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Papi kéziratok a Veszprémi Érseki
és Főkáptalani Levéltárban*

KARLINSZKY BALÁZS

A KÉZIRATOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS-
NEK, ezek feltárásának és publikálásának lendülete az rendszerváltást követő
immár harmadik évtizedben is töretlen. A sokáig csak az asztalfióknak készült fel-
jegyzések, különféle okokból publikálási lehetőséghez korábban nem jutó szemé-
lyek – legyenek akár felkészült kutatók vagy a szó minden értelmében „civilek” –
írásai okkal tarthatnak jogot az utókor érdeklődésére. Először mégis talán a címbeli
„kézirat” fogalmat szükséges tisztázni: levéltárunk esetében olyan egy, vagy csak
néhány példányban készült szellemi alkotásokat érthetünk ez alatt, amelyek termé-
szetüknél fogva nem kerültek vagy kerülhettek nagyobb közönség elé. Műfajukat
tekintve meglehetősen vegyes kép tárul elénk. Ide tartozhatnak a tudományos kuta-
tómunkát végző személyek által készített jegyzetek, az ezek alapján készült tanul-
mány-fogalmazványok és egyes kiadásra kész szakcikkek korrektúraváltozatai,
illetve a kézirattárban kerülnek elhelyezésre a már megjelent publikációk különle-
nyomatai is. Ezek elsősorban egyházmegyés papokhoz, jellemzően korábbi püspöki
és káptalani levéltárosokhoz köthetőek. A történeti jellegű munkák között előfordul-
nak még papi személyek vagy civil kutatók egyetemi és főiskolai szakdolgozatai és
doktori disszertációi, melyeknek további sorsáról csak elvétve rendelkezünk infor-
mációkkal. A szakdolgozatok és disszertációk annak a korábban közmegegyezésen
alapuló elvnek köszönhetően kerültek intézményünkbe, amely szerint a levéltári
anyag alapján készült publikációk, munkák egy-egy példányát intézményünk meg-
kérte a kutatóktól. Ez a kritérium egyébként levéltárunk jelenlegi kutatási szabály-
zatában is szerepel. Szintén a kéziratok közé sorolhatóak – papi személyekről lévén
szó – a prédikációs vázlatok, szentbeszédek fogalmazványai ünnepkör szerinti bon-
tásban, avagy egyszerű kronologikus, vagyis elhangzási rendben. Papi hagyatékok-
ból fennmaradtak továbbá nem pusztán teológiai és történeti vonatkozású kéziratok,
hanem az egyes személyek érdeklődési körének megfelelően irodalmi értékű alko-
tások, mint például úti naplók, költemények, színdarabok.

Levéltárunkban kéziratokkal három fondfőcsoportban találkozhatnak a kutatók.
Tartalmilag a legszélesebb a jelenleg közel hétszáz tételt számláló Kéziratok (VÉL

* Jelen tanulmány a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2011. évi balatonfüredi vándorgyűlésének
Forrásközlő Szekcióján 2011. június 21-én elhangzott előadás kibővített változata.
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K) fondfőcsoport. Rendezése az 1990-es éveket követően többször is megtörtént,
melynek során egyes darabjai a Veszprémi Érseki Könyvtárba kerültek, továbbá
néhány kézirat a könyvtárból került (vissza) a levéltári kézirattárba, néhány pedig a
levéltári törzsanyagba, illetve már létező papi irathagyatékba nyert besorolást. A
kézirattár legutolsó kialakítása során négy sorozat került felállításra: I.) Teológiai
irodalom, főiskolai jegyzetek, prédikációk (224 tétel), II.) Helytörténeti irodalom
(300 tétel), III.) Történeti források (89 tétel) és az elengedhetetlen IV.) Vegyes (63
tétel).1 A kézirattár folyamatosan bővül, elsősorban a kutatók által visszaküldött
publikációk különlenyomatai, illetve a levéltári rendezés során elkerülő, a levéltári
törzsanyagba be nem sorolható és selejtezésre nem ítélt szellemi alkotások révén.

A Kézirattár teljes állományáról lehetetlen röviden szólni, így csak néhány kéz-
iratot említenék meg érdekességképpen. A legrégebbi dokumentum Berzeviczy
György (1657–1708) jezsuita professzor Tractatus in tertiam partem című munkájá-
nak Szolczati István Imre teológushallgató által egyetemi előadások anyagából
lejegyzetelt változata 1696–1697-ből.2 Horváth József (1909–1985) vörösberényi
plébános, püspöki és káptalani könyvtáros 1935–1985 között keletkezett szentbeszé-
dei tizenöt kötetet tesznek ki.3 Hanusz Albin (1901–1982) – Huchthausen Lajos
később említendő munkájához hasonló – memoárjai, történeti feljegyzései érdekes
adalékokkal szolgálhatnak az egyházmegyei „oral history” műfajához.4 Mózner
László (1905–1985) kéziratban maradt hely- és plébániatörténeti munkái feldolgoz-
zák Alsó- és Felsővisnye, Hencse, Kőkút, Hedrehely, Lengyeltóti és Kadarkút törté-
netét.5 Dóber Viktor monumentális terjedelmű, részletekben gazdag munkái szülő-
faluja és plébánosi állomáshelyei – Kisgörbő, Somogysárd, Zalacsány, Zalaszent-
lászló – történetét adják közre ötven tételben.6

Az ezredfordulót követően kezdődött meg intézményünkben az üresen álló vagy
oldallagosan ellátott – és ezért sokszor ismét csak: üresen álló – plébániák levéltára-
inak megmentése, begyűjtése. A kéziratok második csoportját tehát ezek a beszállí-
tott egykori plébániai levéltárakból származó munkák alkotják. A rendezés során
nemcsak kifejezetten a plébánia életéhez kapcsolódó hivatali dokumentumok, hanem
az ott szolgálatot teljesítő papok prédikációs vázlatai, jegyzetei, legtöbbször nem a
nyilvánosságnak szánt feljegyzései is előkerülnek. Szentbeszédvázlatok szinte min-
den plébániáról származnak, ezek olykor dátumozottak is. Ez alapján lehet az ott
szolgálatot teljesítő atyákhoz kapcsolni őket. Legtöbb esetben azonban hiányosak, tö-
redékesek, dátum nélküliek, illetve nem tudni továbbá, hogy valóban elhangzottak-e
egy-egy szentmisén, vagy vázlatok maradtak. A megőrzésen kívül ezekkel a levéltá-
rosnak nincs, nem lehet tennivalója – talán a helytörténetet feldolgozó kutatók egy-
szer majd hasznosítani tudják őket. Nem tisztázott ugyanakkor ezek védettsége,
mivel személyhez és időponthoz gyakran nem egyértelműen köthetők, csak a külső,
fizikai ismérvek alapján sorolhatók keletkezésük szerint évtizedekhez. (Ezeket a
szentbeszédeket egyébként a levéltárosi gyakorlat zömmel selejtezésre ítéli.)

Egyértelműbb a helyzet azokkal a plébániákról előkerült kéziratokkal, amelyek
személyhez köthetőek. Egyetlen példát kiemelve megemlítendő az egykori felsőör-
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si prépostságból származó iratok között fellelt Köves János két naplója és irodalmi
műveinek kéziratos verses füzete.7 Köves János (felsőörsi prépost 1854–1887) több
műve is megjelent nyomtatásban, érdemes volna ezeket összevetni a jegyzetfüzet-
ben fennmaradt verseivel.

Érdekes kérdés, hogy a Historia Domusok – háztörténetek – mennyiben tekinthe-
tők papi kéziratnak. Ezek a sokszor befejezetlen, egy-egy plébánia életében többször
újrakezdett ház-, valójában egyházközség-történeti összefoglalások sokszor olyan
információkat is tartalmaznak, amelyek történeti jelentőségűek lehetnek. Nem ritka
azonban az sem, hogy olyan szájhagyományokat rögzítenek, amelyeket a történeti
kutatás a lejegyzés óta eltelt idők során részben vagy egészben már megcáfolt, eset-
leg pontosított. Intézményünk szűkebb környezetében maradva a veszprémi Szent
Mihály plébánia Historia Domusa példát szolgáltat valamennyi elmondott jellemző-
re. A 376 számozott oldalt tartalmazó vaskos kötet három huszadik századi plébános
– Strausz Antal,8 Babics Endre9 és Kis Jenő György10 – keze által íródott 1923 és
1969 között. A munka a plébánia történetét a kezdetektől tekinti át, s a kilenc évszá-
zados távlatot az egyes fejezetek keletkezésének korában elfogadott történeti véle-
mények alapján írja meg korábbi, folyamatosan vezetett háztörténeti kötetek híján.
A történeti múlt ismertetése során a szerzők láthatóan csak a számukra könnyen hoz-
záférhető munkákat, összefoglalásokat, illetve a plébániai levéltár forrásait – első-
sorban egyházlátogatási jegyzőkönyveit – használták. A kortárs események ismerte-
tése alkalmával ugyanakkor a hivatalos, intézményi iratanyagban nem megfogható
eseményeket is részletesen taglalják, mint például az 1944–1945 fordulóján a város-
ban lezajló eseményeket, így Mindszenty püspök elfogatását, a nyilasok és a szov-
jet katonák viselkedését, túlkapásait vagy éppen emberséges megnyilvánulásait.11

A plébániákról bekerülő, egy-egy személyhez kétséget kizáróan köthető iratanya-
gok nem a plébánia iratanyagával együtt, hanem a Hagyatékok (VÉL H) fondfőcso-
portba kerülnek elhelyezésre. Így került például levéltárunkba Sallai László
(1905–1990)12 és Burucs László (1924–1999) plébánosoknak a balatonakali plébá-
niáról bekerült irathagyatéka, közte Sallai László testvére, Erzsébet verseivel, illet-
ve Burucs László „A középkorvégi magyar irodalom vázsonyi pálos központja” című
doktori értekezésével együtt.13 A kislődi plébánia iratanyagából került kiemelésre és
külön személyi anyagként, hagyatékként elhelyezésre Markója László (1924–2007)
irathagyatéka,14 benne az 1960-as években íródott jugoszláviai, csehszlovákiai és
németországi útinaplóival, illetve balkáni útján ihletett Aranyhíd című versciklusá-
val, és korábbi verseivel.

A hagyatékok közül az egyháztörténeti kutatásokat is végző személyek irathagya-
tékát érdemes kiemelni. A Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis című
négykötetes középkori forráskiadványban közreműködő-szerkesztő Lukcsics József
(1875–1937) hagyatékában itáliai és vatikáni levéltárakban folytatott kutatásai jegy-
zetanyagának egy része található, így többek között középkori oklevélátírások, a
veszprémi egyházmegye történetére vonatkozó feljegyzések, illetve egyetemi tanár-
ságához kapcsolódó egyháztörténeti előadásának vázlatai.15 Gutheil Jenő
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(1887–1963) hagyatékának egy részét szintén egy-
házmegyéjére vonatkozó történeti feljegyzései, jegy-
zetei alkotják „Vesprimiensia” néven. Hagyatékának
másik részét az általa készített Árpád-kori Veszprém
című kötet és az ahhoz tartozó okmánytár alkotja.16

Mindkét utóbbi kiadvány sorsa érdekesen alakult.
Az Árpád-kori Veszprém című történeti összefoglalás-
nak a kézirata az 1950-es években elkészült, a kötet
előszavát azonban csak 1960 decemberében jegyezte
le a szerző. A kiadvány végül csak a Gutheil halála
után, 1977-ben jelenhetett meg, s akkor is a támadá-
sok össztüze zúdult rá – jellemzően nem minőségi,
hanem személyi kifogásokat emeltek a kötettel szem-
ben. A kötet 1979-ben már második kiadását élte meg,
majd a 2000-es évek végén immár a harmadik kiadást
is olvashatják a Veszprém középkori története után

érdeklődők. A kötethez kapcsolódó oklevéltár keletkezését illetően megelőzte a tör-
téneti összefoglalást, a szerző 1948 és 1952 között állította össze. Ebben az időben,
egymásról mit sem tudva készítette Budapesten egy másik „parkolópályára tett” sze-
mély, Kumorovitz L. Bernát a később Veszprémi regeszták címmel megjelentetett
oklevélkivonatokat a Veszprémi Püspöki és a Veszprémi Káptalani Levéltárakban
őrzött Anjou-kori oklevelekről. Ez a kiadvány 1953-ban jelent meg, és a veszprémi
püspöki és káptalani levéltárak 1301–1387 közötti okleveleit közölte kivonatokban.
Gutheil okmánytára ezek után szintén kivonatosan, 224 darab regesztával került bele
az Árpád-kori Veszprém című kötetbe. Az okmánytár önálló, teljes szövegű, kritikai
apparátussal ellátott megjelenése azonban egészen 2007-ig elhúzódott. Igaz, ezt
követően néhány évvel később megjelenhetett Érszegi Géza és Solymosi László

munkája révén az akkor már szintén három évtizedes
múltra visszatekintő Pótkötet, amely térben –
Veszprém város mai közigazgatási területe – és intéz-
ményi szinten – a veszprémvölgyi apácák és a veszp-
rémi domonkos apácák – is kibővítette a Gutheil-féle
okmánytárat.17

Körmendy József (1911–2005) hagyatéka lenyo-
matát képezi gazdag egyháztörténeti munkásságá-
nak.18 Szinte valamennyi tanulmányának kézirata és
jegyzetanyaga megtalálható benne – ahogy gondos
levéltároshoz illik –, közöttük a Volkra Ottó János
veszprémi püspök életét feldolgozó doktori értekezé-
séhez külföldön, Itáliában, Ausztriában és Német-
országban gyűjtött jegyzetei. Ugyancsak gazdag jegy-
zetanyag maradt fenn vatikáni kutatásairól, amelynek

Gutheil Jenő

Körmendy József
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eredménye a 15. századi pápai annáták magyar vonatkozású feljegyzéseit feldolgo-
zó kiadvány lett.19

Legterjedelmesebb irathagyatéka Pfeiffer János
(1897–1983) nagyprépost, korábbi püspöki levéltá-
rosnak van.20 Pfeiffer, ahogy Körmendy József is,
szerkesztője volt A veszprémi egyházmegye múltjából
című kiadványsorozatnak. A sorozat Pfeiffer János
szerkesztősége idején, 1933–1949 között tizenhárom
kiadványt számlált, Körmendy József szerkesztésé-
ben ez további négy kötettel gyarapodott az 1990-es,
2000-es években. Pfeiffer tudományszervező tevé-
kenységéhez további adalék, hogy tanítványai közül
többen veszprémi püspöki életrajzokat, mások plébá-
nia-történeteket írtak doktori disszertációjukként.
Megállapítható, hogy Pfeiffer Jánosnál nem volt ala-
posabb és elmélyültebb ismerője a veszprémi püspö-
ki és káptalani iratanyagnak: jegyzetei szinte vala-
mennyi fondra kiterjednek, minden keze ügyébe kerü-
lő iratot elolvasott, kicédulázott, átírt, sokszor le is

fordított. A hagyaték jelentőségét felismerve a 10 és fél iratfolyóméternyi, 54 doboz-
nyi anyag feldolgozása, értékelése 1996-ban megtörtént.21 Pfeiffer gyakorlatilag egy
személyben végezte el a veszprémi egyházmegye számos egyháztörténeti alapkuta-
tásának sok esetben nem is csak első lépéseit. E helyen csak utalni kívánunk arra,
hogy a hagyaték számtalan kutatási terület – egyházmegyei archontológiai, prozo-
pográfiai, plébánia-, hely-, rend-, művészet- és eszmetörténeti – vonatkozásában bír
kiaknázatlan lehetőségekkel. A jegyzetek Pfeiffer János történészt mutatják be a
kutatónak, aki az elé kerülő adatokat összegyűjtötte, és ha fel sokszor már nem is
dolgozta őket, de tematikus egységekben megőrizte azokat az utókornak. Cédula-
anyagának igazi jelentőségét az adja, hogy forrásainak jó része – Historia Domusok,
vizitációk, plébániai levéltárak – az iratpusztulás és elkallódás miatt ma már nem
lelhető föl.

Pfeiffer János viszonylag keveset publikált, de életének főműve máig alapvetően
meghatározza az egyházmegye papságát kutatók munkáját. A veszprémi egyházme-
gye történeti névtára című több mint 1100 oldalas munkája a szerző előszava sze-
rint 36 megyéspüspök, 179 kanonok és 2252 pap életpályáját mutatja be. Munkája
ma is elsődleges tájékozódási pont a papi személyek életpályáihoz. A munka kiadá-
sa német segítséggel, Lékai László bíboros és Szendi József veszprémi püspök
támogatásával 1987-ben történt, Münchenben, Adriányi Gábor gondozásában.22

Másik jelentős munkája egyházmegyéje plébániáinak történetét dolgozza fel. A
még mindig kéziratban lévő munka, A veszprémi egyházmegye plébániáinak rövid
története elsősorban nem tudományos igénnyel készült, hanem a bérmálást végző
ordinárius számára íródott.23 A püspök egy-egy helyszínre tartván még az autóban

Pfeiffer János 
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megismerkedhetett röviden az összefoglalót elolvasva a felkeresendő plébánia törté-
netével. A 375 gépelt oldalt tartalmazó kézirat jelenleg a Veszprémi Érseki Könyv-
tárban található meg. Kiadásának gondolata többször felmerült, azonban jegyzetap-
parátussal történő kiegészítése rendkívül nagy munkát igényelne. Néhány esetben
ugyan minden kétséget kizáróan azonosíthatóak a kézirat adatainak forrásai, azon-
ban sok esetben ezek nem egyértelműek vagy egyáltalán nem köthetőek levéltári
forráshoz. A szerző ugyanis konkrét forrás híján paptársaitól hallott történeti hagyo-
mányokat is beemelt, beemelhetett munkáiba, legalábbis a történeti névtár analógi-
ája ezt támasztja alá.24

Szinte teljes kéziratot hagyott az utókorra Pfeiffer az egyházmegye 18–19. száza-
di egyházlátogatási jegyzőkönyveit illetően. Itt nem csak egy-egy kötet átírására kell
gondolni – amelynek adatait sokszor éppen a plébániatörténeti munkájába dolgozta
be – hanem generációjának számos tagjához hasonlóan ékes latintudásáról árulkod-
nak a vizitációk magyar fordításai is. Külön tematikus egységet képez hagyatékában
az egyházlátogatási jegyzőkönyveken belül a veszprémi székesegyházra vonatkozó
vizitációk és leltárak, inventáriumok kéziratai, fordításai.25 Magyarázata ennek ké-
zenfekvő: nagyprépostként szinte feladatának tekinthette a veszprémi káptalani
szentegyház történetének kutatását.

Nem teljesen feldolgozott még Molnár István (1906–1983) tüskevári plébános
terjedelemben és gazdagságban Pfeiffer Jánoshoz mérhető hagyatéka.26 A 40 doboz-
ból álló hagyatékban eredeti, akár 17. századból származó dokumentumok; Sió-
fokra, Pápára, Tüskevárra vonatkozó történeti feljegyzései, publikációinak kéziratai
találhatóak meg. A kiaknázatlan, gazdag anyag feldolgozására égető szükség lenne.

A három említett fondfőcsoporton kívül további papi kéziratok is találhatóak még
elszórtan a levéltár egyéb sorozataiban. Ezek fellelése sokkalta esetlegesebb, mint
az ismertetett gyűjteményekben lévőké, így teljes körű képet adni ezekről nem lehet.
Ilyen kéziratokra, plébániatörténetekre és historia domusokra lehet bukkanni az
1830-as évektől vezetett központi egyházmegyei iktatószámmal ellátott hivatalos
levelezésben, az Acta Dioecesana sorozatban.27 Külön, egyelőre besorolatlan gyűj-
teményt alkot az 1990-es években hol eredetiben, hol fénymásolatban begyűjtött
plébániai háztörténetek sorozat. Ez a gyűjtemény még a magyarországi egyházme-
gyei határok 1993-as pápai rendezése, vagyis a kaposvári egyházmegye megalaku-
lása előtti állapotokat tükrözi, hiszen tartalmaz somogyi eredeti historia domus köte-
teket és másolatokat is. Ezek 1993 óta illetékesség alapján a kaposvári egyházme-
gyéhez tartoznak.28

Kitekintésként vizsgáljuk meg két, a rendszerváltás után kiadott, korábban kéz-
iratban maradt munka sorsát és a kiadás körülményeit. Rott Nándor veszprémi püs-
pök (1917–1939) bérmálási feljegyzéseit Körmendy József és Rajczi Pál érseki
levéltárosok rendezték sajtó alá és adták ki A veszprémi egyházmegye múltjából
című sorozat 17. köteteként.29 A kötet a főpásztor visszaemlékezéseit, napi bérmá-
lási emlékeit, amelyeket bérmálási útjai során készített püspöksége bő két évtizede
alatt, három részben (1921–1926, 1927–1934, 1935–1938) tárja az olvasók elé. Mint
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ilyen, elsősorban nem a nagyközönség számára íródott, ezért a szerkesztők a feljegy-
zések „diffamáló, de igaz” részeit a publikálás során mellőzték.30 Arról, hogy ezek
milyen jellegűek lehettek, csak találgathatunk: sem a szerkesztői előszó nem utal a
feljegyzések levéltári jelzetére vagy azok hollétére, sem a közrebocsátókat követő
levéltárosok nem lelték fel a kiadvány alapjául szolgáló forrást, vagy legalább annak
egy korrektúrapéldányát. Egy évtized távlatából elmondható tehát, hogy a bérmálá-
si feljegyzések kiadása tulajdonképpen megmentette a feljegyzéseket az enyészettől,
ami vélhetően egyébként a sorsa lett.

Egészen más jellegű a története Huchthausen Lajos
(1900–1998) memoárjának, papi anekdotagyűjtemé-
nyének.31 A szerző két év híján végigélte a huszadik
századot, emlékei kisgyermekkorától a szeminarista
és kápláni esztendőkön át plébánosi, majd nyugdíjas
évein keresztül mutatják be a század eseményeit a
veszprémi egyházmegyében. „Huchti bácsi” tudato-
san gyűjtögette, „bilingérezte” össze és rendezte sajtó
alá emlékmorzsáit. A kézirat először 1995-ben került
lektor elé, akkor azonban utólag rekonstruálhatatlan
okokból végül nem jelent meg. Az új évezred kezde-
tén sor került a munka elektronikus rögzítésére. Ez a
változat a gépelt kézirathoz képest valamivel kar-
csúbb lett, s újabb karcsúsításon esett át a 2009-es
végleges sajtó alá rendezés során. A „secreta” címmel
illetett néhány oldalnyi szöveg további egy-két évti-

zednyi pihenésre ítéltetett a Rott-féle feljegyzésekhez hasonló „diffamáló” volta
miatt.32 A kiadás során a kéziratot lábjegyzetekkel láttuk el egyrészt a fogalomhasz-
nálat és a gyakori latin kifejezések miatt, másrészt mivel a kiadvány nem elsősorban
a szakmai, hanem inkább a szélesebb közönségnek készült. A kötetben szereplő
valamennyi személyt egy rövid, néhány soros életrajzzal kívántuk ugyancsak utób-
bi megfontolásból közelebb hozni az olvasókhoz. A visszajelzések alapján jól dön-
töttünk: kiadványunk fél éven belül megélte az újranyomást – a szokásosnak tekint-
hető 300 példány ennyi időn belül kelt el –, s az érdeklődés azóta is töretlen a kötet
iránt.33

A levéltárunkban őrzött kéziratok utáni érdeklődés kutatási esetekre vetítve nem
számottevő. Egyedül a Pfeiffer-hagyaték cédulaanyagát használják rendszeresen a
kutatók, akik a publikált hagyaték-jegyzék alapján egy-egy konkrét kérdésben láto-
gatnak el intézményünkbe. Újabban a Körmendy-, a Lukcsics- és Gutheil-hagyaté-
kok iránt is megélénkült az érdeklődés, valamennyi az újrainduló, szervezett vatiká-
ni magyar kutatásokkal kapcsolatban. Levéltárunk középtávú tervei között szerepel
a Pfeiffer-féle vizitációs jegyzetek áttekintése, esetlegesen kiadásra történő előkészí-
tése. Szintén középtávú terv egy digitális formában létrehozandó történeti sematiz-
mus és plébániatörténeti adatbázis, amelynél ugyancsak megkerülhetetlennek lát-

Huchthausen Lajos
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szik az egykori nagyprépost irathagyatékának feltárása és a használható adatok
beemelése.
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