LDM–TFGy P 508.)
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telezzük, hogy a Péti fotók 1913. június 27-én délután, a résztvevő dalkörök fogadása-
kor készülhettek a veszprémi vasútállomáson. Az idézett okmányban az is olvasható, 
hogy: „Az utolsó vonat megérkezése után a dalosok zászlóik alatt a Rákóczy-térre 
vonulnak”. Ebből látható, hogy a dalárda zászlók szerepeltetése ekkorra már a dalos 
ünnepek fontos elemévé vált.

Péti Szilveszter két ugyanekkor (1913. június 27.) készült további üvegnegatívján 
már a dalárdáknak a Rákóczi téren, Bauer Károly62 mészáros mester üzlete (ma Óváros 
tér 21.) előtt összetorlódott tagjait örökítette meg. A mészáros üzlet névtáblája alatt itt 
is látható a Veszprémi Dalegyesület zászlaja, számos egyéb dalárda zászlóval együtt. 
Az egyik képen a zászló fehér szalagján jól olvasható a „HAZÁNKÉRT DALO- 
LUNK” felirat.63 

Vitéz Mészáros István veszprémi fényképészmester64 17x23 cm méretű felvéte-
lén emeletes (iskola?) épület, feltehetően udvari sarokrésze előtt, átlósan felállítva, 

62 Bauer Károly (1841–1911) veszprémi mészáros mester, lakása a Jókai utca 4. szám alatt volt. MÁR-
KUSNÉ VÖRÖS 2018. 37–38. 1911-es halála némileg megkérdőjelezi a Péti fotó általam 1913-ra 
tett keltezését, de lehetséges, hogy cégtábláját nem vették le az épületről közvetlenül a halála után.

63 LDM–TFGy P 490–491.
64 Mészáros István (Ekel, Komárom vm., 1888. febr. 5. – Veszprém, 1947. okt. 27.) fényképész-

ről: HERCZEGH 1936. 404.; V. FODOR 1989. 68–75.; RAINER 2016. 55–57; RAINER 2017. 
48–49., 150–151.

Dalegyesületek tagjai a veszprémi Rákóczi téren, Bauer István mészáros üzlete  
előtt soraikban a Veszprémi Dalegyesület zászlójával, 1913. június 27.  

Péti Szilveszter felvétele (LDM–TFGy P 490.)
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négy sorba elrendezve, ülve és állva látjuk a dalegylet 71 tagját, köztük három höl-
gyet. Öltözetük ünnepi, de csak mintegy felerészben viselnek sötét ruhát, a többiek 
világosabb holmikba öltöztek. Valamennyien fehér inget öltöttek, a többség hosszú 
nyakkendővel, hárman csokornyakkendővel. Kettejükön nyakkendő nélküli kihajtott 
galléros ing. Egyesületi tagságukat fekete tányérsapka65 és átlós mellszalag is jelzi. A 
sapkákon sötét sapkazsinór és nagyméretű kerek jelvény látható, a jelvényeken való-
színűleg lant-ábrázolással. Többségük mellén a kabát alá az ingre vagy gyakrabban 
a mellényre feltűzve, a jobb válltól a bal csípőig húzódó, kétszínű (felül sötét, alul 
világosabb) textil szalag látszik. A többség itt is viseli bal kabát gallérján, az 1909-es 
és 1925-ös fényképeken már megfigyelt, vélhetően egyesületi jelvényt. Némelyikük 
(pl. a zászlótartó is) további szalagon függő kerek érmet is visel a gallérján. Ezek 
feltehetőleg a különféle dalversenyeken való részvételekért kapott emlékérmek le-
hetnek.66 A dalegyleti tagok közül a negyedik sor jobbszélsője bal mellén a Vitézi 
Jelvényt, bal kabátgallérján pedig az egyesületi jelvény alatt félkörben elrendezve 
kis láncon „en miniature” világháborús kitüntetéseit is viseli.67 Néhányuk gallérján 
virág díszeleg. Életkoruk változatos, egyaránt akad közöttük fiatal, középkorú és idős 
ember. A hölgyeken könnyű nyári ruha, kezükben virágcsokor. A balszárnyon egy 
cserkész egyenruhás (cserkészkalap, cserkészing, cserkész nyakkendő, rövidszárú 
cserkésznadrág, térdzokni, erős félcipő, bot) fiatalember. A cserkész előtt álló, szem-
üveges, sötét kabátos, csíkos nadrágos férfi bal karján világos karszalagot visel. Ő 
viszont nem visel tányérsapkát. Ugyancsak a balszárnyon látható a zászló, előlapjával 
előre fordítva, amelyet itt már több, világos színű, feliratos zászlószalag díszít. Az 
épület emeleti ablakában egy kalapos férfi és egy hölgy könyököl. A kép jobb alsó sar-
kában dombornyomással, átlósan elhelyezve: „VITÉZ MÉSZÁROS FÉNYKÉPÉSZ 
VESZPRÉM” cégjelzés olvasható. Mészáros Istvánt, aki az első világháborúban a m. 

65 A sapka színét korabeli leírásból ismerjük. „Augusztus 14-én reggel 10 órakor csomagokkal 
terhelt fekete egyensapkás dalosok sietnek a Zeneiskola felé.” CSISZÁR 2008. 72. Eredetileg 
megjelent: Diadal! Veszprémi Hírlap, 1925. augusztus 23. 1–3. 

66 Az LDM–NumGy-ben a következő zenei, illetve dalos rendezvények emlékérmei találhatóak: A 
zenedei negyed század évi ünnepélyére Pesten 1865 (ltsz. 67.3.2668.), Az Országos Daláregyesü-
let Szombathelyi Dalosversenyének emlékére 1905. aug. 12–15. (ltsz. 61.2674.), Országos Dal- 
ünnep és Dobó-szobor leleplezés Egerben 1907. év 08. 15–19. én. (ltsz. 67.3.2674.) Valamennyi 
érem szalagja hiányzik.

67 A Vitézi Jelvényt viselő egyesületi tag valószínűleg v. Makay Barnabás (Barna) (Gagybátor, 
Abaúj-Torna vm., 1889 – ?) pénztári tisztviselő, majd biztosítási intézeti titkár, emléklappal ellá-
tott százados lehet. A Veszprémi Dalegyesület tagnévsora, Veszprém 1929. jan. 15. MNL–VEML 
X.64.; A királydíjas Veszprémi Dalegyesület hangverseny meghívóján (Veszprém, Petőfi szín-
ház, 1935. febr. 2.) szerepel a tagság névsora. Közöttük is csak két vitéz van: Mészáros István 
(de ő készítette a felvételt és nem így nézett ki, több fotót is ismerünk róla) és Makay Barnabás. 
LDM–TA 66.1477.; Vitézek albuma. 1939. 282., 518. 2. sorban balról a 6. képen (géppuskás 
főhadnagyként).
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kir. 31. (veszprémi) honvéd gyalogezred tartalékos szakaszvezetője volt, 1924-ben 
avatta vitézzé a kormányzó.68 A felvétel tehát legkorábban 1924-ben, valószínűleg 
még a ’20-as években készülhetett.69 

Eddig jutottam a Mészáros-féle fotó elemzésével. Ezután a helyszín meghatáro-
zásához Bontó László levéltáros asszisztens segítségét kértem. Ő Lőrinczi Ferenc vá-
rostörténésznek továbbította kérésem, aki rövid időn belül, egy 1927-es filmhíradó 
segítségével pontosan elvégezte az azonosítást. A kép Szegeden, az Állami Felsőke-
reskedelmi Iskola (napjainkban Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium) udva-
rán (Stefánia u. 14.), a XXI. Országos Dalosverseny idején, 1927. augusztus 13–15. 
között készült. Ekkor nyerték el a veszprémiek a Király-díjat. Lőrinczi Ferenc azo-
nosította Gaal Sándor karnagyot is, aki a képen az első sor közepén ül sötét ruhában, 
csokornyakkendővel, fején tányérsapkával.70

Vitéz Mészáros István másik, 31x47 cm-es, 1927-es, a szegedi Állami Felsőke-
reskedelmi Iskola főhomlokzata előtt készült felvételén négy ülő, illetve álló sorba 
rendezve láthatóak a Veszprémi Dalegyesület tagjai, mintegy 70 fő. Többé-kevés-
bé, de nem teljesen azonosak a másik 1927-es fényképen is látható személyekkel. 

68 HERCZEGH 1936. 404.
69 LDM–TFGy 87.50.1.
70 Mindkettőjük segítségét hálásan köszönöm.

A Veszprémi Dalegyesület tagjai az egyesület zászlójával Szegeden,  
az Állami Felsőkereskedelmi Iskola udvarán, 1927. augusztus 13–15.  

Vitéz Mészáros István felvétele (LDM–TFGy 87.50.1.)
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A hölgyek közül itt csak kettő szerepel. Viszont három, reverendás, dalárda sapkás 
r. k. pap is látható közöttük. Az első sorban jobbról a 4. férfi a Ferenc József Rend 
lovagkeresztjét viseli a kabátján. A cserkész fiú itt az első sor közepétől kissé jobbra, 
a földön ül törökülésben. A zászló itt hátul jobbra látható. A kép alsó szélén fekete-pi-
ros színű felirat: „Szeged – 1927 – Királydíj! Veszprémi Dalegyesület”. A jobb alsó 
sarokban átlósan fekete tintás aláírás: „vitéz Mészáros”.71 

Egy további felvétel a soproni zeneiskola épülete előtt, 1925 augusztusában örökí-
tette meg a Veszprémi Dalegyesület tagjait. A félkörben felsorakozott tagság öltözete 
lényegében megegyezik a Mészáros-féle, 1927-es szegedi felvételen megörökítettel. 
A többség már itt is viseli az egyesületi (fekete) tányérsapkát. A félkör közepén hátul 
szerepel a zászló, amely előlapjával látható, csúcsát az ünnepi alkalomra lombbal éke-
sítették fel.72  Hárman feltehetően a dalosversenyen elnyert díjakat tartják: fém babér-

71 LDM–TFGy 74.46.1.
72 A Habsburg Birodalomban/Osztrák-Magyar Monarchiában, majd a Horthy-korszakban, de még 

a koalíciós időszakban (1945–1948) is általános szokás volt a katonai zászlók ünnepélyes alkal-
makkor csertölgy lombbal vagy fenyőággal való feldíszítése. BARCY 1991. 17.; RADA 1998. 
778.; SÁGVÁRI 2010. 100. Feltehetően innét vehették át a szokást a polgári egyesületek is.

A Veszprémi Dalegyesület tagjai az egyesület zászlójával Szegeden,  
az Állami Felsőkereskedelmi Iskola főhomlokzata előtt, 1927. augusztus 13–15.  

Vitéz Mészáros István felvétele (LDM–TFGy 74.46.1.)
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koszorú, aranyérem díszdobozban és feltehetően egy serleg dísztokban elhelyezve(?). 
Az épület emeleti ablakaiban kíváncsiskodók. A fénykép alsó szélén részben levágott 
felirat: „Az aranyérmes Veszprémi Dalegyesület soproni….”.73 

A Magyar Keresztény Vasutasok Veszprémi Csoportja székház avatásán,74 a veszp-
rémi (belső) pályaudvar mellett, 1934. szeptember 8-án, ismeretlen fényképész által 
készített, 16x22,5 cm-es felvételen a lombokkal díszített rögtönzött tábori oltárnál 
Rott Nándor75 veszprémi püspök misézik, papi asszisztenciával. Az oltártól balra, a 
közönség első sorában magyar ruhás lányok, tőlük jobbra egy Zrínyi-sisakos, kardos, 
kitüntetésekkel felékesített rendőr látható. A rendőr mögött két nemezkalapos front-
harcos áll. Hátrébb az ünneplős civil közönség. Az oltár két oldalán a helyi egyesüle-
tek zászlói között, jobbra a Veszprémi Dalegyesület (a zászló városcímeres hátoldala 
látszik) és a Veszprémi Iparos Dalárda 1926-ban készült zászlója is megfigyelhető.  
A Veszprémi Dalegyesület zászlóján a zászlószalagok közül hátulról (negatívban)  

73 CSISZÁR 2008. 75. a fotó reprodukciója.
74 A Magyar Keresztény Vasutasok (Voge) veszprémi helyi csoportjának székházavatása. CSISZÁR 

2009. 83–85. A cikk eredetileg a Veszprémi Hírlap 1934. jún. 17-i számában jelent meg.
75 Rott Nándor (Bodenstadt, Morvaország, 1869. dec. 23. – Veszprém, 1939. márc. 3.) 1917–1939 

között veszprémi püspök. Életrajza: PFEIFFER 1987. 47–50.

A Veszprémi Dalegyesület tagjai az egyesület zászlójával Sopronban,  
a zeneiskola előtt, 1925. augusztus (CSISZÁR 2008. 75. old. ábrája)
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olvasható az „… 1926. aug. 20–22.” és a fehér színű, „SZEGED 1927. AUG. 13–…” 
feliratú szalag. A fényképet özv. Borbély Lászlóné veszprémi lakos ajándékozta a 
múzeumnak.76 

A veszprémi Országzászló felavatásakor, 1944. március 15-én készült felvételek-
ből 46 darabot őriz albumba rendezve a Laczkó Dezső Múzeum.77 Bár ezek között 
számos olyan felvétel is akad, amelyeken a veszprémi egyesületek zászlói is látható-
ak78 – közöttük a Veszprémi Iparos Dalárdáé79 is – közülük egyiken sem szerepel a 
Veszprémi Dalegyesület zászlója. Hogy ennek mi lehetett az oka, nem tudjuk. 

Varga Béla könyvtáros, ny. könyvtárigazgató, a „Veszprém város lexikona” szer-
zője a Veszprémi Polgári Dalegylettel (valójában Dalegyesület – R. P.) kapcsolatban 
írta: „Az első zsidóellenes törvények hatására egyes tagok ellen szaporodtak a mél-

76 LDM–TFGy 90.9.1.
77 LDM–TFGy 2007.1.1.–2007.1.46.
78 LDM–TFGy 2007.1.1., 2007.1.2., 2007.1.4., 2007.1.5., 2007.1.23., 2007.1.24., 2007.1.25., 

2007.1.27., 2007.1.29., 2007.1.30., 2007.1.31., 2007.1.34., 2007.1.35., 2007.1.36., 2007.1.37., 
2007.1.38., 2007.1.44., 2007.1.45.

79 B. L.: A Veszprémi Iparos Dalárda zászlószentelése. Veszprémi Hírlap, 1926. 07. 04. 2–3.; Az 
1926. jún. 29-én felszentelt zászló őrzési helye: LDM–TGy ltsz. 74.47.2.

A Magyar Keresztény Vasutasok Veszprémi Csoportja székház avatása  
a veszprémi (belső) pályaudvar mellett. Jobbra a Veszprémi Dalegyesület zászlója,  

1934. szeptember 8. (LDM–TFGy 90.9.1.)
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tánytalan támadások. 1939-től az egyesület gyakorlatilag nem, csak formálisan mű-
ködött. 1943-ban hivatalosan is engedélyezték a tevékenység szüneteltetését.”80

Esetleg hasonló okok akadályozhatták a Veszprémi Dalegyesület működését is? 
A kérdés megválaszolása további kutatást igényelne. Egyelőre úgy gondolom, hogy 
zsidó tagsággal inkább a Veszprémi Iparos Dalegyesület és a Veszprémi Polgári Dale-
gylet soraiban lehetett számolni. Jóllehet úgy tűnik, számosan egyszerre több veszp-
rémi dalegyesületnek is tagjai voltak. (A Veszprémi Dalegyesület a Veszprém Megyei 
Levéltárban töredékesen fennmaradt iratanyagában a legkésőbbi irat 1939-ből szárma-
zik.)81

A Veszprémi Dalegyesület jellegzetes szecessziós zászlója már a kortársak érdeklő-
dését is felkeltette. A kecskeméti dalverseny (1909. augusztus) alkalmával így tudósított 
a sajtó: „Zászlónk és jelvényünk már az impozáns bevonuláskor is feltűnést és általános 
tetszést keltett; az egyszerűbb nép tréfás gyermekei ugyan a zászlónkat „japáni”, meg 
templomi zászlónak is nézték, de az úri közönségnek általában, a műértőknek pláne igen 
tetszett, legfőképpen azért, mert a sablonoktól teljes-tökéletesen eltér”.82

Továbbá: „Zászlónk annyira megtetszett egy derék kecskeméti kereskedőnek, hogy 
azonnal felkeresett minket és házát fölajánlotta szállásul néhányunknak. Egyébként 
is nagy megbámulás tárgya volt a zászlónk. Persze a bírálat sokféleképpen hangzott, 
lévén sokféle az ízlés és a műértés is. A művelt publikumnak és szakértőknek általában 
nagyon tetszett; a köznépnek is tetszett mint zászló, csak persze azt nem értették meg, 
hogyan lehet ez civil zászló, mikor olyan, mintha egyházi zászló volna. A hölgyek sze-
me a gyönyörű hímzésben gyönyörködött.

Jelvényünk kivétel nélkül köztetszésnek örvendett. Sokan megállították némelyikün-
ket, megkérvén, hogy hadd nézhessék meg közelebbről. Messziről is megismerték már 
a veszprémi dalosokat; míg a többi egyesületek jelvényén az unalomig variált lant – és 
kokárda – kombinációból csak közelről lehet kibetűzni a felírást, hogy hovávalók”.83

Néhány évvel később a fővárosban is sikert aratott a zászló. „Kiáll végre a csa-
pat. A rengeteg közönség tapssal fogadja a feltűnést keltő szép zászlóját a veszprémi 
dalegyesületnek” – írta a korabeli sajtó az 1912. júniusi budapesti országos dalosver-
senyről beszámolva.84 

Ugyanekkor történt. „Szombat délután (1912. június 28. – R. P.) 5 órakor rekkenő 
hőségben, verejtékező fényes homlokokkal várják a veszprémi dalosok a pódiumra 
szállítást. Közben az országos egyesület nagy zászlóját felviszik a pódiumra. A zászló 

80 VARGA 2009. 657. (Polgári Dalegylet címszó).
81 MNL–VEML X.64.
82 A kecskeméti dalversenyről. Veszprémi Hírlap, 1909. 08. 22. 3.
83  sk.: Emlékezés a kecskeméti dalversenyre. Veszprémi Hírlap, 1909. 09. 05. 1.
84 CSISZÁR 2007. 97. Eredetileg megjelent: A veszprémi dalegyesület az országos dalosverse-

nyen. Veszprémvármegye, 1912. 07. 07. 1–3.
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egy sallangja beleakad a veszprémi zászlóba és kezdi húzni felfelé. »Jó jel« – kiáltják 
dalosaink, – a szövetségi zászló emeli a veszprémi zászlót a magasba a siker felé.”85

Az 1925 augusztusában megrendezett soproni dalosverseny alkalmából Georgi 
Lajos könyvkötő86 volt az egyesület zászlótartója. „A zászló kemény kezekbe került, 
Georgi Lajos kezébe” – írta a Veszprémi Hírlap újságírója.87 (Feltehetően őt látjuk v. 
Mészáros István 1927-es felvételein is.)

A Veszprém város intelligenciájából (jogászok, tisztviselők, papok, tanárok, ipa-
rosok) Gaal Sándor88 karnagy, középiskolai ének-zene tanár vezetésével 1903-ban 
Rákóczi Dalkör (vagy Kuruc Dalkör) néven megalakult, eredetileg mintegy 30 tagú 
férfikar 1904-től már Veszprémi Dalegyesület néven működött. Hagyományos-
sá vált évenkénti február 11-i koncertjük rangos eseménye volt a város társadalmi 
életének. Legtöbbször a színház épületében léptek fel. 1915-től kezdve minden év 
halottak napján az Alsóvárosi temetőben emlékeztek meg a világháború hősi halotta-
iról. Rendszeresen részt vettek a Dalszövetség országos dalosversenyein, szerepeltek 
a budapesti Zeneakadémián is. Sopronban 1925-ben aranyérmet nyertek. Szegeden 
1927-ben megkapták az I. Ferenc József király által 1912-ben alapított Király-díjat, 
amely egy 80 cm magas, 15 kilogrammos, ezüstből készült Tinódi Lantos Sebestyén 
szobor volt. Ettől kezdve a „Király-díjas” állandó jelzője lett a Veszprémi Dalegye-
sületnek. 1928. szeptember 7–9. között a veszprémi Petőfi Színházban ünnepelték 25 
éves fennállásukat. 1931-ben a rádióban is felléptek. Az egyesület elnökei kezdet-
ben dr. Horváth Zoltán, majd 1914 szeptemberétől dr. Csajághy Károly89 voltak.90 Az 
1930-as években már dr. Gutheil Jenő91 volt az egyesület elnöke.92

85 CSISZÁR 2007. 97. Eredetileg megjelent: A veszprémi dalegyesület az országos dalosverse-
nyen. Veszprémvármegye, 1912. 07. 07. 1–3.

86 Georgi Lajos (Veszprém, 1875. aug. 7. – Veszprém, 1935. júl. 7.) könyvkötő mester személyéről, 
családjáról: VARGA 2009. 258.

87 CSISZÁR 2008, 72. Eredetileg megjelent: Diadal! Veszprémi Hírlap, 1925. 08. 23. 1–3.
88 Gaal (helyenként Gaál) Sándor (Noszlop, Veszprém vm., 1875. okt. 26. – Veszprém, 1958. márc. 

11.) tanár, zeneszerző, karnagy. Életrajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929.; VARGA 2009. 251–252.; 
SZIRBEKNÉ BOKOR 2017. 124–125.; Az LDM–NumGy-ben található a Magyar Dalosegyesü-
letek Országos Szövetsége, Száll az ének szájról szájra feliratos, hárfát és babérágat tartó angyalt 
ábrázoló, Reményi 1930 alkotói jelzéssel ellátott, Gaál Sándor nevére vésett, 1938-as emlékér-
me. Az érem szalagja hiányzik. (ltsz. 94.13.1.).

89 Csajághy Károly (Csajág, Veszprém vm., 1873. nov. 13. – Veszprém,?) kúriai bíró, ügyész váz-
latos életrajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929.; VARGA 2009. 117.  

90 CSISZÁR 2008. 70–82.; VARGA 2009. 152–153. (Dalegyesület címszó).
91 Gutheil Jenő dr. theol. (Kaposvár, 1887. febr. 13. – Veszprém, 1963. okt. 4.) r. k. pap, történész. 

1910-ben szentelték pappá. 1937-től veszprémi kanonok. 1948-tól pápai prelátus. Veszprém kö-
zépkori történetének jeles kutatója. Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság helyi eseményeinek, 
az eseményekkel párhuzamos rögzítője. Életrajza: PFEIFFER 1987. 109–110.

92 MNL–VEML X.64.
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Az 1903-ban létrejött Veszprémi Dalegyesület mellett a városban működött még az 
1921. október 30-án, Sándorfi Kázmér ügyvéd kezdeményezésére megalakult Veszp-
rémi Polgári Dalegyesület93 és az 1923. október 3-án, Hajagos Imre94 szabómester, 
ipartestületi elnök kezdeményezésére megszervezett Veszprémi Iparos Dalárda. Mis-
sányi Lajos kegyesrendi tanár pedig már 1919 februárjában létrehozta a Veszprémi 
Kamarazene Társaságot. De az egyes iskoláknak is voltak saját énekkarjai.95 A ki-
egyezést követően megindult, majd a századforduló után megélénkült polgárosodás 
élénk egyesületi tevékenységének a II. világháborút követő radikális társadalmi válto-
zás hajnalán Rajk László kommunista belügyminiszter 1948-as rendelete vetett véget, 
amely betiltotta működésüket.

A Veszprémi Dalegyesület zászlója „pecsvörk” technikával, összetoldásokkal, ráté-
tekkel és hímzéssel készült, alsó szegélyén csomózott rojtokkal.96 Elkészítői (Körösfői 
Kriesch Laura és Boér Lenke) a gödöllői művészteleppel álltak szoros kapcsolatban. 
Kriesch Laura (Budapest, 1879 – Gödöllő, 1966) maga is a művésztelep tagja volt. 
A gödöllői művésztelep sajátos előzménye a későbbi gödöllőiek egy részének Diódon 
(Alsó-Fehér vármegyében Tövistől ÉNy-ra, ma Stremţ, Románia) az 1890-es években 
kialakult csoportosulása volt, amit akár elő-művésztelepnek is tekinthetünk. Ennek 
elindítója Körösfői Kriesch Aladár festőművész (Budapest, 1863 – Budapest, 1920), 
fő helyi támogatója pedig dr. Boér Jenő (1847–1907) a tolsztoji szemlélettel és életvi-
tellel rokonszenvező humanista orvos, helybéli birtokos volt.97 Kriesch Laura mellett, 
Boér Jenő leánya, Boér Lenke is fontos szerepet játszott a gödöllői művésztelep szö-
vőműhelye működtetésében.98 Boér Lenke 1913-ban Mihály (Müller) Rezső (Rudolf) 
(Budapest, 1889. július 28. – Balatonalmádi vagy Felsőörs, Veszprém m., 1972. szept. 
5.) festőművészhez ment feleségül. Arról, hogy a vizsgálatunk tárgyát képező zászlót 
milyen körülmények között és hol készítették el, egyelőre nem rendelkezünk pontos 
ismeretekkel. Feltételezzük, hogy a zászló Gödöllőn készülhetett. A zászló veszprémi 

93 A Veszprémi Polgári Dalegyesület 1924. jún. 24-én felavatott zászlójának őrzési helye: LDM–
IGy ltsz. 74.47.2. Némileg pontatlan leírása: VARGA 2009. 657. Valójában a zászló egyik oldalát 
a koronás magyar középcímer, a másikat Veszprém város címere és az egyesület jelvénye díszíti.

94 Hajagos Imre (†1928) veszprémi angol úriszabó mester. Üzlete 1894-től a Rákóczi u. 4. sz. alatt 
volt. 1922–1928 között az Ipartestület elnöke. Ő kezdeményezte 1923-ban a világháborúban 
elesett veszprémi iparosok emléktáblájának felállítását. V: FODOR 1989. 15–16.

95 CSISZÁR 2008. 70.; VARGA 2009. 335–336. (Iparosdalárda és Önképzőkör címszó), 657–658. 
(Polgári Dalegylet címszó).

96 Egervári Márta textil restaurátor kollégám szakvéleménye. Segítségét hálásan köszönöm.
97 A diódi telepről: VITA 1975.; MURÁDIN 2003.; SZINYEI MERSE 2003.
98 A gödöllői szövőműhelyről: KESERŰ 1987.; ŐRINÉ NAGY 2003. A Veszprémi Dalegyesület 

zászlaját itt egyikük feldolgozása sem említi. Boér Lenkéről további adalékok: ARADI–NÉ-
METH 1981. 421–424., 441–442.
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Várat ábrázoló lapjának (az elkészült zászlótól számos részletében eltérő)99 299x198 
mm-es színes tervrajza (ceruza, tus, akvarell, papír) ma magántulajdonban található. 100

A Veszprémi Dalegyesület 1906. december 7-én kelt (Kégl m. kir. belügyminiszteri 
osztálytanácsos 1907. január 21-i láttamozását feltüntető, de aláírás és pecsét nélküli) 
alapszabálya még sem egyesületi zászlóról, sem zászlótartóról nem emlékezett meg.101 
A helyi sajtó 1909 augusztusára tette a zászló elkészülését. Sándorfi Kázmér dr. fentebb 
bemutatott fényképes levelezőlapján, amelyen már a zászló is látható, 1909. augusztus 
31-i postabélyegző olvasható. (Jelen tudomásunk szerint ez a zászlóról készült legko-
rábbi felvétel.) A Magyar Iparművészet is ebben az évben közölte le a zászló ábráit.

Esetünkben a zászló tervezői, elkészítői neves képző és iparművészek voltak. A 
Veszprémi Iparos Dalárda lyrát formázó réz zászlócsúcsát viszont 1925-ben Barcza 
József helyi géplakatos és mérlegjavító mester tervezte és készítette.102 

A veszprémi zászló jellegzetes szecessziós formavilágával, a rajta megjelení-
tett jelképekkel a Veszprémi Dalegylethez (éneklő leány, kotta, énekes madarak) és 
Veszprém városához (városcímer, veszprémi Vár látképe) való érzelmi kötődést egy-
aránt kifejezte.

Eddig összesen öt olyan zászlót ismerünk, amelyet Nagy Sándor festőművész ter-
vezett: 1.) a Veszprémi Dalegyesület zászlaja (1909), 2.) a Gödöllői Iparos Ifjúsági 
Önképzőkör zászlaja (1924 után),103 3.) a m. kir. Veszprém-Jutasi Honvéd Altiszt-
képző és Nevelőintézet zászlaja (1926),104 4.) Országos Cserkész Zászló (1927),105 
5.) Országos Levente Zászló (1927).106 Közülük az Országos Cserkész Zászló és a 
Gödöllői Iparos Ifjúság Önképző Körének zászlaja ma is megvan. Előbbi a Magyar 
Nemzeti Múzeum Textil Gyűjteményében, utóbbi a Gödöllői Városi Múzeumban 
(ltsz. 2007.2.) található.

99  Pl. a tervrajzon a zászló felirata még: VESZPRÉMI DALOSKÖR.
100 ŐRINÉ NAGY 2007. 76. Nr. 17., 89. bal alsó színes ábra. A zászlóterv ábrájának közlési engedé-

lyét a Gödöllői Városi Múzeum munkatársainak, Kerényi B. Eszter igazgatónak és Őriné Nagy 
Cecília művészettörténésznek köszönöm. Lásd a borító 4. oldalán.

101 A Veszprémi Dalegyesület Alapszabályai. LDM–TA 66.706. (Eredeti Szerzeményi naplószáma 
3123/1910. )

102 MÁRKUSNÉ VÖRÖS 2013. 102. (Dr. Csiszár Miklós, Barcza József unokája elmondása sze-
rint) 89–90. ábra.

103 ŐRINÉ NAGY 2007. 79. Nr. 126., 80. Nr. 141., 119. színes ábrával és a zászló tervrajzával.
104 ŐRINÉ NAGY 2007. 40. A veszprémi polgármester (Komjáthy László – R. P.) a zászlóval kap-

csolatban Nagy Sándorhoz írt levelét (1926. febr. 28.) említi. FÖLDESI 2010. 56–61. a zászló-
szentelés leírásával, a kötet borítóján a zászló fényképével, 59–60., 173., 175. a zászlóavatáskor 
készült fényképekkel. Viszont nem említi a zászló tervezőjét. Fotóalbum a zászlószenteléskor 
(1926. aug. 8.) készült 64 db fényképpel: LDM–TFGy 69.3635–69.3698. 

105 FERENCZYNÉ SEDLMAYR 2002. 423., 424. 6. (színes) kép; ŐRINÉ NAGY 2007. 40., 119. a 
zászló színes ábrájával.

106 ŐRINÉ NAGY 2007. 40.
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A két veszprémi zászlón és az Országos Cserkész Zászlón túl, Nagy Sándor több, 
eltérő technikával készült munkáján is szerepel még néhol címerábrázolás, de rendsze-
rint inkább csak a fő motívumok mellett, kiegészítő jelleggel (pl. a Magyar Országos 
Levéltár folyosójára tervezett függönyön, 1926).107 Viszont kifejezetten heraldikus 
jellegű munka a Harding amerikai elnök részére 1921-ben a washingthoni Fehér 
Házba tervezett falikárpit az Amerikai Egyesült Államok címerével és Magyarország 
középcímerével. (Jelenlegi holléte ismeretlen.)108 Továbbá a feleségével, Kriesch La-
urával közösen tervezett, id. jalsovai Jalsoviczky Sándor által Gödöllőn 1937–1939-
ben készíttetett faliszőnyeg. A Jalsoviczky testvérek (Károly, Zoltán, Sándor, István, 
Tibor) ősfáját ábrázoló munkán összesen 17 színes családi címerkép található. (Je-
lenleg az Iparművészeti Múzeumban.)109 Tudomásunk van még egy 1942-ben Orczy 
báró megrendelésére készült címeres kárpitjáról is.110
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