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kedves sétáló!

Ön a Sétál a család Veszprémben soíozat harmadik frlzetéttutlaa kezében.

A sorozat célja, hogy Veszprém helytörténeti értékeinek megismertetésével erősítsiik a családok
kötődését varosunkhoz. Ol1an lehetőségeket ajanlunk, amelyek biztosítják a szabadidő értékes
eltöltését, tovóbi minőségi időtöltést kínálva a szüiő-gyermek kapcsolat erősítésére, A Sétál a
család Veszprémben elneyezésű kezdeményezés - az országban elsőként - 2011-ben indult el,

fiatal, óvodás koru gyermekeket nevelő családokkal. A következő éyben az alsó tagozatos

korosztalyt szólítottuk meg,

Az Eötvös Karoly Megyei K<irnyvtrár (EKMK) Magyar Holokauszt Enrlékév 2014.
programsorozatában született meg a Sétól a család Veszprémben - A nidó múlt nyomában clrnű
kiadvány, amely témáj ánál fogva mar az érettebb koroszályra szémlit.

Az ajánlott útvonal és a hozzá kapcsolódó irodalom - hasonlóarr az eddigiekhez - bő
ismeretanlagot nyújt, továbbá a kiadvány elektronikus váItozaában található aktív linkek további
kutakodásra invitálnak. Kérjük, az interaktív séta során keletkezett feladat-megoldésokat, az
elkészített fotókat, dokumenációkat minden év szeptember 30-ig juttassak el az EKMK Veszprém
Megyei Helyismereti Gyííjteményébe (8200 Veszprém, Komakút tér 3.).

A beküldött anyagokból kiállítást szervezünk, ennek ünnepélyes megnyitójiára minden résztvevőt
szeretettel várunk. (A kiállítások pontos idejét évente közöljük résztvevő intézmények honlapján.)

A javasolt útvonal szabadon váItoztathatő, több részletben is bejárható, Atálékoződást térkép és a
címek mellett ÁIálhatő GPS-koordináták (Google Maps-rendszer) segítik. A flizetben szereplő
hivatkozá sok 1 etöltés ének t deje 20 I 4. miárcius.

A fűzet összefogás eredményeként jött létre, melyben az alábbi g}íjtemények és intézrnények
munkatarsai vettek résá:

Bakony-Balaton Környezetvé delmi Oktatóközpont Na gyné Kozm a Ildi kó

Eötvös KarolyMegyei Könyvtar - Szabóné Vörős Györgli, Palkóné Jódy Melitta

LászIőKároly Gyiíjtemény- Dubniczay-palota, MűvészetekHiua- dr. Herth Vilctória

MagyarNemzetiLevéltarVeszprémMegleiLwé|ífua Mórkusné Vörös Hajnalka, Bontó László

Veszprémi He$örléneti Aibum Jákói Bernadett

Veszprémi Zsidó Archír,rrm - Máthé Eva

Helyhiány miatt a témafelelősök nevét rövidítve találJák meg a kiadványútmutatojában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gondolataikkal, javaslataikkal segítették munkánkat,

továbbra is várjuk alkotó észrevételeiket!

Ves4prém, 2014. április 26,

Nagyné Kozma Ildikó
szerkesáő



Bevezető

,,Sétál a család Veszprqtben - A zsidó múlt nymában" clmet viselő projekt elsősorban az
i{úságot és azokat a fiatalabb felnőtteket kívánja megcélomi, akiknek már nem lehettek közvetlen
emlékei a ves4rémi zsidó közösségről. A séta során bemutatjuk az egykori zsidó valiási és kulturáis
élet helyszíneit, a város nevezetes zsidő származású személyiségeit, és - nem utolsó sorban - néhány
hétköznapi embert és családjukat. Az ő sorsukon keresztr.il képet kaphafunk arró1, hogyan vettek reszt a
város tánadalmi-gazdaság életében, és milyen sórnyű tragédiába torkol1ott életiik.

Zsidók Magyarországon - zsidók Veszprémben
Ismeú, hogy a római kori Pannónia terüetén már élt zsidó népesség. Ebből a korból

Veszprem kömyékéről héber feliratu sírkő is előkerült. A történelrni fo$orrosságm nincs
bizon1ték,de egyes feltételezések szerint a honfoglalókhoztutoző kabarok zsidó lallásrlak voltak.
Az Arpad-hazi királyok uralkoűsa, majd a középkori Magyarország vkágzán idején a zsidókkal
kapcsolatos királyi politika víltozatos képet mrúat. Az mindenképpen eLmondható, hog, a korabeli
europai zsídmá$oz kepest hazánkban nagyobb biztonságot élveztek. IIL Béla idején a Bizinci-
birodalom területéól zsidó kézművesek érkeáek Magyarországra. IV. Béla kivíltság|evele
érlelmében a Inzai zsidók ún. kamaraszolgák \ettek, azaz a krrálynak adőztak, rrrlyrek fejében
külön bírói eljáást ós jogvédelmet élveáek. A XV. szíuaú,őI az uralkodók ezeket a jogaikat
fokozatosan átengedték a városoknak és egyes főwaknak. A zsiűság többn}re kereskedelemmel
és penzügyletekkel, haszonvételekkel (bán)ák, vámok), adók bérletéve1 foglalkozott. A
kézművesség folyátásához csak korlátok között kaptak engeőlyt, a városi céhek nem foga&rák be
őket, Az uralkoűk udr,anban is megtaláljuk a zsidó számrnzásí gazdaságí tisáségüselőket, elég,
ha a magyarosított nevű Szerencsés (Forhrnatrs) Imrére gondolunt aki 152Gban lett kinílyi
alkincstartó,

A három része szakaú ország király részén a legtöbb vírosi zsidó közösség megszűnt,
míg a hódoltság és Erdély területén viszonylag nyugodtan élhettek és tevékenykedhettek, A 17.
századközepén Budán élt Europa egyik legelentősebb zsidó közössége.

A török hódoltság uán az elnéptelenedett Ma$larországra a Hatsbrrrg-birodalom nyugati
területeiről vándoroltak be zsidó családok a XVIL szánadvégetől kezdve. A XVIII. szizad scr:án a
magánftildestrri birtokok központjaiban, a mezővárosokban jöttek létre a késobbi nagy vírosi
közösségek magjai, Vallási éleük gyakorlását és gazdaság boldogulásukat a ftjldesrrrak áIíaI adő
fejében nyújtott védelem és kiváltságok biáosították Polgári egyenjogúsíásukm az úrbéri
viszonyok megszűnése utan végül 1867-ben került sor. Az emanci@ciót követcbn a zsidók
beáramlottak a gazdaság, a tudomány, a kultura számos teniletére és jelerrtiis szerepet üttek
Magyarország polgrári átalakulásában. Ez a békés eg|ittélés szakadt meg az 192G,as évektől
kezdrjdően M antiszemita nézetek erősödésével, majd 1938-tó1 az ttr1. zsidótörvények
meghczata7ával, amelyek a teljes kirekesztésüket, a lagyonuktól való megfosáásukat és végül a
haláltáborokba való deportálásukat ereúnényezte, ahol öbb száuezer ember lelte haláIát,

Nem történt ez másként Veszprémben sem, ahol ){'IIL száuad elején jelentek meg az első
zsió családok. A veszprémi zsidók kezdetben a vár kömyékéq a Buhim-völglfuen lakak, majd
fokozatosan htuútak fel a régi piactérre (ma Óváros tér) és a Gabonapiac tér (ma Szent Imre tér)
nairryairr,. Összefonódásuk a mindennapi életben természetes volt a város lakosair,al. Orvosok,
ügyvédek, tisztviselők, kereskedők, iparosok kerültek ki soraikból, Vallási és világi vezetőik a
város szellemi életének fontos tényezői voltak.

Az ellenük hozott kirekesztő rntézkedések, rnjd az 1944 tyarán bekövetkezett gettósítás és
gyLíjtc,táborba szállíásuk, végül megsemmisítésük a kevés visszatért tulélő emlékezései nyomán

mindannyi urknak szolgáljon tanrrl sággal.

Máthé Eva
szertesztő



1. Nug,l zsinagógax

(Btizapiactér, Szent Imre tér, Dr, HoJfer Ármin sétány)
(GPS: N:47.09230 E: 1 7.91 145)

A múlt széuadközepéig Veszprém egyik legimpozánsabb épülete volt az 1865-ben felépített nagy
zsinagóga. A veszprémi közösség megalakulásáró1 nem állnak rendelkezésre pontos adatok. 1750
körül létrejött az önálló egy§éget képező, a püspók, földezur által is elismert zsidó hitközség,
melynek a számára sziikséges intéznényeket imaházat, rabbi lakást - a Zichy Ferenc gróftól 1799-
ben kibérelt, maj d 1839-ben megvásárolt tenileten építették fel a mai Kossuth Laj os utca körrryékén.

A közösség létszámának bővüléséve1 a Hochmuth Ábrahám vezette gyülekezet 1862-ben hatíroztaeI
egy új templom felépítését. A tervezéssel Zíltenbar+h pesti építészt bu+-ltk meg, aki elvállalta a
munkát, és kölcsönökből, adakozásból 1865-re el is készült a kétkarzatos, gyönyöni belső festéssel
díszített zsinagóga. Az épület a környéken szinte egyedüliként - átvészelte az 1893-as nagy
cserháti nyvéut, a kiegészítő intéznények azonban megsemmisültek és velük együtt a hitközségi
iratok nagy része is.

A zsinagóga 1944. május végéig tarlotta meg rendeltetését, ezt követően a veszprémi gettó részévé
vált és falai közé zsidó családok költöáek.

A deportílásból, munkaszolgálatból visszatért kis 1étszámú közösség 1945 lán már nem volt képes
fenntarlani az épűeíet, ezért az állam számára értékesítette. Áhmi tula.ldonban bútorrakár és

buszpályaudvar céljaira szolgált, majd fokozatosan átalakítottiák és alakját elveszítve az 1960-as
években a Bánlatrösá todaház részévé vált. Mai formáját az 1982-es átalakítás során nyerle e1 a

zsinagógát is magában foglaló irodaház.

- A második ventély lerombolása óta a zsidó val|ási közösségek a zsnagógának nevezett építményekbert
(gyülekezés hza) gyakoro!ák vallasukai A ,Jemplom' kifejezést ntkábban hasznáják, meft ennek jelentése az íguim
vallásos körökben csak az elpusztítottjeruzsálemr Templomra vonatkozik.

A zsinagogrik legfontosabb berendezése a frigyszekény, amely a tóratekercseket, am a szent könyveket ttríalnú.zza. A
fiigyszekrény ájolása mindenhol Jeruzsálem rrányába muht, így a hívek is arccal abba az irányba fordulva imádkomak.
A másik fontos elem a bels<j tér közepén elhelyezkedő emelvény, bií]á (bénrá elnevezéssel is találkozni), ahol a órát az

istentisztelet során felolvassák. A val]ási előírások verint z istentisztelet megtaftasához legalább tíz zsidó ferfijelentéte
szükséges.

Ld, még: http:/,4tu.wikipedia.ore/wiki/Zsina(/oC3%83 ga



Feladat

J.

Álütsa időrendi sorrendbe a z sinagógát ábr áz oIó fotókat !

Tekintse meg Borsos József alkotasátI Kit ábrázo1 a kép, milyen kötődése volt a veszprémi

zslnagőgához?

Forrás:
o Dr. KunLajos: A veszprémi zsidóság múltja és jelene. Karcag. Szezői kiada§, 1932
o Veszprémi Zsidó Archívum https://sitesqooqle.com/site/iewishrootsvegorem
Képek:
. zsinagó€F képek MNL Vewprém Megyei Lelelára Veszprémi Kaleido vkóp
o Zsinagóga belsö - Dr, Kun Lajos i.n
o Neroetőr lrtp://mek.oszk.hu/O1600/01605,htmVnagykep.jpg



2. Régi (téIi) ainagóga
(Búzapiactér, Szent Imre tér, Dr. Holfer Ármirt sétány)

(GPS: N:47.09215 E: 17.91143)

A veszprémi műemlékek között tarlották számon egykor a nagy zsinagóga közelében álló, l840-
ben épített foldszintes házat, amely kívükő1 az adott kor stílusjegyeit tükröáe, belseje pe<lig egy
kéthajós oszl opcsarnok volt.

A visszaemlékezők elmondása szerint az épületet a közösség téli időszakban használta, amikor
nem tudták kiflíteni a zsinagóga nagy épületét. Ezen kívül az oftodox* zsidók tartottak itt az
istentisáeleteket. Az 7970-es években lezajlott városrekorstrukció során az épületet teljesen
elbontották.

Fe|adat

Milyen epítészeti stílust képüselt a lebontottépület?

Forrás:

Dr, Kun Laj os: A ve szprémi zsidóság múltj a és jelene. Kmcag. Szezői kiadás, l932.

Képek:
. A kis vagy téli zsnagÓg horrlokzati kepe a Búzaplac-ér felől - Jánossy György ópíész fotója, Csomy Zsófia

tulajdona é.n, (1960-as évek). MNL Vewprém Megyei Levélára Veszprémi Kaleidoszkóp Adatbzisában a VK
03449-os lelÉn számon: http://www,venrl.hu/leveltar/id-2.html

o Zsinagógabelső - Borbr{s János, 1974.

" A zsidó fclekezet képviselőinek 1 867- es ko ngresszmát köveóen a mgyarországi zsidóság három fő irányzatot vett,
A vallás alapelveit (egyistenhit, Tóra, Tízparancsolat) mindhárom lrányat továbbm is vallottE különbrgek a vallm
gYakotlásiinak módjábm alakultak ki. Az cmancipáció hívei a befogadó orság szokásaihoz alkalmzkodva, öbb
kiilsődleges elemet átvettek a többségi..(keresáény) mllásból, pl, a templomok kialakíása" orgona hasmálata a
liurgiábm, a rabbik omátusa (viselete). Óket neológolmak nevezik, ami speiiális mgym kategória.
Az élet vinte minden területére kite!edő \allási hagyomrinyok ságoru betartáu mellett voksoló hitközségek lettek
az ortodoxia képviselői. míg néhány közösség nem ismefie el a kongresvust és az addigi, ún. status quo ante
állapotot Vá lasztotta.
Akongresszus Ltán a vevprémi zsidóság dönó része a neológ irányzat köveóje lett és csak rréhány család választotta
z ortodoxiát



3.A vesqrrémí gettó (Horthy Miklós utcai gettó)
(GPS: N:47.09268 E: 17.91015)

A törwény al,apján zsidónak minősüő veszprémi 1akosok részére a zsidó iskolát és annak udvarához

szeflr'esen kapcsolódó intéznényeket, 1akáscélú épületeket, valamint a mellette levő Horthy Miklós u.

9. és 11. számíhilzakatjelölték ki elkülönített lakhelyként. A veszprémi gettónévsort 1944. június

15_én állították össze. Az 576 veszprémit ártalmaző listán még 51 veszprémi jarási illetőségű

személy és 54 munkasz olgáIata behívott katonaköteles koru férfi neve szerepel.

A sák terüieten kialakult zsúfoltság enyhítésére a hitközség vezetése kezdeményezte, hogy a

zstnagőgaépületét is fel lehessen hasmálni az ott lakásra. Így a kétemeletes templom földszintje és a

karzatok is megteltek emberekkel. Egy-egy 1epedőt feszítettek ki, hogy a családokat valahogy

elválasszák egymástól. A gettó rendjéről a zsidótanácsnak kellett gondoskodnia. Ejjel-nappal állandó

szolgálatot adtak. Néhany embert napközben munkara vittek, a többieknek - a legfeljebb 10 főnek

biztosított napi két órás bevásárlási időn felül - csak a gettón belü1 volt mozgási lehetősége. A
rendsze re s ki hall gaá sok, vailatás ok is me gvi se lté k a fo gvat artottakat.

A gettó kiürítésére 1944. június 19-én került sor. Ez a dátum a korabeli veszprémi sajtóbÓ1

(Veszprémi Hirlap 1944. június 21., illetve Veszprémvármegye 1944. június 25. számai)

egyértelműen azonosítható. A zsidó lakosokat a gettóból a veszprémi belső vasutállomásra, majd

onnan sáLr.lárra vitték. A sárvári cukorgyárban léte sített gyrijtőtáborból a ülélők visszaemlékezése

szerint a kiszolgáltatott embereket 1944. július 7-én indították el Auschwitzba.

Forrás:

. TöredókSrerk.MáthéEva.Veszprérr1 VeszprémiZsidóÖröksegiAlapítvány,2001.Gettónévsorp,74-93.

. Mesélő hazak, mesélő emberek. Szerk. Máúré Eva. Veszprém, Veszprémi Zsidó Hitközség és a Veszprémi Zsidó
Öröksegi Alapítvány, 2005, Függelék p. 102 1 04.

Képek:

. zsinagógabe]seje getónakberendene késátője isrreretlen -LaczkóDezső Múzeum
o Getó térkép MNL Veszprém Megyei Levéltára





4. Rabbilakás, kántorlakás
(Szabadi út, Horthy Miklós utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Brusznyai Áryád utca)

(GPS: N:47.09235 E:I1 .91012)

Az egyhént vezetők otthona - a vallási előírásokból következően mindig a liturgikus helyek
közelében volt. A nagy tűzvészliánaz új iskolaépülettel egy időben és azonos stílusban készült
el a Szabadi,ítranéző egyemeletes paplak. Faoszlopos, faragott emeleti tornáca megszépítette

az iskolaudvar sivarságát. Elsőként Dr. Kiss (Klein) Arnold költözött be, aki rövid ideig voit
csak Ves4prém főrabbija, de ezalaít maradandót alkotott. Itt írta meg magyar nyelvű
imakönyvét a zsidó nők részére ,,Mirjam"címme1, ami a mai napig a legkedveltebb magyar

zsidó imakönyv.

1902-ben érkezett Veszprémbe Dr, Hoffer Ármin szentesi rabbi. Kortársai kiváló tudósként,
lelkiismeretes tanárként, széles látóköni, művelt, ugyanakkor szerény emberként ismerték, akit
1911-ben városi képviselőnek is megválasztottak.1928 végén a Budapesti Rabbiképző Intézet

tanirává neveáék ki, és családjáva1 együtt elköltözött Veszprémből. 1929-tőI Dr. Kun Lajos
vette át a főrabbi tisztséget, akl, az egyre nehezebbé váló könilmények között igyekezett

folytatni a nagy előd munkáját. Megírta és 1932-ben saját kiadásban megjelentette a veszprémi
zsidóság addigi történetének összefoglalóját, ami máig az egyetlen átfogó monográfi,a a

veszprémi z sidósá g törlénetéről.

Feladat

Ki volt a Veszprómi hitközség utolsó rabbija és mi 1ett a sona?

Forrás:
o Dr. KunLajos:A rreszprémi zsidóság múltja és jelene, Karcag, Szerzői kiadás, 1932.

o VeszprémiZsidóArchír,umhttps://sites.google.com/siteljewishrootsveszprem

Képek:
. Paplak, dr. Kis Amold In: Dr. Kun Lajos: A veszprémi zsidóság múltja és jelene
. Dr. Hoffer Ármin Schweitzer család tulajdona (Hoffer leszármazotuk)

|:a. .

Dr. Kiss Arnold Dr. HoJ.fer Armin



5. Izraelita Elemí Népiskolu
(Szabadi út, Horthy Miklós utca, Bajcsy Zsilinszlql utca, Brusznyai Árpád utca)

(GPS: N:47.09235 E: 17.9 10 12)

A zsidóság számára a szent iratok tanulmányozása bibliai paraílcs, ezétl a gyermekek - különösen a
fiúk olvasásra és írásra tanítása hossá időre nyúlik vissza a múltba. Ez az oktaás a vallási
ismeretekre korlátozódott, azonban a zsidók emancipációjával párhuzamosan eg}Te több világi targyat
is tanultak a gyemekek. Különösen meggyorsult ez a folyamat amikol II. József a zsidó féríiak
haz as sá g!öt és ének fe 1té tel éü1 szabta az iskolai végze tts é g i gazo1 ás át.

A hitközség álta1 működtetett alapfokú oktatásban az áIIam álíal előlrt tantervet akaknaúák, melyrek
betartasát a tankerületi felügyelők eilenőriaék, Az iskola ígazgatőja a mindenkori főrabbi volt.
Hochmuth Ábrahám kiváló szer-vezőképessége és nagy tudása a veszprémi zsidó elemi iskola oldaási
színvonalát is emelte, az ő idejében téftek át amagyaí taníási nyelvre. Az iskola etső épülete a cserháti
nagy tűmészben megsemmisült, majd 1895-ben Horváth Sándor veszprémi építőmester kivitelezésében
közadakozásből elkésailt a kor követelményeinek megfelelő modem, kétemeletes iskolaépület. Az
elemi iskola négy évfolyamát két-két parhuzamos osztílybarr végezték a tanulók, a maximális létszirn
340 fő volt, amely szám aszázadfordliótól kezdve fokozatosan csökkent, végül 1944-ben már csak 61
tanulÓ maradt. Ennek magyaftuata, hogy a zsidó családok egy része gyermekét más felekezet
i s ko láj áb an tanittatta.

A veszprémi gettó kialakításához az iskola épületét is felhasználták, majd a geftó 1944.jrnrius 19-i
kiürítése után külorrböző hivatalos célokra vették igénybe. Az épület 1952-ben kapta vissza korábbi
funkcióját, amikor a II. sz. Átalrános Iskola költözött falatkőzé, amely az épilet 1974. évi végleges
1ebontasái g működött itt.

Feladat

Mikor kezdődött Veszprémben a zsidó elemi iskolai oktatas?

Forrás:
. SápLipót:AVeszprémiIzraelitaHitközségiskolájánaktorenete.Veszprém, l905.
o Molniir Jánosré: A zsidó iskola. In: Mesélő hán\ mesélő emberek, Veszprán, Veszprémi Zsidó Hid<özség, Veszprémi

Zsidó Örökségi Alapítr,ány, 2005. p. 27-32.

Képek:
o Laczkő Dezső Múzeum tulajdona
l Lőtinut Ferenc monázsa



6. A volt,,Zsiclóiskolu" egykori kupuja

A kapu az Iskola utcűan
(GPS:\: 47.0q068 E: l7.q05q6)

Utvány teln http ://wvllw.v ehir.htt
(GPS : N: 41.09235 E:17.91012)

A kétemeletes iskola és a paplak közé 1895 júniusaban készítette el Kiss István helybéli mester a

pompás vaskapuzatot, a lakatosipar remekeként. Mííhelye a Szent Anna tér 8. szám alatt volt. Az
iskola épületének lebontásakor a kaput is eltávolították, majd méltatlan körülmények közé került.

Keller Antal, a Szilágyi Erzsébet Átalános Iskola akkori lgazgatója 1969-ben taláIt rá a

megcsonkított kapura a Betekints-völgyi erdősavban. Felismerle, hogy honnan szÍrmazk és

párlfogásba vette. Az ÉPCBP dolgozói tarsadalrni munkábarr kijavítottak,rendbe hoáák. Az Iskola

utcában 1934 őra működő iskola addigi elhanyagolt kapuja helyére építették be.

A kaput a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. akalmából mementóként visszaállították eredeti

helyére,

FeIadat

Milyen lényeges elem hianyzik a kapuró1, ami az eredetin jól látható volt?

Forrás:
. Molnm Járrosré:A tiszies ipar emléke. ln: Veszprémi 7 Nap, 2000. december 15. p. 6.

o Keller Antalné viszaemlékezése Jákói Bemadett interjúbeszélgeése, 201,1.

. http://m,w.vehir.hu/cikk/201,1_02_27Á<ozgyules_uj _emlekrnwek-a-veszpremiek_eveban

Képek:
o Molnár Járrosré felvétele, 2000.
. bllplw]!]!J9hi!_.hu 20l4. febr. 28,
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7. ELIT(E) Kávéház
(Szabadság tér - a mai Hangvilla és térsége)

(GPS: N: 47.09233 E:17.90836)

Az 1892-ben tervezett épület 1898-ban nyefie el későbbi, eklektikus stílusú impozáns alakját,
amelyet a veszprémiek csak Elit Kávéhaznak ismerlek több évtizeden át, Epíttetője a Veszprémi
Takarékpénztár volt, megbízásukbó1 tervezte Nay Rezső veszprémi születésű műépítész, akit a
szecessziós stÍlus nemzetközileg is elismer1 képviselőjeként tarlottak számon. Nevéhez kötődik
tÖbbek között a híres fényképész, Mai Manó budapesti, Nagyrnező utcat híuának tervezése is. A
kávéháu épületének kivitelezője Horuáth Sándor építőmester volt.

Az épÜlet egyszerre több funkciót is ellátott, emeletén irodákat, targyalóhelyiségeket rendeáek be,
fÖldszintjén működött akávéhéu. Első bérlője Weisz Izidor volt, majd 1902-ben Ludasi Mór, akitő1
az ,,EItt" elnevezés szÍtnnaztk. A k:ávéhéuat 1908-tól Fried Jenő bérelte, nevéhez fúződik az elegáns
és fényűző paiotaépület hímevének öregbítése. A Monarchia, majd a Horlhy_korszak magasabb
rangú katonatisz{ei is itt találták meg szórakozási 1ehetőségeiket. Jeles cigánymuzsikusok
szórakoztatták az elŐkelő vendégsereget, városi közönséget, A későbbi bórlők, Marosi Gerzson,
Bloch Sandor, Bdhm Jenő és Lohonyai József fenntart ották akávéhiuj ó hímevét és népszeniségét.

Az épület a II. világhábortt után új néwel és funkcióval szolgált tovább, A veszprémiek körében
csak Tisai klub néven emlegetett hely 1962-ig működött. 1969-ben az épiletet városrendezési
koncepció mi att lebontották.

Feladat

Magytázzameg, miért volt taláó az ,,Eltt" Kávéház elnevezés!

Forrás:
o Molnár Jarrosné: Az Elit kávéház. In: Mesélő hrizak, mesélő emberek, Veszprémi Zsidó Hitközsg, Veszprémi Zsidó

Örölségi Alapítvany. Veszprém, 2005, p. 19 25.
o Varga Béla: Veszprém város lexikona. Veszprén1 2009. p.201)02,

htP ://www. veszprem. hu/ve szprcmiekrrek/koze I et-varosre vck
r Mar Manó fényképész hriza: http://eglkor.hulbrrdapest-vi-kerulet/maí-mano-1nz]2617

Képek:
Pethő Csongor gyi!teményéből
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8. A veszprémi zenetanítás múItja
Lantos Magda tanár, 1ongoraművész

(Csermák Artal Zerreiskola GP S : N: 47. 0902 1 E: 1 7.90800)

Veszprémben született Auer Lipót (1845 1930), kora leghíresebb hegedűmúvésze és tanára. Ilt

tevékenykedtek ahires Raczek-testyérek (Frigyes, Zsófia és Viktor), akik i{ú korukban Európa-

szerte hegedűs csodagyerekként keltettek feltLínést. Frigyes kiűnő hegedűpedagógus is volt, aki

első tanára lett a szintén veszprémi születésű, Európa-híní hegedíhúvésntek, RÓnai-RÓth

Kálmánnak (1868_i933), Auer Lipót unokaöccsének. A Budapestl Operaház tagjaként Pesten,

Veszprémben, Székesfehérvaron adott hangversenyeket, később tanárként Londonban telepedett

le.

Ilyen zenei közegbe született Lantos Magda (1921-1985), akinek élete jellegzetes 20. szíuadl

művészi-zenetanari éleQálya volt. Veszprémi tanulmányai után tízetltat éves koában már a

Zeneakadémián tanult, ahol 1940-ben végzetí Keéry Szántó Imre és Wiener Leó tanítvánlaként.

Dohnányi Ernő és Bartók Béla is jelen voltak a vizsgáin. Tanulmányai befejeztével visszakerült

Veszprémbe, de az akkor mar érvényes megkülönböztető zsidótörvények miatt z,enetanári állást

nem kapott, így maganúton tanított. A német megszállás után először gettóba zírták, majd

deportálták Auschwibba, ahol szüleit elveszítette, neki azonban a koncentrációs tabor

szörnyűségei után sikerült életben maradnia. Veszprémbe hazatéwe rokont, barátot már alig talált.

1951-tő1 a veszprémi Tanítóképző, 1953-tó1 a veszprémi zeneiskola zongoratanára, majd
tanuakvezetőle volt 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig, Növendékei családtagként szerették, s a

taníásban kivétel nélkül mindenkivel komoiy sikereket éft el. Munkálihan a személyes

példamutaás, a múvészi aléuat, a zenélés iranti megszállottság voltak a vezérlŐ elvek.

Előadóművészként is aktívan részt vett a város zenei életében. Férjével, Káté Istvannal a

Veszprémi Zongoraötös alapítő taga, sokat szerepelt a Veszprémi Szimfonikus Zenekar

hangvenenyein, mint szólista. Korrepetitorként segítette a Liszt Ferenc KÓrus és a Veszprém
Varós Vegyeskar munkáját. Akik ismerlék, soha nem felejtik el rokonszenves egyéniségét,

pedagógrai és múvészi kvalitását és vidám, őszinte alaptermészetét, Munkássága révén megújult

Veszprém zenei élete. A szó nemes értelmében is iskolateremtő zenepedagógiai munkát végzett.

FeIadat

Hogyan őrzi Lantos Magda emlékét a veszprémi CsermákAntal Zeneiskola?

Forrás:
. lKáté Istvan kéziratos visszaemlékezése
. Varga Béla: Veszprán város lexkona, Ves4rém, 2009. p. 483-484,

Képek:
káte Iswán hagyatékából. Az eredeti felvételek a csermák Antal zeneiskola tulajdonában



9. Dr. PíIlitz Benő orvos, botanikus
(Veszprém l825, június 25. - 1910. május 3].)

(Sírja a N4riftírokúti temetőben: GPS: N:47.09052 E:17.90861)

Családja a legelső veszprémi zsidó betelepülők egyike volt. Edesapja, Pillitz Joáb rabbi és
édesanyja, Dobris Fáni nagy gondossággal nevelték. Erettségi után Szegeden Pillitz Dániel
rabbinál, majd Padovában Llzzatto rabbiszeminariumában tanult. Végül az orvosi pályat
váiasáotta. Tanulmányait Pesten kezdte, sebészeti és szülészeti képesítését Bécsben szelezte meg,
aho1 orvosi munkát is végzett, majd 1859-ben hazajött Veszprémbe.

A városi közgltílés 1 863-ban kőrhíuí főorvossá válasáotta. Tisáségét 1 7 éven át nagy tehetséggel
és szorgalommal látta el. Ő volt az első zsidó származású orvos, akit a megye tiszti főorvossá
válasáott.

Oruosi munkája mellett elismer1 botanikus is volt. Mint botanikus, megyéje növényvilágát kutatta
és írta le. Herbariumát Veszprém vármegye múzeumára hagyta, meiyet jelenleg a Bakonyi
Természettudományi Múzeum őriz. Felkutatta és leírta a Himantoglossum caprinum orchidea faj
Veszprém megyei előfordulását. Munkáj ara később forrásként ámaszkodhattak neves kr"rtatók is.

Aktív részese volt a város közéletének: ott találjuk az Önkéntes Túzoltó Egylet alapítói között,
továbbá számos alapítványt tett kórhazi szegény betegek, valamint a piaristáknál tanuló szegény
sorsú zsidó gyerrnekek részére. Tagja volt aZsidő Iskolabizottság vezetőségének.

Feladat

Mi a magyar neve a Dr. Pillitz Benő álta1 elsőnek 1eíí orchidea fajnak? Hol fordul elő Veszprém
környékén?

o I(i készítette el a síremlékén látható reliefet, amely eltér a zsidó hagyományoktó1?

Forrás:
. Hog}a György: Zsidó orvosok z egészségügy szolgálaában Veszprém varosában. In: A zsidóság szerepe

Veszprém polgárosodiisában. Veszprém, Veszprémi Zsidó Hitközség, 2002. p. 126,127 .

o Botanikai Közlemények, l910.
o Schachter Miksa: Két jeles vewprérrrt orvosról. Bp., Flanklin, 1912,
. http://www,vmkorhaz.hu,
o PillitzBenő:Ves7prémviáLrmegyenövényzete.Ves4rém,VeszprémvármegyeiMúzeur1 1908 19l0.
. http://aleph.ekmk.hu/F kereső szó: PilliL Benő
Képek:
o Dr. Pilliu Benő síremlékénekrelief e Jákói Bernadett felvétele,2014.
o Himantoglossumcaprinum -htp//mek.owk.hu/O2100/02185/htnl/in€/2_019a.jpg

l3

Dr. Pillitz Benő Him an tog los sum c ap rinum



10. Komukúti kusúrnya- getű
(Komalót tér: GPS: N: 47.08995 E:l7.90658)

Mint aá Molnar Jánosné helytörténeti kutató munkájából tudjuk, a város 1892-ben vette meg a

Komakút téren álló házat Kopácsy Ápád tulajdonostól. A honvédség számő:ra Horváth Sándor

veszprémi építőmester vezetésével alakítottak át az addig fiirdőként, majd lakóházként szolgáló

épületet. A laktanyát 1926-ban 28 egyszobás lakásbó1 állő házzá alakítottak vissza új tulajdonosa,

Békef§, István számára.

1944 májusában ezí az épileíeíjelölte ki az alispán a veszprémi, a siófoki és az enyingi jánís zsidó

lakosainak lakhelyéül. A beköltözés 1944. június 1-jén fejeződött be. A Magyar Nemzeti Levéltár

Veszprém Megyei Levéltárában megtalálható gettónévsor szernt 44'7 ember1 zsufoltak össze az

épületben.

A gettó működésére szigorú szabályok vonatkoztak. Kiürítésére 1944. június 19-én váratlanul kenilt

sor. A sorsukról mit sem sejtő embereknek a tulélők visszaemlékezése szerint - mindössze két

órájuk volt, hogy egy kis útipoggyásá összeállítsanak. A Kossuth utcán keresáül a veszprémi belső

vasútállomásra hajtották őket, ahonnan a sárvári gyi|jtőtáborba vitte őket a vonat.

Az épület a háboruban bombatalálatot kapott, majdaz ötvenes években romjait eltakarították, helyét

parkosították. Az 1970<s évek végén itt épült fel a Megyei Szakrendelő Intézet.

Feladat

A Komalót tér kőfalára mikor, milyen alkalombó1 helyezték ki az emléldáblrit?

Forrás:
. Molnar Jánosré: A komakúti laktanya, In: Mesélő hzak, meselő emberek Vcszprém, Veszprémi Zsidó Hitközseg,a

V eszpráni Zsidó Örökségi AlapíWány, 2005. p. 3 3 37.

o Tilredék. Szerk, Máthé Éva. Veszprérq Veszprémi Zsidó Öröksegi Alapítvány. 2001, p. 94 107.

Képek:
. Képeslapfotó, Rózsa Tamás tulajdona_ é,n, (1930-as évek). MNL Veszprém Megyei Levélüra Veszprémi

Kaleidovkóp Adatbázisában a VI( 018 37-es 1eltári számon: htb //ww.veml.hu/lcveltar/id-2,lrtml
o A háboru utani belső kép Streit.Tózseffoója.

A LevéltárVeszprémi Kaleidoszkóp-adatbazisíbm a VK 03645-ös leltári számon:
http : //www. vernl.hu/leve ltar/id-2. lrtml

I1



11. SzéI utcai temető

(GPS : ftibejárat: N: 4'7.0926'7 E:Il.89862 zsidó temetkezes : N:47.091 87 E: 1 7. 89 862)
Megközelítés: Komalót téI Csetmák 1épcső - Pázmándy u. - Ács u. - Kupau. - Szé1 u.

A Jeruzsálemhegynek nevezett városrészben található a régi zsidó temető, amelyet az alsóvarosi

temető megnyitásáig hasmáltak. A ma mar hir:ahka| nagy forgalmú utcával övezett sírkerlben
sajnos ez időre nagyon kevés síremlék maradt. Szerencsére Hochmuth Ábrahám Rövid történelmi
yázlat a veszprémi Chebra-Kádisó alalailása s Jejlődéséről című könlvének melléklete az I]3I.
évtől kezdődő en ta7,ta7mazza a temetőben nlugvók nevét és sírhelyük sorszámát.

A temetői névsor is ípzol1aaztatén5t,hogy az első zsidók letelepedése Veszpremben az7700-as

évek első harmadara tehető.

A temetkezésre a zsidó vallásnak szigoru előírásai vonatkomak, amelyek elvégzésére és

betartásáru a közösség által megválasztott,ktzárőIag férf,rtagokból álló Szent Egylet hivatott. Az
1881-ben százéves jubileumát ünneplő veszprémi Chevra Kadisha Egyesület pénzügyi

önállósággal rendelkezett, és a kegyeleti tevékenységen kívül fontos szerepet játszott a

betegápolásban és a szegények segélyezésében is,

Feladat

Készítsen fotót egy kiválasztott síremlékől és indokolja meg választását! (Megközelítés a keresztény

temető felől lehetséges.)

Forrás:
Hochmuth Ábrahám: Rövid töIénelmi vázlat a veszprémi Chebra-Kádisá alakulasa s fejlődéséről. Veszprérq Krausz
Armin Nyomdájábaq 1881. p. 25 30.

Kép:
Máthé Eva felvétele, 20l3.
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12. Bánóczi 1Weisz) József
(Szentgál, 1849. - Budapest, 1926.)

Bánóczí Józsefpoúréja Bánóczi Józsefésfelesége slla
a Kozma utcai temetőben (Bp.)

A Vár utca 10. szám alatti volt Piarista Gimnáziumhoz éwe (GPS. N. 47.09564 E: 17.90450,
meg|özelítés: Szé1 u. - Kőbánya u. - Református templom Festő u. - Templom lépcső *

Rar-rolder tér Markus 1épcső Óváros tér Yár u.), meg kell emlékemünk a gimnazium kiváló
tanulójáró1, Bánőczi József későbbi irodalomtörténészről és filozófusról, a Magyar Tudományos
Akadémia tagjaró1.

Bánóczi, Weisz József néven született szegény zsidó családban. Edesanyja a veszprémi izraelita
elemi iskolába lratía be. Tehetsege korán megmutatkozott, ezért Hochmuth Ábrahám
iskolaigazgató-főrabbi ösztöndíjat biáosítolí számára a továbbtanuláséltoz. Tudásaval és

szorgalmával a Piarista Gimnaz iumban is hamar kiemelkedett, a Bfuócn nevet egy fiatalon
meghalt szerzetes-tanára iránti tisáelete jeléül vette fel.

A budapesti egyetem filozófia szakának elvégzése utan egy sor külfloldi egyetemen Bécsben,
Berlinben, Lipcsében, Párizsban, Londonban - gyarapította tudását. Barátjával, Alexander
Barnáthtal eg}iitt szerkesztette a Filozófiai Írók Tarát és vele fordította le Kant A tiszta ész

kritikája című művét, megteremtve ezzel a magyar filozóltai szaknyelvet. Evtizedeken át

szerkesztette a Magyar Zsidó Szemlét, sajtó alá rendezte Mikes Kelemen, Berzsenyi Dániel,
Kármán József és Zrínyi Miklós múveit. Az Országos Rabbiképző Intézet és az Inaellta
Tanítőképző Intézet tanáraként a magyar irodalmi hagyomanyok értékeinek átadásával szolgáIta a

mag}ar zsidóság szellemi fej lődését.

,,Egő vágyam volt nemzetemet műyelínek, felekezetemet magyarnak tudni, s egyben mindenkor
ax, embenéget, a humúnumot szolgálni." - így foglalta össze hitvallását 70. születésnapjan.

Feladat

Miért tanultak a tehetséges zsidó gyermekek a veszprémi Piarista Gimnáziumban?

Forrás:
. SZép Lipót AVeszprémi lzraelita Hitközseg iskolájanaktörénete, 1805 1905. Veszprém, 1905

. htF://hu.wikipedia.org/wiki/B% C3OÁ Aln%C3o/,B3czi_},/oC3oÁB3zsef
Képek:

. htQ://wiki.strmdkonyvtar.hrl,lindex,php?title:B%C3oÁAInoÁC3o/oB3czi JoÁC3%oB3ztf

B ánó czí Jó zsef p ortr éj a
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14. Baradlai Jenó
(Steiner Aurél, Veszprém, 1866 - 1936)

Ptispöki palota Jószágkotmányzóság épiilae

A veszprémi vár legismerlebb épülete az egykori püspöki, ma érseki palota (Vár u. 16. GPS N:

47.09652E l1.90351), a mindenkori püspök, illetve érsek székhelye. Mivel 1848 előtt Veszprem

í'oldesura a püqpök és a káptalan volt, a városban élő zsidók az ő joghatóságuk alá taftoztak,

letelepedésük és lakhatásuk, kereskedésük vagy iparuk gyakorlása földesuruk engedélyétől íiiggött.

Több zsidó származású zenész is az egyház szolgálatában állt.

Hornig Karoly püspöksége idején egy tehetséges veszpfémi fiatalember, Steiner Aurél lett a

püspökség gazdasági ügyeinek intézőle. Az értelmiségi családból származó Steiner

magánemberként 24 holdas arácsi birlokán gazdálkodott, aho1 kiemelkedett szervezőkészségével.
Hivatásában is szépen haladt előre, a püspökség jószágkonnányzója lett. Nevét maglarosította,
elkötelezettsége és áldozatkészsége jeléül Jókai Mór főhősének, Baradlai Jenőnek a nevét

vál asztotta.

FeIadat

A Balaton-felvidék szőlő- ós borkulturajanak újraélesztéseben es felvirágoúaíásában milyen érdemeket

szerzett B aradlai Jenő?

Forrás:
. Z. Karkoviiny Judit: A fiiredi Barad]ai Jeó és rokonai: lrttp:/www.histona-bfured.hu/files/FH_0l3.pdf
o Z. Karkovány Judit: Hányjel. Balatonflired, Balatorrfured Városétt Közalapíwány, 2008,

Képek:
. Jószágkomanyzóvíg épülete EKMK Vevprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény (I-.sz.: Vp. 2084)
. Püspöki palota a SzcntMromság-szoboral EKMK Veszprém Megyei Helyismereti Gyííjtemény (L.sz.:

Vp.1743)

ffi
.,

Jó sz ágko tmányzó s ág épii la e
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1 5. Auer Lipót hegedűművész, zenepedagógus
(Veszprém, 1845. június 7. - Loschwitz, Németország, l930. július 15.)

(GPS : N: 17.09 37 3 E : 1 7.90787)

Megközelítés: Óváros tér Sö*ráz 1épcső Thököly u, 1.

Auer Lipót hegedűművész, zenepedagógus Veszprémben, a Cserháton töltötte gyermekkorát.
Szülővárosában Lied1 Lipót ániwánya, majd a Pest-Budai Hangászegyleti Zenedében Ridley-Kohne
Dávid növendéke volt. Bécsben és Hannoverben is tanult. Első hangversenyét 1856-ban Pesten

taftotta, majd konceftező csodagyerekként bej árta egész Magyarországot.

1866-ban HamburgParr hangversenytnester, 1868-tó1 a szenQétervári konzervatórir,nn tanára és a cári
udr,ar mrzsikusa, az első jelenttis oroszországi vonósnéryes alapító taga. Híres kamarazenei estéiyeken

mutatta be a kortárs cilcf,Z zeneueízők (többek között Csajkovszkij) műveit. 18'72 és 1908 között az

Orosz Cári Balett szólóhegedíse, az Orosz Zenei Tarsaság hangveneny-ipzgetőja, majd zenekarának

katmesterc. Orosz állampolgársígot kapott, a cári udvar titkos belső tanácsosavá léptették elő. Az 1890-

es évek után, mint hegedűművész és karmester, beuázía Ewópát, Drezclában élt, majd visszatér1

Szentpetervárra. 191S-banNew Yorkba költözött, ahol főként zenepedagógiával foglalkozott. 1927len,

82 éves koában még vezényelte a New Ycrki Filharmonikusokat. Egyike volt korunk legnagyobb

hegedripedagó gus ainak.

A Thököly utca 1. szám alatt ma is álló házban Iakolt az Auer család 1849-185l-ben és valószínúleg
még néhany évig ezatín. Ebben a hazban töltötte gyermekéveit Auer Lipót. Apja, Auer Simon

szobafestő hetedmagával lakott (az akkor még a 3. poléta- 47. uítm alatt) Sós Pál kalapos házában.

Később a család a Főpiac 57 ., azaz a Rákoczi u. 4. szát:'^l, alá költözött.

Felada t

Mi őrzi Auer Lipót nevet és errl&ét Veszprémbal?

Forrás:
. BfuányLászló és Kováts Péter: Gyökerek és ágak. Auer Lipót törtércte [zenés dokumentumfilm], Sempre Olive Art,

2010
. Filmajánló: http://www.voutube.com/watch?v=DwTO OD7uJ00
o Maryar Zsidó Lexikon: hrto//mek,oszk.hu/04000/04093/html/0077.lrtml

Képek:
. A portré a veszprémi Gemak Altal Zeneiskola nrlajdona
o Varga Kzmér fotój4 MNL Vewprém Megyei Levéltrira Veszprémi Kaleidoszkóp Adafuáásában a \lK00784-es

leltmi számon: http://ww.veml,hu/leveltr/id-2.html

Auer Lipót Szűlőháza- Thökölv u. 1

- Adózási közet



16. Sz,ubadsúg tér 8. számú hóztörténete
(GPS:N: 47,0927 I E:17.90802)

Becske fotós, később a Lantos család háza

" "'" 't'ql'*,',

Becske fotó hátoldala

A város egyik központi helyén álló épület 1879-ben került a tapolcai kereskeő, Hoffmann Mór
tulajdonába, ahová 1884-ben költözött veje, Becske Adolf (1850,1923) budapesti fotográfus. Ót
tekinthetjük a város első fényképészének, aki 1873-ban alapította cégét. Neki köszönhető többek

között, Dr. Óvári Ferenc onzággyűiési képviselő portréja és a varosról készült számos korabeli

felvétel is.

Halála utan rövid ideig fia, Sándor vette át az ijzletet, majd Lantos Dezső divatár-u kereskedő és

felesége lett az épület birtokosa.

Az új tulajdonosok két gyermekükkel, Istvánnal és Annával az emeleti négy szobás lakásban laktak,

migazizleí a ioldszinten működött. A cég 1939-ben ünnepelte fennállásának 30. éfordulóját, A
békés évek hamarosan véget értek, előbb a zsidótörvények megszorításait, majd a deporlálást kellett

elszenvedniük.

A családból egyedül a munkaszolgálatra behívott István tért vissza 1945 nyarán. A romos házat

felújította és ismét megnyitotta az iz|etet, amelyet 1949-ben államosítottak. Ezt követően Lantos
István eladta ahíaaíés elhagyta az orwágot, Amerikában telepedett le.

FeIadat

o Mi őrzi Ves4rémben Becske Adolf emlékét?
o I(ik és milyen adatokkal szerepelnek a Larrtos családból a gettónévsorban?

Forrás:
o Molna Jánosné: Az első fotográfus haza. In Veszprémi 7 Nap, 2006. jmum 20. p. 7,

o Lantos István visszaemlékezései Máthé Eva gyűjtése

. Tóredék. Szerk. Máthé Éva. Veszprém. Vevprém Zsidó Örölségi Alapítvány, 2001 . Gettó névsor p.74 93

Képek:
o Lrczkő Dezső Múzeum tulajdona
o Laríos Istvan (USA, Los Angeles) családi fotóahumából 2005.

Lantos Dezső és családja
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I7. Régi nyomilús z családok Veszprém ben
(Fodor é,s Krattsz család)

Veszprénti képeslap Krattsz Armin üzlet ével

Rákóczi u.1. /GPS: N: 47.09360 F.: I7.90723)

Forrás:
. Bandi László: A veszprémi nyomdávat két évsázada. Vcszprérn
o Molnár JáLnosné: A nyomdász dinasáia otthona. ln: Meselő házal!

Hitközség, Veszprémi Zsidó Örökségi AJapífi.ány, 2005. p. 9 18,

Képek:
P ethő C songor gyí!teményébő1

]*"" , - 
"- : .- 4-:É:

' 
-i:,

F o dor F e re nc kö nyv ker es ke dés e

Szab adsag tér l 0. (GPS: N : 47.09 305 E: l 7 .907 60)

Pannon Nyomd4 1989,
rnesélő embcrek. Vevprerr1 Veszprérni Zsidó

,

Krausz Árrnin 11SZO 1897) könyvkereskedőként alapozta meg üzletét egy bérelt helységben,

majd 1884-ben megvásáfolta a Rákóczi Ferenc utca 1-es számú emeletes házat. A
könyvkereskedés mellett 1871-től nyomdaipali tevékenységet is folytatott. Nagy érdeme, hogy

1875. június 6-án elindítottaal/eszprém címűhetilapot, amelyet azőnyomdájábanállítottakelŐ.

Később í]át, Józsefet (.1354-1926) is bevonta az ttzletbe és az újság szelkesztésébe is. A
közéletben is aktívan résá vett, a város virilisei közé tartozoít, híres volt jótékonyságáról. Halála

uán fia a nyomdát bővítette, modem gépekkel látta el, és két új hírlapot indított Veszprémi Hírlap
és Veszprémvármegye címme1. A város népszenísítésére képeslapokat adott ki. Az izlet az 1910-

es évektő1 hanyatlásnak indult, majd l924-ben végleg megszúnt.

FodorFerenc (1882 1944) Szombathelyről érkezettVeszprémbe, 1906-ban vásárolta meg Köves

Béla jó híní nyomdáját és könyvkereskedését a Szabadság téren. Az izlet az utcára nyíIt, az

udvarban volt a nyomda. Ebben a nyomdában készüitek a városi szerve\ a köztgazgeás, a

bír,óság részére szükséges nyomtatványok és 1906-tó1 más hivatalos közlönyök, tudósítások,

közöttiik később a Ves7prémvármegye című hetilap is. A vállalkozás cégtáblájara a zsidó

tulajdont korlátozó rendelkezések miatt 1943-ban keresáény izletvezeíő neve került fe1, majd

1944. március 20-án, a német megszállás utáni ílapon az l.i;zletet zárolták. Veszprémi sorstársaival

együtt 1944 júliusában Fodor Ferenc feleségével és kisebbik lányával eg}titt a holokauszt

áIdozatávávált,

Feladat

Melyik _most is isme rt épületben volt Fodor Ferenc első nyomdája és kereskedése?
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18. A Nuy család házai

A Szabadság tér 5. és 6. szám (GPS: N: 47,09257 E: 17,90840) alatr áIl,ő ekiektikus stílusú házak a

varosközpont díszes épületei közé taftoznak. A jelenlegi épületek helyén állt földszintes hfuakat a

várpalotai születésű Nay Mór kereskedő 1862-ben vásárolta meg, hogy az akkori piachoz
közelebb kerüljön divaáru üzletével. Fiataiabb gyermekei, Anna és Sándor is itt éltek az

épületben. Az idős szülők halála ltán, az épület és azizIet, aNay örökösökre szállt. Idősebb fia,
Jakab a mellette Iévőhéaban élt és rendezte be üzletét,

1892-ben Nay Jakab építkezésbe kezdelt, az átépítést öccse, a Budapesten élő Nay Rezső tervezte

meg. Kivitelezője Honáth Sándor építőmester, téglagyaros volt. 1892 őszére már üzleteket

rendeztek be a földszinten. Nay Jakab kereskedő tanácsosi címmel is büszkélkedhetett, Városi

képviselőként is tevékenykedett. 1885tő1 a Veszprémi Zsidó Hitközség elöijáróságínak hat

évtizeden át aktív tagja volt. 1911-ig működtette a nevén a kereskedését, ekkor zásla be

véglegesen. Az üzlethelységeket - és a családtagok számának fogyásával a lakásokat is - bérbe

adta.

Nay Jakab tetmészetes halállal hait meg, feleségét, a 87 éves Berger Rózát viszont Auschwitzba

hurcoltiák, ahonnan nem tért vissza.

I952-tg a hfuak az épittető |eszármazottainak a tulajdonában maradtak, ,,néma üzenetként"

hagyvánaz utókorra tulajdonosaik monogramj át és az építés évszélr.át.

Fe|adat

Hol található az az évszám és monogram az épiileten, ame7y az építés idejét, 1lletve az akkori tulajdonos
nwét őrzi?

Forrás:
o Molnar Jrinosné: A belvrlrosi kereskedők épületei. ln: Veszprémi 7 Nap, 2005. okóber 7. p. 7.

o Töredek. Szerk. Mathé Éva. Veszprém, Vewprémi Zsidó Örölségi Alapítvátry, 2001 . Gettó névsor p.74 93.

Képek:
Jákói Bemadett felvéele, 2008,
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19. Döfi Öaan gsss -1927) és családja

DöriKatalin(1889-194' DöriAndor(1894 1940) DöriMiklós(1896 194?)

A Kossuth utca 5-ös (korábban Palotai ltca 233,, GPS: N: 47.09298E 17.90930) szám,Obáuban éIt
Deutsch Ödön helyi születésű kereskedő feleségével, az ugyancsak helyi születésű Rosenberg
Irmával. Gyermekeik, Ieszánnazottalk töfiénete jól ttikrözi a zsidó szőlmazás6 magyítf emberek
XX. századi sorstragé diáj át.

Döri ódön 1884-ben vette fel a magyarosított nevet, az asszimiláció képviselője volt. Mindhárom
gyermekót áníttaíta és iskoláik befejezése után bevonta őket az üzleti életbe. A családi vállalkozás
szépen gyarapodott. A kezdeti bőr- és szőrmekereskedés kibővült szesz- és likőrgyárlássa1 és

mindezek kereskedelméve1. Katalin a vevők kiszolgálásával, Miklós az áruk forgalmazásával, míg
Andor elsősorban az űj termékek előállításával és kipróbálásáva1 foglalkozott, a feleség Irma pedig
a gazduágiügyeket intézte. Férj e halála ut án, az üz\ettllaj donosa özv. Döri Ödönné lett.

Döri Andor és a bécsi szánnazásí, katolikus vallású Hüttner Elfride hr2asságábó1 két
1eánygyermek született, akiket a nagymama! nagyüácsi, nagynéni szeretete vett körül. A
viszonylagos jómód és boldog családi élet szomorú véget ért. 1940-ben elhunyt Andor az I.

vi1 ágháborus sé rülés e köve tkez tébe n u er zett tüdőbete gsé gPen.

Miklósnak hamarosan munkaszolgálatra kellett bevonulnia, a család I942-beíI kapott tőle utoljára
levelet a Zala megyei ÓOorOgOr<it. Az asszonyok egyedül maradtak a héuban és az üzletben,
elsősorban Katalin erős egyénisége segített a talpon maradásban.

A gettósíás előtt Katalint mint árurejtegetőt, Budapestre internáltak a hatóságok, később a

budapestigettó foglya lett, és bar megélte a felszabadulást, 1945 januárjában tífuszbanmeghalt, A
78 éves Irma nagymamának 1944. június 1-től az ltca tulsó oldalán, a veszprémi gettóban jelölték
ki lakhelyét, eá követően a sárvári gffitőtaborba, majd Auschwitzbavitték, ahol megölték. Andor
gyermekeit keresztény jó barátok bújtatták el egy Veszprém környéki pincében, így ők túlélték a
háborut.

Feladat

Milyen iizletek vannak mos t az e gyko i Dö ri h áá an?

Forrás:
. Györe Zoltín: A Veszprán rrregyei zsidóság genealógiája digitáis anyag 20l2-ben fnsítve, Veszprémi Zsidó

Hitközség tulajdona
. Dörr Elíride és Zslzsantn szóbeli és írásos viszaenrlékezései - Máthé Eva gyűjése

Képek:
Döri család 1eszarmazottainak trrlaj dona

,LJ

Dör i Katalin ( 1 8 89-1 94 5) Döri Andor (1894 1 940)



20. Simonyi (Steine) Zsigmond egyetemi tanár, nyelvtudós

(Teszprém, 1853. január l. Budapest, 1919. november 22.)

A Kossuü Lajos utca ]-es szitnt épület (GPS: N: 47.09302 E:I7.90937) falán emlékLíbla
hirdeti, hogy ebben abézban született Simonyi Zsigmond magyar nyelvtudós. A Simonyi nevet

1874-ben vette fel ez a na1yo17 tehetséges, de ugyanakkor érzékeny lelkti, a természet és a
kömyezet irant nagy tisztelettel élő fiatalember. Tehetsége korán megmutatkozott, Budapesten,

Lipcsében, Berlinben, majd Párizsban folYatott tanulmányait befejezve, I811-óI a budapesti

egyetem tanára lett.

I872-óI a Magyar Nyelvőr folyóirat munkaársa, 1895-tő1 szed<esztt|je. A magyar nyelvtan

számos fogalrnát neki köszönhetjük, ő teremtette me1 az összehasonlító mondattant, Négy

évtizeden át nyelvészek nemzedékeit nevelte. A közoktatási miniszter megbízásából 1903-ban

készítette eI az ilj iskolai helyesírási tankönyvet, ami nagy váItozást jelentett az addtgi

gyakorlathoz képest. Az 1919-es Tanácsköaarsaság utrán politikai nézetet miattüldözték.

Szilőházán 1929-ben avattak emlékáblát, Gárdos Aladar alkotását. Később a nyelvész nevét

viselő általánm iskolába került a relief.

Feladat

Kinek az alkotása és mikor avattíkfelaszulőhiuán jelenlegis látható emléktáblát?

T'orrás:
o Keresáury Dezso: A magyar irodalom kepeskönl,ve. Budapest, MagyarHelikon, Móra, 1981. p. 205.

. http : //mek. niif .hu/O 1 900/0 l 905/ltml/index404.htm1

. http://www.simonyisuli.sulinet,hu
o http//www.kozterkep.hu/-/1559 l/Simonvi Zsiemond Veszprem 1 976.htm1

Kép:
htttr://hu.wihpedia.ore/wih/Simonvi Zsiqmond
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21. Tauszig Miksu bőrkereskedő és családia

Bolgór Mihály utca ]-7, a Kusuth utcafelől
(GPS: N: 47.093754, E: 17.910783.)

A Bolgár Mihály utca 1. számú ház a háboru előtt

volt. Tauszig Veszprémben született és édesapja

lett, majd apjahaláIa utan cégtulajdonos.

A Cipész Ktsz. Műhelye

Tauwíg Miksa zsidó bőrkereskedő Iléza és űzlete
üzletében tarrulta ki szakmáját, 1886-ban cégtars

A veszprémi zsidó hitközség kebelén belül működő jótékonysági szentegylet, a Chevra Kadisa
elnökségr tagja és a SzegénysegéIyzőegylet választmányt tagja volt. Virilisként bekerült a város
képviselőtestületébe és a megyei törvényhatóságí btzottságba is. Megkapta a Győri Kereskedelmi
Társulat díszelnöki címét.

Lín1,ai, Anna (Heller Marcell gyárigazgatő felesége) és Erzsébet (Kallós Pálné) örököltékaházat. A
háború uán az épületet a Cipész Ktsz. [kisipari termelőszövetkezet] használta, aho1 elsősorban
javításokat végeáek, de készítettek olyan termékeket is, amelyek az áIlaÁ ipari termelésben nem
voltak beszereáetők. Az épületet a belvaros átalakításakor, az l9'70-es években borrtották le.

Feladat

Keresse meg az adatbázisokban a Tauszig család tagjait! Kik voltah milyen utolsó bejegyzések ismertek

róluk?

Forrás:
o Cserhát Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 20 13

p. 59,
. htb ://www. lichtneckertardras.hu ? adatbázisok (HÉaje gyzék, 1926)
. htp://ww.hdke,hu/node/7978
. htF://www,oroklet,hu

Képek:
. László Kálmán 1965 körül EKMK Vevprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény (Lsz:Yp 3451)
. PéterfayEndre gyííjteményebő1 MNLVeMLXV,13.e

A Cipész Ktsz
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22. Veszprém első ipari létesítménye - u,,Bagolyvár"
.l

(Jutasi út 4., mai autóbuszpályaudvar GPS: N: 4'7,0952I E:17,91300)

A xX. századvégi Cserhát váLrosrész tőszomszédsápban, a válrosszéien meredezett az akkor már

romként álió ún. Bagolyvár. Ezen a helyen Veszprém első ipari létesítrnénye, az egykori olajmalom

állt, amelyet Rothauser Móric kereskedő alapított 1833-ban Az Üzemnek tíz munkása volt, akik

ásvanyolajból és repceolajból világítóolajat állítottak elő. Fia, Dezső az 1870-es években vette át

apjátől, azizem működtetését, de tevékenységét nem folytatta sokáig.

Az 1880-as évek első felében a megszűnt olajmalom épülete gazdátlanná vált, majd köveit elhordták,

Az 1970-es évek elej én a terület rendezése miaít az épületet elbontották, csak a mellette álló sziklafal

emlékeáetett még sokáig az egykori helyére. Az autóbusz pályaudvar terÜletének bővítése során a

sziklát 2005-ben lerobbantottak, helyén ismerlető tabla emlékeáet az eg/<ori létesítlényre.

Feladat

Milyen iizemeket alapítottak még a XD(. sÁzadban a város zsidó polgálai? Soroljon fel legalább hármat

köziilük!

Forrás:
. Dr.KunLajos: Aveszprémizsidóságmúltjaés jelene.Kmcag. Szerzőikiadas, 1932.

. Hornig Karoly Veszprémmúltja és jelene. Veszprém, Egyhazmegyei Könyvnyomda, 1912.

. Nagy Dóra: A zsidóság szaepe Veszprém város polgarosodasában 1848{Ó1 1914-ig. In: A zsidóság szerepe

Vevprém polgmosodásában. Veszprém, Veszprémi Zsidó Hitközség, 2002, p,73,1,79,

o http : //www, veszprem. hu,\,e szpr emie knek/koze let-varosre sz ek

o Jrlkói Bemadetl ABagolyvm törénete. [kézrat]

Kép:
P ethő Csongor gyííj teményébő 1
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B. Óváry Lipót (Altstödter Leopold) szabadsúghurcos, orslágos főlevéItdrnok
(Veszprém, ]833. december 3]. Budapest, l919, április 4.)

ováry Lipót 
'*'nrou Í:,;,{1:i?,!,$ró'!?;,;,kent,Imre 

tér)

Zsidó polgári családba született, középiskoláit Veszprémben és Pápán végezte, majd tizennégy

évesen tanulmányait félbeszakította, hogy csatlakozzon az 1848 1849-es szabadságharchoz.

Kalandos élepályát futott be az íf1í veszprémi. Kora miatt csak a budai ostrom, 1849 májusa után

fogadtak be a honvéd tiizérség soraiba, Nagysandor József dandárjába. 1849. augusztus 2-án a

debreceni csatában megsérült, később orosz, végül oszfák hadifogságba került, ahonnan 7849

novemberében szabadult,

185Gtő1 egy évig a József Ipartanodában tanult, majd 1851-1856 között a Bécsi Egyetemen

fo$atott törlénelmi és kőzgazdasági tanulrrrányokat. 1856-1858-ban Pesten dolgozott újságíróként,

1859-ben az Aradt Híradót szerkesáette és résá vett a helyi Kazinczy-emlékiinnepség

megszervezéséberr" Emiatt a hatóságok látókörébe került, A zaklatások elől Olaszországba ment, ahol

186Gban Garibaldi főhadnagyaként harcolt azitiltat szabadságmozgalomban, majd 1860-1861-ben

a Magyar Légiő wázadosaként vett rcszt a szárd-francia osárák háboruban.

1861-ben Nápolyban telepedett le, ahol a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából levéltári

kutatásokat végzett. Ő taláIta meg a nápolyi Farnese Levéltárban a Margit-legenda legteljesebb,

1340 könil keletkezettváltozatát, ésbemutatta az ug}anott találhatÓAnjou-regeszákat. Hazatérését

követően 1876-barr az ()rszágos Levéltarban kapott állást, ahol a magyar-olasz törlénelmi

kapcsolatokat kutatta. I892-toI azMTA 1evelező íaga. 1904-tő1 1908-as nylgdíjazásáig azintézet
vezetője volt országos főlevéltlárnoki címmel. Az Onzágos Levéltárban iránltása mellett jött létre

a mohácsi csatavesztés (1526) előtti korszakra vonatkozó, mutatólapokkal ellátott diplomatikai

levéltár. Levéltári munkája mellett 1878 után a minisáerelnökség sajtóosáályának kültagjaként

tartotta a kapcsolatot az olasz és francia napisajtóval, és elbeszéléseket írt.

Feladat

. Milyen emlék őrzi Óváry Lipót nevét Veszpremben?
o Mi köti öss ze Óváry Lipótot és Arpádházi Szerrt Margitot?

Forrás:
. http: nrrrl.gov.hu/kozadat/tevekgnvseg mukodes/intezmenvtortenet/foigazgatok/ovarv lioot.html
. httr://helvismeret ekmk.hry'lexikon/lexikon.php
Képek:
. Magyar N emzeti Levéltár Archívum http ://m-rl.gov.hu/?akt menu:922
. Emlékkő Óvary Lipót eglkori szülőhaza helyén Jákói Bernadett felvétele, 2014.

Óváry Lipót



24. Alsóvárosi fumető (Mártírok u. B.)

(GPS: N:47.08758 E: l 7.9 1235)

Az ún. Füredi dúlőben található szántófoldet temető céljára Weisz Henrik 1882-ben vásárolta

meg a hitközs ég wámára. UgJanabban az évbel felépült a halottas héz és a gondnoki épület is,

amelyek a mai napig betöltik funkciójukat. Ma a temető egész területe műemléknek minősÜl.

Számos neves zsidó személyt temettek ide. Közülük kiemelkedik Hochmuth Ábrahá* rabbi, a

maglarországi neológ zsidóság és a veszprémi hitközség három évtizeden át (1859 l889)

meltatéroző szellemi vezetője. Az elsőként kialakított férfiparcella elején a rabbi mellett a

hitközségi elölj árók, tisztségviselők , áIdozatkész támogatók sír.lait találjuk.

Ebben a temetőben nyugszik dr. Pillitz Benő botanikus és dr. Pillitz Pál főor.,zo$ távoli rokonuk,

Baradlai Jenő; azsidó iskolában négy évtizedig tanító Szigeti (Schwarcz) Sámuel és neje; a már

említett Döri (Deutsch)-Rosenberg, Fodor, Krausz, Nay, Tarszig családok békés kÖrÜlmények

között elhunyt tagjai. Itt pihennek Auer Lipót szülei is, édesa:ryja, Auer Simonné sírja akerítés

közelében Lárltslrc.

A temető későbbi haunáIata soráLrr a parcellák merev uabáIyozását feloldották, megszűnt a férfi

és női sírok elkülönítése, és a tiltó vallási előíások elienére több helyen fényképek díszítik a

sírköveket.

A temető és a ravatalozó csak a kegyeleti szerla:tások ideje alatt látogatható.

Feladat

Tekintsen be a temetőbe! A kerítés mellett, a női temetkeási részben megtalálja Auer Lipót

édesanyjának síremlékét! Fotőzza 1e, rögátse a sírfeliratot| (GPS: N:47.0869I E:I1 .91249)

Forrás:
Dr. KunLajos: Aveszprémi zsidóság múltja és jelene, Karcag. Szerzői kiadás, 1932

Képek:
o Hochmuth Ábrahám síia, Máthé Eva felvétele, 2014.
. Az e]ső veszprémi mmtír emlékmű, Szabó Sálárd felvótele, 2006.
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25. Emlékfal - Máttírok úű

(GPS: N:47.08724 E

temető ravatulozója

17.91233)

A Holokauszt 55. évfordulójan, 1999-ben avatták fel a Mártírok úti temető ravatalozójáb,n
Somogyi Lajos keramikus égetett samottból készült alkotását. Az emiékfalat és a ravaíaloző
falait beborítjak a két veszpre mi gettóból deportalt és megölt zsidó családok tagjainak nevei.

Az emlékmű egy fokozatosan leomló sziklafalat ábrázol. Ezt a szimbóIllmot Az emlélgfal
gondolati hóttere című írásában maga az alkotó magyarázza, am]kor az erodálódó tengerpar1 és a
társadalmi kapcsolatok felbomlása között von párhuzamot.

M úl tidé ző s ét únkat ír ásá n u k u to ls ó g o nd o l ats o rdv al fej e zzii k b e :

,,A Holocaustnak nem kellett volna bekövetkemie, ha valamennyien a legkisebb
cselekedeteinkke1 is a jó szaporításán munkálkodnánk. Hogy ez utópia? Lehet. Ám azt
gondolom, egy művésznek az a hivatása hogy álmodjon - ne álmodozzon - egy lakhatóbb, szebb
világot mindannyiunk számara, s olyan célok pasael1 színű, illatos képét vetítse az ége, melyet a

hétkömapok fbldhözragadt praktikuma utópiának, badarságnak tar1. Ha eszményeink nem
tudnak tulnőni egónk sákös és tzzadtságuagu burkán, akkor nem a hrlnépesedés vagy egy
becsapódó meteor fog elpusáítani minket, hanem eglszenien felfaljuk egymást.

Remélem művem hozzájárd, ahhoz, hogy a kegyetlenül megöltek millióira, rokonainkm
emlékezve a fájdalom ne gyűlöletet, bosszúvágyat, halált teremjen, hanem megérlést, s a

békesség és ajó iranti olthatatlan vágyat.

l 999. iúnius

Somogli Lajos
keramila,t.s"

Forrás:
Töredék.Szerk.MáthéEva,Veszprém,VewprémiZsidóÖröhégi Alapítvany,200 1,p. 109 111

Kép:
Szelénli Károly |e|\ótele. Iqqg.
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Városközpont térképe

Polotoi
tér

1. Nagy Zsinagóga Dr. Hoffer Armin sétány (Irodahaz ép,)

2. Régi Zsinagóga Dr. Hoffer Ármin sétány Irodaház autóbejáója

3. A veszprémi gettó (Horthy M. utcai gettó) _ Nemzeti Bank térségg Brusznyai Árpád u.

4. Rabbilakás, kaltorlakás - Nernzeti Bank tásége, Bnrsznyai Árpád u.

5. ]zraelita Elemi Népiskola _ Nemzeti Bank lépcsőjétől a Bank felé eső terület

6. Volt ,,Zsidóiskola" egykori kapuj a Bnrsznyai Aryád u. a óld területen

7. ELIT(E) Kávéház- HaNCVUA térsége - Brusznyai Árpád u,2.

8. A veszprémi zenetanítás mÚltja - Lantos Magda tanár, zongoraművész _ Csermák Anta1

Zareiskola, Megyeház tér 5.

l 5. AuerLipót hegedűművész, zenepedagógus szilőháza Megközelités: Óváros tér- Sörház lépcső

- Thököly u. 1

1 6. Becske fotós és I-antos család háza Szabadsag tér 8.

1 7. Régl nyoműsz családok Krausz: Rákóczi tér 1,, Fodor: Szabadslfu ter 10.

18. ANay családházai Szabadsag tér 5-6.

19. mriÖdön es csaladiánakotthona -Kossuthu. 5.

20. Simonyi Zsigmond egyetemi tanár szűőháza - Kossuth u 7.

2 1. Tauszig Miksa bőrkereskedő és családj a háza Főposta tér

22, yeszprém első ipari 1étesítménye a ,,Bagolyvár" Autóbusz pályaudvar elŐtt - .Iutasi Út 4.

n. óváty Lipót szábadságharcos, országos főlevéltámok egykori szűőháza Bás§a Üzletház keleti
ol dalán emlékkő - Szent Imre ter
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1. Nagy Zsinagóga Dr. Hoffer Armin sétány (Irodah2 ép.)

9. Dr. Pillitz Benő orvos, botanikus Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet 1iget 1.

10. Komakúti kaszámya - gettó - KomaKlt tér

1 1. Sá1 utcai temető megközelítés: Cserrrr:ík 1épcső - Páznándy utca Ács utca Kupa utca Szél
üca

12. Banócn József irrodalomtörténész gimnáziuma- Volt Piarista gimruíziurq Vár u 10.

Mggközelítés: Szé1 utca - Kőbánya u - Református templom Festő utca- Templom lépcső
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14. Baradlai Jenő tevókenysége - Piispöki-palota, Vár u. 1 6- 18.
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Úanutató

Nagy Zsinagóga (MÉ) Dr. Hoffer Armin sétrány (]rodahaz ép.)

Régi Zsinagóga (ME) Dr. Hoffer Ármin sétany Irodahaz autóbejároja

A veszprémi getó /Horlhy M, utcai getó/(ME) Nemzeti Bank térsege, Brusznyar Arpad u

Rabbilakás, kantorlakás (\4E) Nemzeti Bank turege, Brusznyai Arpád u.

Brusznyai Árpad u., zöld terüeten

ELIT(E) Kávéház (JB) I]ANGVILLA érsége Bruszryai lcpaal.Z

A veszprémi zeneanítas múl!a Lantos Csmrrr.ik AltalZeneisko]a. Megyeház Ler 5.

Magda tanár, zongoraművéw (N4\{H)

a. Dr, Pillirz Benö oruos, botanikus§K|) LaczkőDezső Múzeum, Ezsébet liget 1

l0. Komakrtti kaszámya getó MÉ)

Becske fotós és Lmtos család háza MÉ) Szabadság to 8.

Döfi Ödön és családjának otthona (\4E) Kosuth u 5.

)0. Simont i l.igmond egyerenrr mnár szülőháza
(N/E)

megközelítes: Csernrak lepcső - Páznrindy utca - Acs úca
Kupa utca Szé1 utca

Volt Pimista gimnááum, Vár u l0,

Meg}<özelítés: Szel utca - Kőbránya u - Református templom -
Festő utca Tenplom lepcső - Ranolder tér - N4árkus lépcső -
óváros ér vár u,

Dubniczy-palot4 Yár v 29

Püspöki-palota, Vár u. 16-18

Megfözelítés: Ómros ér - Sörház lépcső - Thököly u. 1

Autóbusz pályardvm előtt, Jrtasi út 4

Bástya Üzlethíz keleti oldalán emlékkő Szent Imre tér

]

IaaelitaElerrrt Nepiskola (ME) Nemzeti Bank lepcsőjétől a Bank felé eső terület

6. Volt,,Zsidóiskola"egykorikapuja(JB)

l]. László Károly Cyrujtemén; t IM

l4. Baradlar Jenö terékenlsége 1MÉt

l 5. Auer Lipót hegedűrrnrvész. zenepedagógus
szülőháa MVH)
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