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A Veszprémi Izraelita Hitközség Iskolájának története

Bevezetés

A volt veszprémi Zsidóiskola rendkívül szerteágazó történetének feldolgozását májusban kezdtük
meg,  ekkor  még  nem  is  sejtve,  mekkora  feladat  áll  előttünk.  Az  intézmény  életének,  működésének
felkutatása  nem kis  munkával  járt.  Ebben a  témában jártas  embereket  kerestünk fel,  mohón vetettük rá
magunkat a talált információkra, kerestük, kutattuk ennek a csodálatos történetnek minden egyes mozzanatát.

Közben  mintegy megelevenedni  látszott  lelki  szemeink  előtt  az  iskola  élete:  tanárok  dolgoztak
áldozatkészen,  diákok özönlöttek  be  egy újonnan épült  iskolapalotába,  és  szombat  délelőtti  prédikációk
zajlottak a zsinagógában. Nevettek és sírtak. Ünnepeltek és gyászoltak. Küzdöttek és célokat értek el. Volt,
hogy elestek, de aztán újból felálltak, egy pillanatig sem hagyva legyőzötten magukat. A tanárok cselekvő
szeretettel tanították a diákokat, törekedve arra, hogy minél jobb körülmények között minél színvonalasabb
oktatást tudjanak folytatni. Sorra alakultak egyleteik, alapítványaik. Nem egyszer fordult elő, hogy az iskola
már egy rendelet kijövetele előtt „teljesítette” azt, hiszen az intézmény rendkívül fejlett szellemi, lelki és
szakmai  viszonyokkal  rendelkezett.  Emellett  városuk,  hazájuk  javát  is  minden  tekintetben  szolgálták.
Fenntartások  nélküli  patriotizmusukat  bárki  megirigyelhette  volna.  Édes  hazájuknak  tekintették  ezt  az
országot, amelybe már oly régen beépültek. Nem volt számukra kérdés, hogy a Himnusszal kezdjenek egy
ünnepélyt, mint ahogy az sem, hogy részt vegyenek az 1848-as forradalomban. 

Veress  József,  iskolánk  igazgatója,  egyben  felkészítőnk  és  mindvégig  lelkes  pártfogónk  nem
véletlenül mondta: „Ez az izraelita iskola ékköve a magyar köznevelés, közoktatás koronájának.” 
És  valóban:  az  ékkő,  a  drágakő  is  csodálatosan  fénylik,  ragyogását  messziről  észreveszik  az  emberek.
Hatalmas értéket képvisel. Akár egy gyémánt: csak a saját porával lehet finoman csiszolgatni, szebbé tenni,
ha azonban valaki tönkre akarja tenni, annak eszközei kicsorbulnak a kemény, ellenálló anyagon. 

Egy bölcs rabbi pedig úgy tartja: a zsidók olyanok, mint a tojás, melyet minél tovább főznek, annál
keményebb lesz. Az iskolát rengeteg megpróbáltatás érte, ám soha nem adták fel a reményt. Mindig csak
megerősödtek ezek által. Ha eltávozott az iskolától egy tanár, hívtak egy újat, aki legalább ugyanolyan jól
ellátta feladatát. Ha kijött egy nehezen teljesíthető rendelet, megoldották a problémát. Ha történetesen az
iskolaépület égett le, építettek egy szebb újat. Mindig volt újrakezdés, hit, remény. 

Ez a történet, az iskola története egyszerre megragadó, lebilincselő és tanulságos. Elénk tárja egy
ízig-vérig  izraelita  közösség  életét,  pillanatait.  Egy  iskola  működésén  keresztül  megmutatja,  hogy  a
legnagyobb nehézségekből is mindig van kiút.  Megtanít  arra, hogyan álljunk ki céljaink mellett,  hogyan
küzdjünk értük vállvetve. Ez a remény története. A reményé, a kitartásé és az újrakezdésé...

A szerző

1. kép: A "János vitéz" c. színielőadás szereplői, 1920 körüli felvétel (Lantos István)



I. A zsidóság Magyarországon, Veszprémben

A római kori Pannóniában már közismerten élt zsidó népesség, Veszprém környékén is. Ezt
egy  ebből  a  korból  előtalált  héber  feliratú  sírkő  bizonyítja.  A  zsidóság  ekkor  többnyire
kereskedelemmel,  pénzügyletekkel,  haszonvételekkel  és  adók  bérletével  foglalkozott.
Kézművességet csak korlátok közt folytathattak, mivel a városi céhek nem fogadták be őket.

Veszprémbe  a  17.  század  elején
költöztek az első zsidó családok, először az
örökös  tartományokból,  majd  a  Nyugat-
Dunántúlról.  Dr. Kun Lajos könyve szerint
Veszprémben  1716-ban  szüntették  meg  a
zsidók  letelepedési  tilalmát.  A veszprémi
zsidók eleinte  a  vár  környékén,  a  Buhim-
völgyben laktak, majd a régi piactér (a mai
Óváros  tér)  és  a  Gabonapiac  tér  (a  mai
Szent Imre tér) felé kezdtek felhúzódni. Sok
volt  közöttük  az  orvos,  kereskedő  (ezen
belül  a  legnagyobb  számban  gabona-és
lisztkereskedőket  találunk),  ügyvéd,
tisztviselő,  iparos.  Vallási  és  világi
vezetőiknek  nagy  szerepük  volt  a  város
szellemi     fejlődésében.  A  19.  század
közepére  már  nagyjából  9000 zsidó  lakos
élt  a  megyében.  Ők  továbbra  is  nagymértékben  hozzájárultak  a  gazdaság  fellendítéséhez  és
segítettek a magasabb kultúra terjesztésében is.

A Veszprémi  Izraelita  Hitközség  az  első  nyilvános  iskolát  fönntartó  magyar  zsidó
hitközségek közé tartozott. Csak Óbuda, Nagyvárad, Makó és Pozsony előzte meg izraelita iskola
létesítésében. 

„A zsidó  szóbeli  törvény,  Talmud  nézete,  hogy az  iskola  az  első  intézmény,  amelynek
alapításához és fenntartásához a hitközség tagjait  kényszeríteni lehet, csak az után következik a
zsinagóga;  sőt  szabad  ezt  eladni,  hogy  amazt  létesítsék.  Amely  hitközségben  25  tanképes  fiú
található,  ott  az  már  köteles  iskoláról  gondoskodni...”-  írja  Szép  Lipót az  iskola  történetének
feldolgozásában. Tehát a Talmud nézete jelentette az első lépést afelé, hogy Veszprémben zsidó
iskola létesüljön.

Az ország legrégebbi zsidó népiskoláinak keletkezését azonban II. József császár rendeletére
vezethetjük vissza,  mely a  zsidó hitközségeknek kötelességévé teszi,  hogy elemi  (azaz  normál)
iskolákat létesítsenek. Igaz, csak nagyon kevés hitközség engedhette meg magának, hogy ennek a
követelménynek  eleget  tegyen.  Ám  a  Helytartótanács  hamarosan  egy  rendeletet  bocsátott  ki,
melynek értelmében házassági engedélyt csak elemi iskolát végzett zsidó ember részére adhattak ki.

II.  József  továbbá egyfajta  megerősítésként  külön utasításában biztosította,  hogy a zsidó
diákok sérelem nélkül részesülhetnek oktatásban. Eszerint például a tankönyvekből minden más
vallásúakat sértő anyagot ki kellett venni, nem lehetett a „vegyes” iskolákban külön padba ültetni a
zsidó  gyermekeket,  és  felmentést  kaptak  az  iskola  látogatása  alól  szombaton  és  zsidó
ünnepnapokon. Ez nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy a zsidó diákok a többiekkel egyenrangúan
részesülhessenek oktatásban, és később hasznos polgáraivá váljanak az országnak, különféle fontos
hivatalokat elfoglalva.

2. kép: Korabeli Veszprém-térkép a Dózsa György 
Ált. Isk. múzeumából



II. A kezdetek (1805-1857)

A Veszprémi Izraelita Hitközség 1805. május 6-i szerződésében kötelezte magát, hogy „1.
Az ifjúság taníttatására egy világos, a tanköteles gyermekek számának megfelelő, az előírt padokkal
és táblával ellátott szobáról; a tanító számára pedig szabad lakásról fog gondoskodni. 2. A tanterem
fűtésére 3, a tanító saját használására pedig 6 öl kemény tüzelőfát fog adni. 3. A tanító ellátására, aki
a fennálló legfelsőbb szabályzat értelmében feddhetetlen viselettel párosult lehető szorgalommal
tartozik oktatni, fizetnek saját pénztárukból az egész évre 200 Ft-ot.”1

Dr. Kun Lajos könyvéből pedig megtudhatjuk, hogy a tanítónak a fizetésen felül minden
tanított gyermek után heti 3 krajcárt fizettek a szülők. A tanítási nyelv eleinte minden bizonnyal a
„jüdisch/jiddis-deutsch2” volt, az első tanító is ezen a nyelven állította ki a bizonyítványokat.

Így 1805-ben létrejött a kéttanerős Veszprémi Izraelita Iskola, ahol kezdetben minden héber
tananyag kizárásával csak világi tárgyakat tanítottak, vallástant pedig az ún. „zugiskolákban3”. Az
iskola a győri főigazgatóság felügyelete alatt állt, valamint a megyei hatóság egy táblabírót nevezett
ki felügyelőnek, akinek a vizsgákon a tanulók szorgalmáról és haladásáról kellett meggyőződnie. A
tanítók alkalmazása, elbocsátása és a fizetés megállapítása az akkor 80-40 családból álló hitközség
autonóm joga volt. Az iskola költségeit részben a hitközség, részben pedig a veszprémi járásban
lakó izraeliták állták. Ehhez az eredményhez egy szabad akaratú, 1805. augusztus 7-i, szerződéssel
megerősített megállapodás vezetett. 

Az  iskola  megnyílását  két  ember,  Marcus  Raboch  és  Philip  Stern  bizonyítványa  is
megerősíti,  1806-os,  illetve  1807-es  keltezéssel.  Az ezeken levő  aláírás  mutatja,  hogy az  ilyen
iskolákban általában egy tanító működött, aki azonban (saját költségén) segédet is alkalmazhatott. 

Az  iskolahelyiség  biztosítását  pedig  egy 1813  októberében  kiadott  számla  bizonyítja:  a
község  terhére  normáliskolának  eladott  házról  3475  Ft  értékben.  Mindemellett  a  zugiskolák
továbbra  is  működtek  még  a  környéken.  Ebben  az  időben  egy  kiváló  tanerőről,  Neuman  A.
Salamonról  is  beszámol  Szép  Lipót könyve,  aki  1822-ben  került  az  iskolához,  és  egyúttal
tankönyveket is írt.

A tanító (Normallehrer) kezdetben egyben a hitközség jegyzője is volt. Az első L. Lippovitz
volt, aki azonban csak 1812-ig maradt az iskolánál. Utána R. Méir nevét említik a jegyzőkönyvek.
1816-ban  R. Jákob nevével találkozunk, akit 1820-ban  R. Jechezkel váltott fel. 1823-ban  kezdett
működni az iskolában kisegítő tanítóként Meiszner Jakab.

1826-ban Árje Léb Rápoch dáján4 újraszervezte az iskolát, népiskolát szervezett párhuzamos
osztályokkal, valamint kötelezte a szülőket, hogy gyermeküket iskolába járassák, attól függetlenül,
hogy jár-e héber iskolába, vagy sem. (A népiskola az 1868. évi törvény szerint egy szervezetileg
önálló intézmény, amelyben nevelés és oktatás egyaránt folyik.) 

1 200 Ft: Ez akkoriban viszonylag magas fizetésnek számított. A sátoraljaújhelyi zsidóság 1840 körüli összeírásának 
egy feldolgozásában például ez szerepel: „Végül, az összeírás az "egyéb módon élősködők" csoportjában (85 fő) 
tanítókat (19 fő), napszámból élőket (13 fő), szekereseket (6 fő), néhány (főzelékfélékkel, fazékkal stb.) kereskedőt,
valamint saját jövedelemmel nem rendelkező izraelitákat tüntetett fel, akik éves jövedelme 100 Ft alatt maradt: az 
átlag kb. 80-85 Ft volt, ami alig haladta meg a házalókét...” (Csíki Tamás: A zsidóság városokba telepedésének és 
gazdasági térfoglalásának néhány sajátossága Észak-, Északkelet-Magyarországon)

2 Jiddis-deutsch: „A jiddis (saját nevén:יידדיש) a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv, eredetileg az askenázi 
(= német) zsidóság nagy részének anyanyelve volt, amely felnémet származéknyelvként alakult ki német 
nyelvterületen a középkor folyamán. Ez a felnémet jellegű nyelv tartalmaz héber-arámi és ófrancia elemeket is. 
Egyes régiókban szláv elemek is belekerültek a jiddisbe, természetesen, ahol szláv nyelvi környezetben élt a jiddis, 
ott a nyelvtani szerkezetekre is hatással volt.” (Wikipédia, a szabad enciklopédia: Jiddis nyelv)

3 Zugiskolák: Valószínűleg a Chéderekre utal ez az elnevezés, melyeket később „zugiskolákká” nyilvánítottak. 
4 Dáján: jelentése „bíró”



Előterjesztésére a vezetőség a következő 5 pontból álló határozatot hozta:
1. Mindenki köteles gyermekét az elemi iskolába járatni, kivéve azokat, akik külön tartanak

gyermekeik mellett képesített tanítót.
2.  A tanítónak  megengedtetik,  hogy a  növendékeket  két  osztályba  sorozza  és  az  egyik

osztállyal d.e. foglalkozzon 2 órát, a másikkal d.u. 2 órát.
3. A tanító külön is járhat a házakba tanítani; ez esetben egy gyermek után havi 3 frt.-ot

kérhet, ha azonban a gyermeket a saját lakásán részesíti külön oktatásban, úgy egy gyermek után
csak havi 1 frt-ot kérhet.

4. Minden szülő köteles gyermekének az előírt tankönyvet beszerezni, aki azonban erre nem
képes, ahelyett az iskolagondnok tartozik a a hitközség pénzéből a tankönyvet megszerezni.

5.  Aki  nősülni  szándékozik,  az  tartozik  a  tanító  által  kiállított  iskolai  bizonyítványt
felmutatni; az ily iskolai bizonyítvány kiállítási díja 2 frt.

1829-ben  az  iskolánál  egy  segédtanító  is  működött,  ezenkívül  három  tanító  a  nevével
találkozunk:  R. Léb, R. Icik Léb és  R. Nechemje. 2 év múlva egy Mirjám nevű tanítónő neve is
szerepel, valamint Heszky Béláé, aki egyúttal a Cheszed Neurim ifjúsági egylet jegyzője is volt.

1828 táján egyre többen szükségesnek kezdték találni külön egy várpalotai izraelita iskola
felállítását,  melyre  nézve  a  bizottság  kimondta,  hogy  a  Veszprémi  Izraelita  Hitközség  az  ún.
accessorialis-kasszából  harmadrészt  engedjen  át  a  palotai  iskolára,  továbbá  javasolta  a
magániskolák betiltását. (Az accessorialis-kassza az iskola fenntartásához szükséges összeg felét a
veszprémi  hitközségre  vetette  ki,  a  másik  felét  pedig  arányosan  osztotta  fel  a  környékbeli
hitközségek  között.)  Ezt  a  megye  azonnal  helybenhagyta,  és  megbízta  Héring  Ignác  uradalmi
ügyviselőt a palotai izraelita iskola felvigyázásával.

Ettől  fogva  a  veszprémi  hitközség  kénytelen  volt  az  iskolát  önállóan  szervezni  és
fenntartani.  Mindeközben  a  hitközséghez  tartozó  családok  száma  százra  emelkedett,  ami  még
nagyobb  ügykezelést  kívánt  meg.  1838-ban  a  község  Mandl  I.  Móricot  alkalmazta  tanító-és
hitközségi  jegyzőnek.  Innentől  jelentek  meg  a  hitközség  tulajdonában  levő,  rendesen  vezetett
jegyzőkönyvek.

1839-ben vette meg a hitközség azt az iskolai és templomi telket, amelyet már 1799 óta
béreltek. Ez a Szabadi utca 13-as szám alatt állt, Gróf Zichy Domokos böthi apát és győri kanonok
úr adta el nekik 12.000 Ft-ért.

Az 1842-es évben Mandl megnősült. Miután eltávozott az iskolától, a hitközség pályázatot
írt ki. Végül tanítóként és jegyzőként a Csehországban született Heller Lajost vették fel a helyére,
aki Prágában héber tudományokat és könyvvezetést tanult 1830-ban és ’31-ben, tanítói képesítést
pedig a mariascheini főiskolában szerzett ’82-ben. Drezdában fizikát, franciát hallgatott 1834-37-ig,
majd ugyanitt 1836-ban logikát és pszichológiát is. Ezekről nyilvános, jeles bizonyítványai voltak. 

Működése  alatt  az  iskolát  tananyagra  nézve  is  bővítette,  valamint  kieszközölte,  hogy
lányokat is vegyenek fel, illetve hogy a Talmud-Tóra intézményének feladata a nyilvános iskolába
menjen át.

Vezetése alatt 1845. április 2-án „Izer Teremében” nagyszerű színielőadást rendeztek. (Itt
„Az üldözött ipar Magyarhonban” című darabot adták elő.) Az iskolában elért sikerekért a megyei
hatóság több alkalommal oklevéllel és egyszer néhány aranyból álló tiszteletdíjjal tüntette ki.

1848-ig  a  hitközség  fiú-és  leányiskolájának  igazgatójaként  működött  itt.  Tanítói
munkálkodását ezután is folytatta, végleg csak az 1856 áprilisában mondott le, majd 1882-ben halt
meg.

Az 1842. január 27-i jegyzőkönyv szerint felvetették egy leányiskola felállításának ötletét is,
sajnos sikertelenül. Ugyanez a jegyzőkönyv rögzíti, hogy ebben az időben az iskolahelyiség Weisz



S.  Farkas  házában  volt,  az  1843.  február  2-i  szerint  pedig  2  évre  140  Ft-ért  normáliskolának
bérelték.

’43  július  6-án  az  elemi  iskolát  egy rendelet  által  alsó  és  felső  tagozatra  osztották  be.
Mindegyik két osztályból állt, de a legfelső osztály két éves tanfolyamú volt.

1848-cal  bekövetkezett  a  modern népiskola korszaka.  Az iskolaügyre  nézve kedvezőtlen
viszonyok véget vetettek az önálló szervezkedésnek. Ahogy  Szép is írja: „A szabadságharc körül
csoportosult  minden  honfi,  ez  kötött  le  minden  érdeklődést.”  A megyében  élő  zsidók  közül
rengetegen részt akartak venni a polgárőrségben. Ez is bizonyítja hazaszeretetüket, hogy éppúgy
magyarként  tekintettek magukra,  mint  bármelyik katona.  A társadalom szerves  részeként  voltak
jelen  az  országban  már  ekkor  is.  A  megyegyűlés-eleinte-  különféle  okok  miatt  elhárította
igyekezetüket, habár pénzadományokat elfogadott. Egy 1848. november 8-i nyugta bizonyítja, hogy
a hitközség a nemzetőrség költségeinek fedezésére ez időpontban 318 Ft-ot fizetett.

Ezután, 1849 októberében Geringer Károly, Magyarország helytartója, általánosan kötelező
rendeletet adott ki, melyet a későbbi években egy másikkal még megtoldottak. Ezek az elemi iskolát
fő-és alsó elemire osztották fel. Ez a  fiúk számára 3 osztályból állt 4 tanítóval, leányok számára
pedig 2 osztályból 2 tanítónővel.  Továbbá rendes iskolabizottság kialakítására is  kötelezett  ez a
rendelet, melyet 1850. december 3-án meg is választottak: Weisz L. József, Tuszkau Mayer, Flesch
József akkori rabbi, valamint a két igazgató, Nobel és Altstädter. Még ez évi ülésükben elhatározták,
hogy a baromfi és egyéb jószág vágásáért fizetett ún. gabellát5 újra behozzák, valamint a tanulókkal
tandíjat  fizettetnek,  gyűjtést  rendeznek  és  templomi  adományokat  elfogadnak,  mert  a
községházakból nyert bevételek egy részét az országos izraelita iskola-alaphoz kellett fizetniük.

Majd  az  1851.  február  2-i  határozat  értelmében  felépíttették  az  5  tanteremből  álló
iskolahelyiséget.  Ennek  költségeit  2000  Ft-ra  becsülték,  az  iskola  belső  felszerelésére  pedig  a
hitközség 500 Ft kölcsönt vett a Takarékpénztártól. Az 1853.  január  24-i  ülésen  Weisz  L.  József
lemondott első elöljárói állásáról, helyébe a megyei hatóság Tuszkau Mayert nevezte ki és mellé az
elöljáróságba még 5 hitközségi tagot. Ugyanez év március 27-én iskolaigazgatóknak dr. Bunzelt és
dr. Dietrichstein Dávidot választották meg. A pénztáros Braun Dávid maradt. Áprilisban pedig az
első, 350 Ft-os évi fizetéssel díjazott tanítónőt is megválasztották, Landsmann Máriát Bécsből, a
leányiskola igazgatónőivé pedig Weisz Amáliát, Rothauser Rózát és Manorvill Jozefin úrnőket. 

Ebben a lépésben megmutatkozik a hitközség, iskola fogékonysága az új módszerek iránt,
melyekkel a tanítást tökéletesíthetik. 1855-ben, Flesch rabbi halála után, március 31-én a község
hitszónok-és  iskolaigazgatónak megválasztotta  Manheimer  Frigyest  Pécsről,  aki  2  évi  működés
után felmondott, és innen Pestre távozott. Ekkor két tanítónő volt alkalmazásban, az egyik N. Fould
Bécsből, a másik a helybeli N. Stern.

Az 1856-os évben az általa beadott iskolatervet a község helybenhagyta. 
„Eszerint: 1. a szorgalmi idő kevesbítendő, 2. a földrajz ne képezzen külön tantárgyat, 3. még egy
tanító alkalmazandó a leányok számára és 4. az iskola rendes látogatása szabályozandó”, habár a
Magyar  Királyi  Helytartótanács  rendeletei  megengedik  az  izraelita  tanulóknak  a
katolikus/református iskolák látogatását.

1858. július 3-i  intézményében a soproni  Helytartótanács sürgette a  4 osztályos fiú-és 2
osztályos leányiskola szervezését. Augusztus 23-án a Veszprém megyei hatóság jegyzőkönyvet vett
fel és felajánlási okmányt állíttatott ki arról, hogy a hitközség fiúknak 3 osztályos, a leányoknak
külön  2  osztályos  nyilvános  főelemi  iskolát  fog  életbeléptetni  négy  vizsgázott  tanítóval  és  a
kézimunka számára egy tanítónővel. 

5 Gabella: "hitközségi adó": az az illeték, amelyet a hitközségek az általuk nyújtott szolgáltatásért (például a rituális 
vágásért) szedtek be. (www.zsido.com)



„Megállapítja továbbá: 1. A tanítók és tanítónő évi fizetése egyenként 300 Ft legyen, az
igazgató-tanítóé 50 Ft-tal több; 2. a nyugdíjaztatás biztosíttatik számukra; 3. iskolai helyiségekről és
egyéb  anyagi  dolgokról  a  községnek  kell  gondoskodni;  4.  havi  iskoladíj:  30  kr.;  5.  az  iskolai
bizottság  felügyeljen  és  6.  a  héber-és  vallástani  oktatás  mellékórákban  nyújtható,  de  ezért  a
tanítónak külön fizetés jár, a tanulók is külön havidíjt 30 krt. fizetnek érte.” 
Ezt a magas színvonalú oktatást bizonyító okmányt december 7-én elismerték. 

Ekkor  az  iskolabizottság  tagjai  voltak:  Rápoch  Sándor,  dr.  Dietrichstein  Dávid,  Fuchs
Salamon és Heller Lajos.

III. A Hochmuth-korszak (1859-1889.)

Az  1857-ben  kiírt  pályázat  alapján  a  hitközség  1859.
április  21-i  egyhangú  határozatával  Hochmuth  Ábrahámot
választotta meg rabbijának, aki előzőleg már a miskolci iskolánál
is  működött.  A verbói,  vágújhelyi  és  nyitrai  jesivákon6 tanult,
majd Miskolcon segédrabbi  korában gimnáziumi érettségit  tett,
azután egy évig Pesten, majd a prágai egyetemen tanult filozófiát,
Rappoport főrabbitól,  a  világhírű  hebraistától  pedig  teológiát.  

„Csakhamar megláthatták,  hogy egy minden tekintetben
tudományosan képzett,  mély bölcsességű és  határozott  cél  felé
öntudatosan törekvő lelkipásztort  hívtak meg a hitközség élére,
akire  a  szellemi  vezérséget  aggodalom  nélkül,  teljes
megnyugvással lehetett bízni.”- írja róla Szép elismerőleg. 

Hochmuth szigorú,  ortodox,  ám  mégis  fogékony
szellemben működtette az intézményt, mely határozott irányítása
alatt hamarosan mintaiskolává vált. 

Ugyanezen év novemberében Lichtenstein Anna első tanítónő ajánlására a hitközség még
egy  második  tanítónőt,  Dietrichstein  Cilit  kezdte  alkalmazni.  Lichtenstein  Anna  után  pedig  a
Bajáról érkezett Hauser Amália működött az iskolában 1860-ban. Ettől az évtől kezdve az Izraelita
Polgári Leányiskola életbeléptetéséig a tantestület 5 férfi-és 2 nőtanítóból, összesen 7 tagból állt.

1860 januárjában Hochmuth alighogy a hitközség élére állt, máris szorgalommal és példás
szakszerűséggel szinte teljesen újjászervezte az iskolát.  Ajánlására a hitközség elhatározta,  hogy
kellő vizsgázott tanerő hiányában a lányokat a fiúkkal együtt oktassák. Azután az 1. osztályt két évi
tanfolyamra osztotta be, továbbá megszüntette a pedagógiai követelményekkel az elemi iskolában
össze nem egyeztethető szakrendszert és helyette az osztályrendszert alkalmazta. A hitközség pedig
az iskolát a Helytartótanács augusztus 25-i határozata értelmében 4. osztállyal egészítette ki. Ezt a
négy évfolyamot két-két párhuzamos osztályban végezték a tanulók.

Hochmuth a  hitközség  december  9-én  hozott  határozata  alapján  az  eddig  hatóságilag
elrendelt német tanítási nyelv helyett a magyart vezette be. Történeti vázlatának végén írja: „a hazai
nyelv, mint iskolanyelvnek történt bevezetésével egyengettetett a lehetőség az iskola hathatós és
szerves fejlődéséhez, melynek üdvös következményei máris mutatkoznak.” 
Ennek következtében azonban a németajkú tanítók kénytelenek voltak eltávozni. 

6 Jesiva: héber hittudományi főiskola, ahol a Chédert kijárt fiúk megházasodásukig tanulhattak. (www.melamed.hu, 
www.szojelentese.com)

3. kép: Hochmuth Ábrahám 
(dr. Kun Lajos: A veszprémi 
zsidóság múltja és jelene)

http://www.melamed.hu/


1861.  elején  indítványozták,  hogy  az  alkántor  közreműködésével  szombatonként
istentiszteletet  tarthassanak a tanulók számára.  Ez az indítvány csak később, 1865-ben,  Neufeld
Gusztáv tanító által támogatva érte el a célját, és attól fogva minden szombaton a fiúk és lányok is
megjelentek az istentiszteleten, télen az iskolában, nyáron pedig a templomban, ahol egyik-másik
tanító kis prédikációt is szokott tartani. 

Az  1862.  február  6-i  jegyzőkönyv  szerint  a  hitközség  a  régi  templom  helyébe  új
iskolahelyiséget akart építeni. Mivel azonban a templom egyik része összeomlott, a február 26-án
hozott határozat egy új felépítését sürgette. 

Az  1863.  október  10-én  hozott  határozattal  kötelezővé  tették,  hogy  az  elöljáróság  és
iskolabizottság  a  tantestülettel  minden  szombaton  „iskolaügy  megbeszélése  végett  értekezletet
tartson”.

Október 30-án a hitközség elbocsátotta Weisz Móricot, az 1. osztály tanítóját, mert a pécsi
izr. mintaiskolában kapott állást. 

1865-ben,  Weisz  G.  Farkas  elnöksége  alatt  az  iskola  és  rendezett  viszonyai  egyre
ismertebbekké  kezdtek  válni.  Így  már  a  jobb  tanerők  is  szívesen  keresték  fel  az  intézményt.
Példának okáért 1864-ben működött itt Hoffmann Mór volt nagykanizsai középiskolai tanár, egyben
sok hasznos  könyv  szerzője.  1865.  augusztus  14-én  pedig  Neufeld nyert  alkalmazást,  valamint
Diener Sándor és Heller Hermina első tanítónő is.

A veszprémi, „Hochmuth Ábrahámné” nevével fémjelzett Krajcáregylet szintén ebben az
évben lépett életbe. Ennek célja volt a veszprémi Izraelita Iskolát látogató szegény tanulókat a tanév
elején könyvekkel, télen pedig meleg ruhával ellátni. Az ötlet Hochmuth Ábrahámnétől származott. 

Az egylet tagjainak hetente csak egy krajcárt kellett fizetnie. „Az eszme  Hochmuth Anna
buzgó fáradozása folytán csakhamar testet öltött, és még abban az évben 16 gyermek részesült a
ruhakiosztásban,  és  mégis  maradt  a  krajcárokból  összeszedett  157.15 Ft-nyi  tiszta  vagyon.”  Az
áldozatkész  Hochmuthné férje haláláig megmaradt az egyesület  élén,  és ez idő alatt  ezt  annyira
gyarapította, hogy az 1889. évben már 2391 Ft vagyonnal bírt az egylet, az 1904. év végén pedig
8114.02 koronával7 rendelkezett. Ugyanabban az évben Rothauser Rudolfné, dr. Sándorfi Miksáné
és  Krausz  Árminné vették  át  az  egyesületre  vonatkozó  minden  értéket  és  az  október  27-ére
összehívott közgyűlés első határozata az volt, hogy az egyesület-tekintettel elnöknője buzgalmára- a
„Hochmuth  Ábrahámné  című  Krajcár-egylet” nevet  vegye  föl.  A módosított  alapszabályok
jóváhagyattak  és  ezek  értelmében  a  közbizalom  Deutsch  G.  Sándornét  és  Rothauser  Rudolfnét
helyezte az egyesület élére, akik gondos vezetése alatt ez továbbra is szépen gyarapodott.

Az  iskola  ezután  rengeteg  nemes  szívű  pártfogót  szerzett  magának.  Eltekintve  a
Krajcáregylettől, ami minden évben 5 Ft-ot adományozott a jó és szorgalmas tanulók kitüntetésére,
dr. Sándorfi Miksa (később tiszteletbeli vármegyei főorvos) és  Krausz József alelnök több értékes
könyvből álló gyűjteményt ajándékoztak a tanítói könyvtárnak, Köves Béla könyvkereskedő pedig
egyszer egy aranyat és 5 pézost (argentin pénz = 23.80 korona) és később 12 könyvet adott, hogy jó
tanulók között kiosszák.

1866-ban Goldschmied után a hitközség  Szép Lipótot kezdte alkalmazni rendes tanítónak.
Ahogy  írja  is  magáról,  mindig  igyekezett  Hochmuth törekvéseit  a  tőle  telhető  legnagyobb
mértékben támogatni. Összesen 42 évig tanított az iskolában.

Az  1867.  évben,  Tuszkau  Mayer elnökségének  ideje  alatt  az  iskolabizottság  tagjaivá
választották az elnökökön kívül dr. Halasy Vilmost, dr. Pillitz Benőt és Heller Lajost, valamint Stern
Jakabot. Dr. Halasyról fontos tudni, hogy ő volt a megyei főorvos, valamint 1848-’49-ben honvéd

7 8114.02 korona: 1 korona= fél Ft, tehát ez az összeg kb. 16.228 Ft-ot jelentett.



főhadnagy, a veszprémi honvédegylet elnöke. Dr. Pillitz Benőt pedig a városi közgyűlés 1863-ban
kórházi  főorvossá választotta  meg.  Emellett  héber  tárgyú tanulmányokat  írt,  valamint  botanikus
volt, sőt, azonosított egy növényt, melyet a mai napig az ő nevéhez kötnek. 1872-ben tiszti főorvos
lett. 

Még  1867-ben,  Hochmuth kezdeményezése  folytán,  létrejött  az  iskolai  könyvtár.  A
veszprémi születésű Molnár Aladár ekkortájt „Népiskolai könyvtár” néven hasznos olvasmányokat
bocsátott ki. Az iskola ezekből néhány példányt rendelt, s ezek képezték a könyvtár első könyveit.
Először csak a tanulók befizetéseiből tartották fenn, 1879-től azonban már a hitközség is áldozott rá
évről-évre egy bizonyos összeget, sőt, később még egy tanítói könyvtárral is megtoldotta.

Ezidőtájt  újabb,  nagy változás  következett  be  a  tanulók életében,  amely megint  csak az
iskola  és  a  tantestület  új  dolgok  behozatala  iránti  affinitását  dicséri.  Ugyanis  Szép  Lipót-
természetesen  Hochmuth beleegyezésével-  az  éneket  és  a  rajzot  rendes  tantárgynak  vezette  be,
valamint a legfelsőbb osztályban beszüntette  a héber  Biblia  német fordítását.  Ezután a  rabbival
együtt hozzáfogtak, hogy a felsőbb osztályokat „reálismeretek”-ként megismertessék a természettel
és a történelemmel. (Azelőtt az iskolában inkább a nyelvtanra és a számtanra fektették a hangsúlyt.)

Ezeket  az  ismereteket  részben  az  olvasókönyv  nyomán,  részben  önállóan  tanították.
Eredményképpen az iskolából kikerült növendékek nagy része jól haladhatott tovább, és később
ügyvédi, orvosi, kereskedői állásokat foglaltak el.

1868-ban egybehívták a magyarországi és erdélyi izraelitákat egy egyetemes gyűlésre, ezen
természetesen  Hochmuth is jelen volt.  Tevékenyen részt vett a kongresszus munkálataiban, és a
zsidóiskolák számára szolgáló szabályzatot is ő dolgozta ki. 

Egy október 10-i határozat értelmében Lőbl Áron, „a kiváló héber tudós és héber nyelvtanok
írója” nyert alkalmazást az iskolánál. Az 1887-ben bekövetkezett halála előtt mind az iskolát, mind
a Talmud-Tóra intézményt kitartóan szolgálta.

A rabbi alatt ez az intézmény is szépen gyarapodott. Az 1860. április 10-i határozat szerint a
hitközség 1000 Ft-nyi  alapot  szándékozott  teremteni  a  Talmud-Tórának.  Ez annyi  adományt  és
hagyatékot tudott összegyűjteni, hogy az Altstädter József hitközségi elnök által beterjesztett 1873-
1876-os általános jelentés szerint akkor a Talmud-Tóra alapja 2500 Ft-nál nagyobb összegre rúgott,
sőt, az 1885-88-as általános jelentés már 3200 Ft-ot említett meg.

1869. április 20-án dr. Halasy Vilmost választották meg iskolafelügyelőnek és az iskolapénz-
beszedés ellenőrének. A tantestület pártfogója, sokáig az iskolaszék elnöke és majdnem a haláláig
tevékeny tagja volt.

1870-ben  Veszprémben  a  közbizalom  a  hitközség  élére  Rothauser  I.  Mórt  állította.
Többszöri elnökösködése alatt a község ügyeit  mindig gondosan vezette, továbbá az iskola és a
tantestület jó barátja volt. Ebben az évben az iskolaszék tagjai voltak Hochmuthon kívül: dr. Pillitz
Benő,  Meiszner  Jakab,  Steiner  Fülöp,  Margalit  Mór,  Schwarcz  Henrik,  és  mint  a  tantestület
képviselője,  1884-ig Szép  Lipót.  Szintén  ugyanekkor  mindegyik  tanító  fizetését  50-100  Ft-tal
felemelték és egy augusztusi jegyzőkönyv írja, hogy ötödévi 50 Ft-os korpótlékban is részesülni
fognak, amíg fizetésük 700 Ft-ra emelkedik. Továbbá ismét megígérték, hogy a nyugdíjaztatásról is
gondoskodnak.

Ez év júliusában Rikóty Ede ügyvéd 2 db aranyat bocsátott az iskola rendelkezésére azzal a
határozott kikötéssel, hogy jutalmul osszák ki két olyan tanuló között, aki nem hazudik. Azonban a
tanév végén meggyűlt ezzel a baj, mert a tantestület 3 tanulót ajánlhatott jutalmazásra. Ekkor  dr.
Pillitz Benő a 2 aranyat még egy arannyal és 3 ezüst tallérral megtoldotta, ezzel a jutalomkiosztás
problémája meg is szűnt.



Ezután  is  mindig  akadtak  az  iskolának  lelkes  barátai  és  pártfogói.  Rothauser  I.  Mór
majdnem minden évben adományozott  kiosztás végett  néha egy aranyat,  néha 3-4 ezüstforintot,
továbbá értékes könyvekkel, misnájisz-szel gyarapította a Talmud-Tórát és két iskolaalapítványt is
létrehozott.

1870-ben felmerült az iparostanoncok és az iskolából kikerült leánynövendékek számára egy
ismétlőiskola8 megteremtésének ötlete.

Egy  évre  rá  mindkét  iskola,  előbbi  Diener  Sándor,  utóbbi  Szép vezetése  alatt  valóban
megnyílt, ám a tanonciskola csak egy évig tartotta fönn magát. Viszont a leányok ismétlőiskolája
évről évre olyan szépen gyarapodott, hogy később nyilvános polgári leányiskolává fejlődött. 

Az  1872-es  évben  a  „Todesko-féle  kertben”  a  hitközség  költségén  felállított  szerekkel
megkezdődött a tornatanítás is. 

Ez év március 17-én hozott határozatával a hitközség a megboldogult Heller József helyére
Krausz Jakabot hívta meg Siófokról az iskolához. Egy ugyanebből az évből származó jelentés már
kitűnő tanerőnek nevezte. Különösen nagy érdemeket szerzett magának a torna-és énektanításban,
amit 1879-ig vezetett. 

Szeptember 21-től az 1873. tanév végéig tanítóként működött az iskolában Bányai Jakab is.

A tantestület többször színielőadásokat rendezett a tanulókkal, és ezek mind nagyszerűen
sikerültek.  Az  első  ilyen  gyermek-színielőadást  1872-ben  játszották,  az  utolsót  (Szép 1905-ig
terjedő iskolatörténet-feldolgozása szerint)  pedig 1891-ben.  Ez nagyjából 300 Ft-nyi  jövedelmet
hozott az iskolának, és ez összeg felét a veszprémi „Hochmuth Ábrahámné” nevű Krajcáregylet
pénztárának adták át.

Az iskolaszék az 1873. június 18-án tartott ülésében elhatározta, hogy Lőbl-t- idős korára
való tekintettel- az elemi iskola terhe alól felmenti, hogy a Talmud-Tórában dolgozhasson tovább. 

„Az 1874. évben megifjodott az iskolánk.”- Írja  Szép Lipót. Az iskolától megvált tanítók
helyébe  két  fiatal,  művelt  és  lelkes  tanerő,  Barta  (Baum)  Fülöp és  Freund  Sámuel került.
Működésük az iskola belső életére mélyen behatott.

Ugyanebben az  évben délelőtt  fél  órával  csökkentették  a  szorgalmi  időt,  télen  pedig  az
oktatás csak 4-ig tartott. Ekkor vezettek be egy célszerű újdonságot a 3. osztálytól kezdve, azaz a
váltakozó rendszert. Ez azt jelentette, hogy a tanulók egyik fele délelőtt, a másik fele délután járt
iskolába.

1875-ben jött létre az iskola legelső 100 Ft-os alapítványa, ami a „Tuszkau Mayer” nevet
viselte. Ezt a hitközség elnökének halála alkalmából hozta létre a családja. 
Még ugyanebben az évben az egész évi szünidőket júliusra és augusztusra tették át.

Ezekben az években az iskola további pártfogókat tudhatott magáénak: 1875-ben és ’76-ban
Krausz Ármin könyvkereskedő9 könyveket és írószereket adományozott  az iskolának.  Buchwald
Teréz  úrnő értékes talmudi könyveket, majd  Manovill Gerson az egész Szentírás szép példányait
ajándékozta a Talmud-Tórának. 

1876-ban, Rosenthal Nándor első elnökségének ideje alatt, tágítottak néhány tantermet és a

8    Ismétlőiskola: Az ismétlőiskolák a népoktatási törvény alapján szervezett intézmények voltak. Az ifjúság 15 éves 
korig a legszükségesebb elemi ismeretekre való megtanítanásának célját szolgálták. Fontosabb szerepet ott kaptak, ahol 
az elemi iskola elvégzése után a diákoknak nem állt módjukban továbbtanulni. Az ismétlőiskolák oktatása télen heti öt, 
nyáron pedig heti két órát vett igénybe.
9 Krausz Ármin: Kereskedése a Rákóczi utca 1. szám alatt volt, mellette egy nyomdával. Ő indította el a Veszprém című
folyóiratot, fia pedig a Veszprémvármegyét és a Veszprémi Hírlapot



leányok számára szolgáló ismétlő tanfolyamot, amely eddig heti 5 óra oktatásból állt, regenerálták:
heti  10  órai  oktatásra  és  3  évi  tanfolyamra  szervezték.  Egy  ilyen  „generációt”  mindig  az  5.
osztályban alkalmazott tanító vezetett 3 éven át. A tananyag nemcsak az elemi iskolában tanultak
ismétlésére  szorítkozott,  hanem egyenesen egy felső  leányiskolát  pótolni  volt  hívatott.  Az első
tanfolyamot Freund vezette, elismerésre méltó sikerekkel. A hitközség őt és Bartát 6-6 db aranyból
álló jutalomban részesítette. Még ebben az évben mindegyik tanító fizetését 600 Ft-ra emelték.

Az 1877/8.  tanévben volt  a  tanulók száma a legnagyobb (308),  köztük 13 vidéki  és  14
keresztény is tanult az intézményben.

Az iskola mecénásának tekinthetjük dr. Pillitz Benő királyi törvényszéki orvost, aki orvosi
jubileumának  emlékére  1881.  április  18-án  „Dr.  Pillitz  Benő” nevű  ösztöndíjként  2000  Ft
alaptőkéről  szóló  takaréktári  könyvecskét  adott  át  az iskolának.  Az alapítói  oklevél  szerint:  „A
nevezett  összegnek  évi  kamatja  minden  esztendőben  két  egyenlő  részből  álló  ösztöndíjra
fordíttassék. 2. E két ösztöndíj elsősorban valláskülönbségre való tekintet nélkül oly szegénysorsú,
szorgalmas  és  tehetséges  két  tanulónak  adatik,  aki  a  helybeli  izraelita  népiskola  legutolsó
osztályából valamely felsőbb tanintézetbe (gimnázimuba, reál-polgári- vagy felsőbb népiskolába)
lépnek  és  már  tényleg  be  is  írattak.”  Amikor  a  tantestület  az  alapítványért  a  tanulók  által
üdvözöltette  dr.  Pillitzet,  ő  az  üdvözlő  diákok  mindegyikének  gyönyörű  könyveket,  az  iskolai
könyvtárnak pedig 50 Ft-ot adományozott.

Freund 5. osztályban elért eredményeit az 1881. évi jelentés kiemelte, de sajnos két évre rá,
1883. szeptember 20-án elhunyt. Az iskolaszék november 18-án tartott ülésében elismerte „ritka
szakképzettséggel párosult ügybuzgóságát”, és megörökítette az iskola körül szerzett érdemeit.
Rothauser Mór 1883. június 2-án, Berta leányának férjhez adása alkalmából  „Rothauser Mór”
nevű,  100  Ft  névértékű  földtehermentesítési  kötvényt,  majd  1888-ban,  feleségének  halála
alkalmából 105 Ft-ot „Rothauser Mórné szül. Buchwald Rosalia”-féle alapítványképpen adott át
az iskolának. 

1884-ben  a  hitközség  megünnepelte  Hochmuth itteni  működésének  25.  évi  jubileumát,
egyben érdemei elismeréséül. A hitközség hálairatban fejezte ki lelkipásztora iránti köszönetét, s
átadott  neki  egy nagy,  aranyozott  ezüst  serleget  emléktárgyképpen.  Természetesen  az  iskola  is
csatlakozott az üdvözlők sorához.

Freund halála után a hitközség elhatározta,  hogy anyagi helyzetére való tekintettel  az 5.
osztályt  az  1884/5.  évtől  kezdve  beszünteti,  a  leányok  ismétlőosztályának  oktatását  pedig  egy
jegyzőnek alkalmazott tanárra bízza. Ehelyett  bővítették a 3. és 4. osztály tananyagát, „hogy az
utóbbiból kilépő tanulók mindenben jól megfelelhessenek”, azaz az 5. osztály elvégzése nélkül is
meglegyen  a  szükséges  képzettségük.  Kivételes  eset,  hogy  ezeket  a  határozatokat  a
képviselőtestület az iskolaszék meghallgatása nélkül hozta. Ebben az időben az iskolaszék tagjai
voltak dr. Steiner Kálmán ügyvéd elnökségének ideje alatt: dr. Halasy Vilmos iskolaszéki elnök, dr.
Sándorfi Miksa, Altstädter József,  Berger Sámuel, Margalit Ignác, Hochmuth Ábrahám és mint a
tantestület képviselője az 1884 októberében megválasztott Barta Fülöp tanító.

1885-ben a tantestület a tanulóifjúsággal együtt megünnepelte Hochmuth 70. születésnapját.
Ez alkalommal jó barátja,  dr. Pillitz Benő saját költségén (600 Ft), megörökítette Aggházi Gyula
által egy szép olajfestményen, valamint a veszprémi Chevra-Kadisa „Hochmuth Ábrahám” nevű
400 Ft-os alapítványt tett le a budapesti Országos Rabbiképző Intézet javára.

Szép egy  tanulmányában  indokolta,  hogy  nem célszerű  a  4  ismétlő  osztály  oktatását  a
jegyzői állással összekapcsolni, de sikertelenül.  Dr. Berkes Mór, később szigetvári ügyvéd, nyert
alkalmazást erre az ikerállásra. Azonban egy év alatt bekövetkezett az, amit  Szép emlékiratában



állított, hogy „nincs emberi erő, mely ilyen munkát győzni képes volna.” Berkes maga mondott le
1885 májusában állásáról.  Ekkor a hitközség a 4.  és 5.  osztály együttes  életbeléptetését és egy
tanítói állás betöltését határozta el. Mivel pedig ugyanebben az évben Szigeti (Schwarcz) Sámuelt
rendes tanítónak alkalmazták, az ismétlőt újra az előző gyakorlat szerint,  Barta és ő tanították. A
tananyag  3.  és  4.  osztályban  történő  bővítése  ellen  azonban  a  királyi  tanfelügyelő  ez  évi,  az
elnökséghez  intézett  rendeletével  tiltakozott,  valamint  a  törvényre  való  hivatkozással  a
megcsonkított  iskola hat osztályra történő kiegészítését  kérte.  Ez konfliktusokhoz vezetett,  amit
azonban végül nagy nehezen sikerült kezelni. Hochmuth ebben az időben már betegeskedett ugyan,
de mégis tiltakozott az elnökséghez intézett levelében, hogy más testület befolyásolja az önálló, jól
szervezett iskolaszéket.

Az 1886. évben a köztiszteletben álló Diener Sándor tanító elhunyt, év végéig helyette Krón
Mórt alkalmazták segédtanítónak. 

Az 1887. évtől kezdve az 1. osztályba csak olyan tanulókat vettek fel, akik a 6. életévüket
már betöltötték. Ettől az évtől kezdve Spitzer Vilmos rabbihelyettes is közreműködött, ő az 1. és 2.
osztályosokat  oktatta  hittanból.  Hochmuth „Istenismeret  és  Istentisztelet”  című,  középiskolák
számára írt hittani kézikönyve nyomán Szép is megírta „Mózesi hit- és erkölcstan” című, 1886-ban
megjelent, az elemi-és felső népiskolának szánt hittankönyvét.

1888-ban az iskolaszék meghatározta a szünnapokat. Ezek a következők voltak: „Vasárnap
és szerda délután, Szombat- és ünnepnapokon kívül: Rós-Hássónó előtti nap, az engesztelő nap előtt
és az utána következő nap, a sátoros ünnep előestéjén fél nap, Hausánó-rábbó, Chanukka első és
utolsó napja, a polgári újév, kis Purim 1 nap, karácsony 1 nap, a félév végén 2 nap, Purim 3 nap,
Peszách 9 nap, húsvét vasárnap, Lág-b’ómer délután, Sevuot előestéjén fél nap és pünkösd 1 nap.”
Egy évvel később kimondta az iskolaszék, hogy az oktatás télen délután csak 4-ig tartson, nyáron
viszont fél órával tovább.

1889.  április  24-én  az  iskolát  meglátogatta  Báró  Hornig  Károly  megyei  püspök  és  Dr.
Bezeviczy Albert államtitkár. Távozásuk előtt a legnagyobb elismeréssel beszéltek az iskoláról.

1889.  június  10-én  rendkívül  szomorú  napra  ébredt  a
hitközség és az iskola. 30 itt töltött, az iskolaügy emelésére áldozott
év után Hochmuth Ábrahám veszprémi főrabbi és igazgató elhunyt.
Temetését hatalmas részvét övezte. „Hochmuth sohasem volt olyan
ember, aki a jobb nézet elől elzárkózott volna. Akárkitől származott
az,  ha  helyességét  belátta,  szívesen  elfogadta.  Nem  ítélt  el  egy
tanítót sem oly könnyen, inkább támogatta tanáccsal, tettel; szívesen
útbaigazított  akárkit,  ha  a  jóakaratot  fölismerte.  

Iskolalátogatásai  során  egy-egy  odavetett  megjegyzésből
tanulhatott az sokat, aki tanulni akart. De minden dologban csakis az
iskola érdeke, és ezután, amennyiben a tanítóéval összefüggött, ezé
is lebegett szemei előtt. Ez okozta, hogy amilyen elnéző, előzékeny
és szíves volt az igazi jó tanító iránt, éppen olyan nagy szigorral járt
el az ellenkezővel”- emlékezik meg róla Szép. 

Három évvel később sajnos Hochmuth rabbi „ritka műveltségű, finom tapintatú” felesége is
meghalt. 

4. kép: Hochmuth rabbi 
pecsétje (Veszprémi Zsidó 
Archívum)



IV. A Sándorfi-korszak (1889-1896.)

Az iskolaigazgató és rabbi nyomdokaiba az általánosan ismert Veszprém-járási körorvos, dr.
Sándorfi Miksa lépett, aki az 1888-as év óta az iskolaszék elnöke lévén, Hochmuth betegsége alatt
intézte az iskola ügyeit.  Dr. Sándorfi, mint iskolaszéki elnök és igazgató 7 évi sikerdús működése
alatt minden erejével az iskolaügy emelésén volt. Fenntartotta az ún. önkormányzati alkotmányos
életet, a tanítótestület meghallgatása nélkül semmit nem tett. Új tantervet dolgoztatott ki mind az
elemi-, mind az ismétlőiskola számára. De a legfontosabb tette az 1871-ben életbeléptetett és az
1876-ban újraszervezett, a leányok számára szolgáló ismétlőiskola reorganizációja volt.

A tantestülettel tartott értekezletek után 1890. június 21-én emlékiratot nyújtott be ez okból a
képviselőtestülethez, amelyben mind oktatási, mind pénzügyi szempontból érvelt amellett, hogy az
ismétlőiskolát  a  leányok  négy  polgári  osztályának  általános  tanterve  alapján  szervezhessék.  A
munkát az elemiben töltött rendes oktatási időn felül a már működő tanerők között szakrendszer
alkalmazása  mellett  felosztja,  így nemcsak alkalmat  biztosít  a  tanerők  továbbképzésére,  hanem
ennek révén még egy kis mellékjövedelmet is biztosít mindegyik számára.

A javaslatot a hitközség képviselete lelkesen elfogadta. A tantestület rögtön kidolgozta hozzá
a tantervet és az 1891/2. évtől valóban fennállhatott ez az újraszervezett ismétlőiskola.

A fiúkra nézve azonban nem voltak ilyen kedvezőek a viszonyok. Amint az állami polgári
iskola megnyílt, odaterelték őket a 4. osztályból, így az 5. osztályt 1892-től csak lányok látogatták. 
De nemsokára  belátta  a  hitközség és  az iskolaszék,  hogy a kiváló tanulók már  a  4.  osztályból
középiskolába mehetnek, a többieknek, különösen a gyengéknek és azoknak, akik nem tanulnak
tovább, az 5. osztály vallásos nevelés szempontjából igenis szükséges, mert ebben az osztályban
fejeződik be az elemi hitoktatás. Az iskolaszék tehát az 1894. június 5-én és az 1895. június 6-án
tartott üléseiben kimondta, hogy ezentúl az 5. osztályba fiúkat is fel kell venni, ha jelentkeznek. Ez
az 1895/6. évben valóban megtörtént.

Mindeközben  az  iskola  nemcsak  új,  korszerű  oktatási  rendszerrel,  hanem  egy  újabb
alapítvánnyal  is  gyarapodott.  Egy  „Hochmuth  Ábrahám” nevű  egyesületet  hozott  létre
Hochmuthné 1890-ben, hogy férje nevét megörökítse, 200 korona értékben.

Fontos még megemlíteni, hogy dr. Sándorfi Miksa első dolgai között volt, hogy megfelelőbb
iskolahelyiséget  teremtsen.  Ebben  Krausz  József nagy mértékben  támogatta.  Kezdeményezésük
folytán az elnökség máris készíttetett egy építkezési tervet. Azonban a hitközség anyagi viszonyai
nem engedték meg a tagok túlterhelésével járó, költséges építkezést. Ekkor Krausz József az 1893.
évi Pészach-ünnep alkalmával jó példát mutatva, a templomban 200 koronát adományozott az új
iskolaépület építésére.

Váratlan fordulatként  ugyanebben az évben az április  13-i  és 14-i  nagy cserháti  tűzvész
elpusztította  a  régi  iskolaépületet a  paplakkal  együtt,  valamint  a  hitközség  irattárát,  az  iskolai
naplókat és a könyvtárat is. Rengeteg értékes irat semmisült meg ekkor. 

Habár  a  Veszprémi  Izraelita  Hitközséget  jómódúnak  tartották,  a  pusztítást  saját  erőből
képtelenség lett volna helyreállítani. Így a hitközség elnöksége gyűjtőbizottságot választott, Krausz
József alelnökkel  az  élén.  Ez  a  bizottság  felhívásokat  küldött  a  hazai  hitközségeknek  és  ezek
tehetősebb tagjainak, hogy küldjenek adományokat az iskola és a rabbilakás újbóli felépítéséhez. A
felszólításra azonnal érkezett a nagylelkű segítség: 28.000 koronánál nagyobb összeg gyűlt össze,
ehhez a hitközség is vett fel kölcsönt a  Veszprémi Takarékpénztártól. Az építkezés a következő
évben meg is kezdődött. 

Először  is  Krausz József a tervek elkészítésére felkérte  Politzer  Lajos műépítészt.  Az új
iskola és paplak építési engedélyét a városi tanács 1894. február 21-én adta ki. Az építkezést Paál



Dénes nyugalmazott  főmérnök  vezette.  A kivitelezést  Horváth  Sándor és Zapletán  (Zalavári)
Antal10 építkezési  vállalkozók  kapták  meg,  Horváth  Pál építész  pedig  a  munkavezetéssel  lett
megbízva.

1894 áprilisának elején az alapot fektették le a szorgalmas munkásemberek, május elején
pedig a  szuterénnel folytatták az építkezést. A kitartó munka eredményeként a hónap végére már
mindkét épület földszinti falai álltak. Majd az épületek elérte végleges magasságukat, július 15-én
pedig felkerült rájuk a pallér-bokréta.

Horváth  Pál főpallér  meghívókkal  és  „falragaszokkal”  (plakátokkal)  tudatta  a
veszprémiekkel, hogy ebből az alkalomból vasárnap délelőtt áldomásos ünnepséget rendeznek11.

Az épülő iskola feldíszítve várta  a  vendégeket,  egy transzparensen pedig „éljen!” felirat
díszelgett mindazok tiszteletére, akik hozzájárultak a tervek kivitelezéséhez.  Horváth Pál, miután
áldomást ivott, az üres poharat a mélybe dobta, mely „ezer darabra tört, mintegy jelezni akarván
ezzel, hogy törékeny a pohár, de ez épület oly erős, melyen megtörik minden elemi csapás, mint ez
üvegpohár”. 

Az adakozók segítségét Szánthó Lajos alpallér  köszönte meg.  Az ünnepet  a  Himnusszal
kezdték és a Kossuth-indulóval fejezték be. Ez megint csak a veszprémi zsidóság patriotizmusát
mutatja:  hazájukért  elmondott  imádságnak  tekintették  a  Himnuszt,  ilyen  téren  sem vonakodtak
csatlakozni nemzetükhöz. Végül a hitközség gazdagon megvendégelte a szorgos munkásokat.

  Az  építkezés  aztán  ugyanolyan  lankadatlanul
folytatódott, november elejére már csak az iskola erkélye
hiányzott. A paplak fából faragott, apácarácsos berakással
készült  udvari  verandája  Horváth  főpallér  tervezésében
készült el. 
        
       1894 decemberében az épület belsejében asztalosok,
lakatosok  szorgoskodtak.  1895-re  már  csak  az  utolsó
simítások maradtak  hátra.  „Június  közepére Kiss  István
lakatosmester  is  elkészült  a  remek  vaskapujával  és  az
erkély rácsozatával“, írja egy visszaemlékezés. 
     A lakhatási  és használati  engedélyt  végül  a  városi
tanács 1895. június 22-én megadta. 

       Ezután a tanulóifjúság, melynek az átmeneti években
a  templomi  karzatok  és  helyiségek  szolgáltak
tantermekül,  szeptember  elején,  egy  e  célból  rendezett
istentisztelet után bevonulhatott az új iskolahelyiségekbe. 
    
      Az iskola felszerelése céljából még ugyanebben az
évben  táncmulatságot  rendeztek  a  Vármegyeház
nagytermében,  amely  Rosenthál  Nándorné védnöksége
alatt több, mint 5000 korona összeget eredményezett. 
      

Néhány  kutatás  nagyon  pontos  adatokat  is  közöl  az  iskoláról.  Ezek  szerint  Veszprém
délkeleti részén volt megtalálható az iskolaház. „Száraz fekvésű, földszintes épület” volt; a falak

10 Zapletán (Zalavári) építész: Zalavári neve ma is él Veszprémben. Zalavári István építész városunk neves 
szakembere.

11 „...áldomásos ünnepséget rendeznek”: Ez egy korabeli szokás volt, mely szerint ha egy épület elérte azt a 
magasságot, hogy megkezdődhetett a tetőszerkezet elhelyezése, akkor a legnehezebb munka elkészülésének 
örömére az építtető megajándékozta a kőműves-pallért, de gyakran az összes kőművest és napszámost is. (Pallas 
Nagylexikon: Bokréta-ünnep)

5. kép: Az új iskolapalota (Veszprémi 
Helytörténeti Album)



téglából és kőből épültek, a tetőt pedig fazsindely fedte. A hat tanterem közül kettő a folyosóra,
négy pedig  az  udvarra  nyílt.  A tanhelyiségeket  padló  borította,  bennük kemencével  fűtöttek.  A
világítás ugyan hiányos volt, viszont a bútorzat jónak volt mondható. Egy iskolapadot 3-4 gyermek
foglalt  el.  Az  iskola  négy  nagy  táblával  rendelkezett.  A tantermekben  1  tanszerszekrény  volt
található, továbbá 10 ruhafogas, 2 női kézimunka-szekrény és 5 kőszén vagy fa tárolására alkalmas
láda. Az iskola csatornázva volt, árnyékszékekből pedig 10 gyerekre jutott egy rekesz.

Az 1895-96-os tanév már ebben az új épületben zajlott. Itt töltötték a millenniumi ünnepélyt
is. Szép Lipót hazánk ezeréves fennállását úgy ünnepelte meg, hogy megírta a Veszprémi Izraelita
Iskola 1896-ig terjedő történetét.

Még  1895-ben  a  Krajcáregylet  első  elnöknője,  férje  halála  alkalmából  a  „Deutsch  G.
Sándor”-féle egyesületet létesítette 200 korona értékben.

V. A Kiss-korszak (1896-1902.)

1896  júniusában  fordulópont  állt  be  az  iskola  életében.  A
hitközség dr. Kiss Arnold rabbit hívta meg iskolája élére. 

Ő gimnáziumi tanulmányait Nagybecskereken és az Országos
Rabbiképző Intézetben végezte. 1894-ben avatták doktorrá, 1895-ben
rabbivá, s még ebben az évben a zsolnai hitközség rabbija lett. Több
mint 5 évig működött Veszprémben. 

Az  új  paplakban  írta  meg  magyar  szövegű  imakönyvét  a
zsidó nők részére, Mirjam címmel, amely aztán rendkívül népszerű
írássá vált. Ezt Veszprémben, Köves Béla nyomdájában nyomtatta ki.

Szép  Lipót könyve  megemlíti  nem  mindennapi  szónoki
tehetségét,  gyümölcsöző irodalmi  tevékenységét.  Mivel  a  Talmud-
Tórában is tanított, közvetlenül hozzájárult a héber ismeretek tanulók
között történő terjesztéséhez. 

Dr. Kiss alighogy elfoglalta papi és igazgatói ikerállását, azonnal beosztotta saját maga és a
tantestület tagjai között a gimnázium, polgári-, felső kereskedelmi-, tanonciskolák, tanítónőképző és
a zárdákba járó izraelita tanulók hitoktatását. 

A nagyobb városok példáját  követve  bevezette  a  szombat  délutáni
ifjúsági  istentiszteletet.  Eddig  a  tantestület  az  istentiszteleteket  szombat
délelőtt az elemibe és az ismétlőbe járó növendékeknek tartotta, de ezután
minden  izraelita  tanulónak  kötelességévé  vált,  hogy pontosan  eljárjon  a
szombat  délutáni  istentiszteletre.  A  megfelelő  ének-és  orgonakíséret
költségeit pedig a hitközség képviselőtestülete szívesen megszavazta. (Ez
az  intézmény  neológ  beállítottságát  mutatja,  hiszen  az  ortodoxiában
szigorúan  tilos  volt  az  orgona  használata.)  Így  az  általános  ismeretek
tanítása  mellett  a  hitoktatás  is  egyre  magasabb  színvonalra  kerülhetett,
mégpedig csodálatos harmóniában.

Az  1897.  szeptember  2-án  tartott  iskolaszéki  ülésben  elhatározták,
hogy  az  ismétlőbe  járó  leánynövendékeket  gazdaság-és  később
egészségtanból egy jól kipróbált tanítónő, Löwenstein Jakabné oktassa. 

6. kép: dr. Kiss Arnold (dr. 
Kun Lajos könyvéből)

7. kép: Mirjam 
imakönyv (Forrás: 
www.antikvarkonyv.
hu)



1898.  november  15-én  gyászünnepséget  tartott  az  iskola  Erzsébet  királyné  halála
alkalmából. Ekkor Szép Lipót mondta el a tanulók előtt az emlékbeszédet, „és utána Kiss dr. adott
méltó és megható kifejezést a nemzet keservének.”

1899 táján ismét fölvetették, hogy az ismétlőiskolát polgári leányiskolává alakítsák át, ám ez
sajnos most sem járt sikerrel.

Ekkoriban  jelent  meg  a  vallás-  és  közoktatásügyi  miniszter  rendelete,  mely  az
iskolafenntartóknak kötelességévé tette, hogy minden népiskolát egészítsenek ki 5. és 6. osztállyal. 

Az iskolaszék 1899. május 24-én tartott ülésében dr. Sándorfi, mint iskolaszéki elnök, erre a
rendeletre  hivatkozva  javasolta,  hogy  az  ismétlőiskolát  az  1899/900.  évre  eddigi  alakjában
szüntettessék be, és helyette létesítsenek egy heti 5 óráig tartó ismétlőt. 

Ezután  dr.  Kiss főrabbi  és  igazgató,  az  egész  akkori  iskolaszékkel  szemben  -  dr.  Réthi
kivételével  -  „az  ismétlő-iskolának mostani  keretében való  fönntartása  mellett”  különvéleményt
adott be. A képviselőtestület szintén az ismétlő fenntartása mellett döntött. Ezzel a határozatával
nagy mértékben hozzájárult, hogy később az ismétlő polgári leányiskolává fejlődhessen. 

Éppen ekkor készült nyugdíjba vonulni Krausz Jakab tanító, akinek itteni majdnem 27 évig
tartó áldásos munkáját a képviselőtestület 1899 augusztusában tartott közgyűlésében elismerte. 

1900-ban  újra  javaslatot  nyújtottak  be  először  annak  érdekében,  hogy az  ismétlőiskolát
nyilvános polgári leányiskolává, majd 1901-ben, hogy az ismétlőt felső népiskolává alakítsák át.
Ám újból megállapították, hogy „leküzdhetetlen akadályok miatt az ismétlő sem polgári-, sem felső
népiskolává át nem alakítható”.

A hitközség osztatlan közbizalma 1900-ban hatodszorra választotta meg Rosenthál Nándort
hitközségi  elnöknek  és  Krausz  Józsefet  alelnöknek.  Működésük  alatt  dr.  Kiss mint  főrabbi  és
igazgató  foglalt  helyet  az  iskolaszékben  a  következő  tagok  között:  dr.  Spitzer  Mór iskolaszéki
elnök,  dr.  Réthi  Ede gondnok  (később  járási  tiszti  főorvos),  és  a  tagok:  Hirschfeld  Béla,  dr.
Rosenberg  Lajos ügyvéd,  Szente  Arnold felső  kereskedelmi  iskolai  tanár  és  Barta  Fülöp a
tantestület képviseletében.

Sajnos  Rothauser I. Mór, aki hosszú ideig elnökként teljes odaadással vezette a hitközség
ügyeit, 1900. február 7-én elhunyt. 

Ugyanebben az évben, július 6-án a majdnem negyed évszázadig itt működő rabbihelyettes,
Spitzer Vilmos is eltávozott az élők soraiból. A hitközség képviselőtestülete mindkettejük érdemeit
megörökítette jegyzőkönyveiben.

Spitzer Vilmos fia, dr. Spitzer Mór, apja nevére egy 200 koronás
alapítványt  tett  le  a  papok,  tanítók  és  előimádkozók  után  maradt
özvegyek és árvák részére. 

Ez  időtájt  a  III.  segélyegylet  évi  100,  40  és  60  koronát
adományozott az iskolának, és ekkorról 3 új iskolabarátot említhetünk
meg,  név  szerint  Deutsch  Józsefnét,  szül.  Rápoch  Annát
Székesfehérvárról,  Révész  Adolfot  Budapestről  és  Weisz  Eleket
Veszprémből. Ők szegény és jó tanulók jutalmazására 200-200 korona
alapítvánnyal léptek az iskola jótevőinek sorába.

Az  akkori  főispán,  dr.  Fenyvessy  Ferenc  1901.  október  9-én
meglátogatta az iskolát, és jó tapasztalatokkal távozott onnét. 8. kép: dr. Spitzer Mór 

(dr. Kun Lajos könyvéből)



Eközben a tantestület  minden tagja  megkapta az ötödéves korpótlékot és Freundné ezen
felül  még  100  korona  fizetésjavítást  is,  valamint  dr.  Kiss  érdemeit  is  elismerte  a  közgyűlés,
fizetésének 600 koronával történt fölemelésével.

Ám nagy volt  az  általános  fájdalom az  iskolában,  amikor  megtudták,  hogy az  igazgató
búcsúzni  készül.  A Budai  Izraelita  Hitközség  1901.  szeptember  29-én  megválasztotta  dr.  Kiss
Arnoldot főrabbijának, és még ebben az évben, október 20-án távozott az iskolától. 

VI. A Hoffer-korszak (1902-1928.)

1902.  szeptember  19-én  Kossuth  Lajos,  „édes  hazánk  nagy  fia”  születésének  100.
évfordulója alkalmából az iskola, valamennyi növendékével együtt, ünnepséget tartott a hitközség
dísztermében, ekkor Barta Fülöp tanító mondta el az ünnepi beszédet. 

Még  ebben  az  évben  pályázatot  hirdetett  a  hitközség,  és  a
meghívottak közül  rendkívül  megtetszett  nekik  dr.  Hoffer  Ármin
szentesi rabbi személye és szép szónoki előadása. 

Ő  1885  és  1895  között  a  budapesti  rabbiképzőben  tanult,
1894. szeptember 22-én kapott bölcsészdoktori oklevelet, majd 2
évvel  később rabbivá  avatták.  Ebben az  évben Szentesre  került,
majd innen jutott el Veszprémbe, ahol az 1902. június 26-án tartott
közgyűlés  azonnal  egyhangúlag  megválasztotta  őt  papnak  és  az
iskola élére igazgatónak. Beiktatási ünnepélyét ez év szeptember
21-én tartották. 

Dr. Hoffer képzettsége, szerénysége miatt sok tisztelőt szerzett
a városban. 1911-ben városi képviselőnek is megválasztották. Két
kislánya szintén ebbe az iskolába járt. 

Állásának elfoglalása után első dolga volt, hogy a hitoktatást
beossza  és  rendezze.  Az  ifjúsági  istentiszteleteken,  melyeket  a

képviselőtestület  erre  vonatkozó  határozatánál  fogva  1902.  január  1-től  orgona-és  énekkíséret
nélkül  tartottak  meg,  a  tanulók  „felfogásukhoz  mért”  prédikációkat  hallhattak,  így  nem  csak
értelemben, hanem lelkileg is egyre jobban épülhettek. 

1903-ban az iskolaszék minden erejével azon fáradozott, hogy az akadályokat eltávolítva a
hitközségnek lehetővé tegye, hogy iskoláját végre nyilvános polgári leányiskolával gyarapíthassa. 

Az első, aki az ismétlőtanfolyamok polgári leányiskolává történő átalakításának ötletét az
iskolaszék 1903. április 6-án tartott ülésében felvetette,  Weisz M. Ignác iskolai gondnok volt.  Dr.
Réthi  Ede ezt  a  javaslatot  pártfogolta,  sőt,  kijelentette,  hogy az  egészségtan  tanítását  szívesen
felvállalja.  Ezután  Szépre  bízták  az  iskola  tervezetének  kidolgozását.  Rengeteg  szorgos  munka
eredményeképpen az iskolaszék május 3-án tartott ülésére ez már el is készült. Miután az iskolaszék
elfogadta ezt a tárgyalások alapjául, egy bizottságot kért fel, hogy készítsen egy olyan tervezetet,
amit majd javaslatként fölterjeszthet a képviselőtestülethez.  Ezt a munkát  Weisz M. Ignác,  mint
indítványozó, elkészítette a bizottság többi tagjának közreműködésével. 

Az  iskolaszék  a  javaslatot  május  12-én  tartott  ülésében  egyhangúlag  elfogadta,  és
kinyomtatva  fölterjesztette  a  képviselőtestülethez.  A  május  22-én,  26-án  és  27-én  tartott
közgyűlésben pedig, dr. Réthi Ede iskolaszéki elnök és Weisz M. Ignác erélyes, meggyőző fellépése
után 1 ellenében elfogadták az iskolaszék azon javaslatát,  „hogy ezen ismétlőiskolánk nyilvános
polgári leányiskolává reorgánizáltassék, minek végrehajtásával az iskolaszéket megbízza.”

9. kép: dr. Hoffer Ármin 
(Veszprémi Zsidó Archívum)



Tanerőkkel,  helyiséggel,  taneszközökkel  és  tanszerekkel  a  hitközség  már  rendelkezett  a
modern  iskolaépületben.  A  hitközségnek  két  olyan  tanítója  volt,  akiket  a  polgári  iskolában
alkalmazhatott:  Szép  Lipót,  aki  középiskolai  tanári  oklevéllel  is  rendelkezett,  Szigeti  Sámuel
hitközségi  titkár,  a  harmadik  tanárt  a  hitközség  az  állami  kereskedelmi  iskola  tanárai  közül
alkalmazta óraadói minőségben, a többi órát az elemi iskola tantestülete látta el. 

Az iskolaszék az elöljárósággal együtt 1903. június 3-án fölterjesztette a minisztériumhoz az
iratokat,  ahol  a  vallás-és  közoktatásügyi  m.  kir.  minisztérium  1903.  július  22-én  keltezett
rendeletével „a veszprémi congr. Izr. polgári leányiskolának 1903/4. tanévben leendő szervezését
tudomásul veszi” tehát nyilvános jellegűnek elismerte.

Így 32  évig  folytatott  kitartó  munka,  fáradozás,  rengeteg  akadály  leküzdése  után  végre
létrejöhetett a Veszprémi Izraelita Polgári Leányiskola. 

Ezután  dr. Spitzer Mór Lilly és Ella nevű lányainak kezdeményezésére és közreműködése
mellett 1903. január 17-én zeneestélyt rendezett a hitközség, amely a  „Hochmuth Ábrahámné”
nevű Krajcáregylet javára 340 koronát jövedelmezett.

Ám az egyesület oszlopos tagjának és második elnöknőjének, Rothauser Rudolfnénak 1904.
február  14-én  bekövetkezett  halála  mindenkit  gyászba  borított.  A  boldogult  1200  koronát
hagyományozott  a  hitközségnek,  hogy  „Rothauser  Rudolf  és  neje  Breisach  Júlia” nevű
alapítványként  kezelve,  a  kamatokat  évente  két  szegény,  szorgalmas  tanuló  között  kiosszák.  A
Krajcáregyletnek hagyományozott 300 koronát pedig az egyesület elnöksége tisztelete jeléül külön
kezelendőnek tekintette,  és  200 koronával  megtoldotta.  Ennek az 500 koronának a kamatait  az
egyesület  elnöksége a  halálozás évfordulóján az iskola egyik szegény és jó  tanulójának juttatta
évente. 

1904-ben  dr.  Halasy  Vilmos,  volt  megyei  főorvos  és  a  hitközség  egyik  kiváló  tagja  is
elhunyt.  Ő 1866-tól 1890-ig először mint az iskolaszék tagja, később pedig mint ennek elnöke,
áldásos befolyást gyakorolt az iskolaügyre.

Ez év január 14-én Papp Sándor királyi tanfelügyelő látogatta meg az iskolát, június 19-én,
valamint  a  következő  év  március  17-én  pedig  Kirchner  Béla  szakfelügyelő,  mindketten
megelégedésüket fejezték ki az új polgári iskolában tapasztaltak fölött. 

1905-ben óraadói minőségben Vaszari Béla tanár is alkalmazást nyert. Ugyanebben az évben
ünnepelte meg az elemi iskola fennállásának századik évfordulóját, erre az alkalomra írta meg az
iskolaszék  megbízásából  Szép  Lipót az  iskola  1805-1905-ig  terjedő  történetét,  ami  aztán
nyomtatásban is megjelent.

Egy  év  múlva  már  Szigeti  Olga  tanárnő  is  tanított  a  polgári  leányiskolában,  de  csak
óraadóként.

1907. június 13-án Neumann Lajos indítványozta a képviselőtestületi közgyűlésen, hogy a
hitközség szüntesse be a polgári leányiskolát. Indítványát a három pontban indokolta meg:

1. A tandíjat fizető tanulók száma évről-évre csökken;
2.  csak óraadó tanerők működnek és állandó tanerőkre az egyre  rosszabbodó viszonyok

között gondolni sem lehet;
3. az egyik – polgári iskolában működő – tanító pár év mulva nyugdíjba megy, helyette

pedig  a  gyermekek  állandó  fogyó  létszáma  következtében  más  tanító  nem  nyerhet  majd
alkalmazást.

Ezzel  szemben  az  iskolaszék  jelentésében  kimutatta,  hogy  a  polgári  iskola  fenntartása
nemcsak hogy nem került külön pénzébe a hitközségnek, de 700-800 korona hasznot is hozott. 

A képviselőtestület az iskolaszék álláspontja alapján 1907 szeptemberében az iskolát
újra megnyitotta, de a tanév végén kapui mégis végérvényesen bezárultak.



A tantestület a polgári leányiskola növendékeivel május közepén kirándulni szokott. 1908-
ban Zircen át a Bakonyba látogattak, onnan pedig Pannonhalmára. Az elemi iskola is kirándult, bár
ők csak a városban és környékén.

1908-ban már csak 120 gyermek járt  az  elemi iskolába,  ami  rendkívül  hátrányos volt  a
hitközségre  nézve,  csupán  Krón  Mórnak  és  Székely  Józsefnénak  engedélyeztetett  a
fizetéskiegészítés, habár ezt Barta Fülöp és Szigeti Sámuel számára is kérték. Ebben az évben ment
nyugdíjba Szép Lipót, majd nem sokkal később Szigeti is. 

1910-ben  óraadói  minőségben  az  iskolához  került  Spitzer  Margit,  aki  Székelynét
helyettesítette. 

1912-ben  Weisz  Lipót a  saját  költségén  egy  téli
templomot rendezett be. 

Ebben az évben ment nyugdíjba  Barta Fülöp, aki 38
évig szolgálta hűségesen a magyar-zsidó tanügyet és  Székely
Józsefné, aki 12 évig állt a hitközség szolgálatában. Helyükbe
Spitzer  Margitot  nevezték  ki  rendes  tanítónőnek,  Engelberg
Dezső pedig kisegítő tanítóként teljesített egy év szolgálatot. 

A következő évben a lovasberényi  Neumann Sándort
választották meg rendes tanítónak.  1913-ban tehát  már csak
három tanítója volt az iskolának: Krón Mór, Spitzer Margit és
Neumann Sándor.

1915-ben, az első világháború kezdetén befogadták a kereskedelmi iskola osztályait.  Ám
még ebben az évben a Zsidóiskolát is lefoglalta a hatóság a kórház számára.

Az  1919-es  „szomorú  emlékű  tanácsköztársaság“  az  iskolát  is  nagy  megpróbáltatás  elé
állította. Az iskola ugyan névleg állami kezelésbe került, de a járulékokat továbbra is a hitközségnek
kellett fizetnie. A kommunizmus hónapjaiban a hivatalosan beszüntetett hitoktatást dr. Hoffer Ármin
főrabbi  látta el  heti  12 órában, minden ellenszolgáltatás nélkül.  Ez is  megmutatja az itt  tanítók
áldozatkész munkáját, iskola és fiatalok iránti elkötelezettségét.

A kommunizmus bukása után az eltávozott  Neumann Sándor  helyett a lőcsei zsidó iskola
menekült  igazgató-tanítója,  Kelemen  Albert  tanított,  valamint  az  iskolához  kinevezett  Fesslné
Rakovszky Jolán, állami tanítónő, aki három évig működött itt.

1922-ben mindkét ideiglenesen idehelyezett tanerő megbízatása lejárt, Fesslné az iskolaszék
őszinte sajnálatára megvált az iskolától,  Kelemen pedig hitközségi titkárként nyert alkalmazást, és
ebben a minőségben egészen 1924-ig itt maradt.

1924 szeptemberétől kezdve Varga Sámuel nyugdíjas tanító, hitközségi titkár, mint hitoktató
működhetett az iskolánál, melyben akkor – mivel a tanulók létszáma rendkívül kicsi volt – Spitzer
Margit tanította egyedül mind a négy osztályt. 

1928-ban a növendékek száma egy második tanító alkalmazását tette szükségessé, amit a
hitközség  úgy  oldott  meg,  hogy  a  hitközségi  titkár  a  vármegye  közigazgatási  bizottságának
engedélyével az iskolánál kisegítő tanítóként működhetett.

Ez  év  decemberében vált  meg állásától  dr.  Hoffer  Ármin főrabbi,  sikeres,  27 évig  tartó
igazgatóság után, mert a kormányzó a budapesti rabbiképző intézet professzorává nevezte ki. 

10. kép: A téli zsinagóga (Jákói 
Bernadett kutatásából)



VII. A Kun-korszak (1929-1944.)

1929 júniusában Hoffer főrabbi állását dr. Kun Lajos töltötte
be. Őt 1914-ben avatták rabbivá, majd a Pesti Izraelita Hitközség
vallástanára lett. 1921-től a jászberényi hitközség főrabbija, enyingi
anyakönyvvezető rabbi volt. 

Előterjesztésére  újra  rendszeresítették  a  szombat  délelőtti
gyermekistentiszteleteket,  10 felnőtt  jelenlétében.  Az énektanítást,
melyet a hitközség főkántora, Scherkovszky Zsigmond látott el, heti
két órában tartották, a tornatanítást pedig heti három órára emelték
fel.

Sajnos  innentől  rendkívül  kevés  anyag  állt  a
rendelkezésünkre.  Ám  újságokban,  könyvekben  kutatva  mégis
sikerült néhány információt összegyűjtenünk, hogy milyen is volt az
iskola nem sokkal a II. világháború előtt.

Megtudhatjuk, hogy a tanulók létszáma rohamosan csökkent (1944-ben például már csak 61
tanuló járt ebbe az elemi iskolába), ami azzal magyarázható, hogy a zsidó családok egy része más
felekezetek iskolájába íratta be gyermekét. Így az 1930-as évek közepén az épület üres első emeleti
termeit a polgári iskola 1-2. osztályos tanulói foglalták el. 

Ez bizonyítja az iskola nyitottságát, mely még ilyen nehéz időkben is ugyanolyan szeretettel
ötvözve  megmaradt.  A kántor  ekkor  az  iskolaépület  földszintjén,  a  gondnok  pedig  a  paplak
földszintjén lakott. A békés együttélést a ’44 tavaszától egyre szigorodó, zsidók elleni intézkedések
zavarták meg.

1944 májusának végén az iskolából gettót alakítottak ki. Veszprémben 1944. június 1-jén
hajnalban rendelték el a zsidóság gettóba zárását. Még a csomagjaikat sem pakolhatták össze. Innen
június  14-én  nagyjából  hatszáz  zsidó  származású  veszprémi  polgárt  vittek  el  a  sárvári
gyűjtőtáborba,  ahonnan július  7-én  csendőri  kísérettel  a  belső vasútállomásra  vitték ki  őket.  Itt
férfiakat,  nőket,  időseket,  gyermekeket  marhavagonokba  zsúfolva  az  auschwitzi  haláltáborba
deportáltak. Dr. Kun Lajos és felesége is közöttük volt. 

Az ország, nemzet javát szolgáló embereket, akik oly sokszor álltak ki hazájuk mellett, most
hirtelen  semmibe  vették.  Minden  fáradozásukat,  munkájukat  megvetették,  hatalmas  veszteséget
okoztak  esztelen  pusztításukkal.  Életeket,  családokat,  sorsokat  tettek  tönkre.  Vajon  hány Pillitz
Benő,  Simonyi  Zsigmond,  Bánóczi  József  kvalitású  személyiség  nőtt  volna  fel  ebből  a
gyülekezetből?  Erre a választ az elkövetőktől az Örökkévaló fogja számonkérni - ez közös vallási
és lelkiismereti meggyőződésünk, úgy zsidóknak, mint keresztényeknek.

VIII. A II. világháború alatt és után (1944-1974.)

Az üres paplakot méltatlan módon a nyilasok, az iskolát pedig a keretlegények foglalták el,
majd később, 1945-ben orosz katonák helyezkedtek el benne. Habár az épületet bombatalálat nem
érte, a közelben ledobott bombák által létrejött légnyomás okozott benne károkat.

A deportált zsidóknak alig 10%-a jött haza Veszprémbe ’45 májusa körül.  Szinte csak a
férfiak, erős, fiatal nők élték túl a Soá borzalmait. A zsidó polgárok, akik visszatértek Veszprémbe,
már nem tudták fenntartani a zsinagógát, s felajánlották ezt az állam részére.

11. kép: dr. Kun Lajos 
(Magyar Zsidó Levéltár)



Az  iskola  azonban  egy  felújítás  után
visszanyerte eredeti  rendeltetését.  1952-ben a II.
Számú  Állami  Általános  Fiúiskola  diákjai
foglalták el az immár nyolc tantermes épületet. 

Fekete Lajostól, a Dózsa György Általános
Iskola volt kémiatanárától - aki egy éven keresztül
a  II.  Számú iskolában  is  tanított  -  tudtunk  meg
még néhány érdekességet. 

Az  iskolaudvar  nagyon  meredek  volt,
maga az épület pedig ekkorra már rég nem volt jó
állapotban.  A  parkettás  tantermek  rendkívül
magasak voltak. Nyolc évfolyam diákjai tanultak
itt,  mindegyik  évfolyamban  A és  B  osztályban,
melyeknek létszáma körülbelül 30 fő körül mozgott. 

1969-ben az iskola utcai frontját lebontották. Ennek megmaradt részében elképzelhetetlen
körülmények között folyt a tanítás. A 70-es években „kipakolták” az utcára az iskolát, az irodalmi
könyvtártól  az  iskola  levéltáráig  szinte  mindent  kidobáltak.  Később  5000  értékes  könyvre
bukkantak rá ezek közül. (Érdekes, hogy a zsidókat „a könyv népe“-ként is emlegették.)

Majd 1974-ben végleg lebontották az iskolát, a paplakkal és a zsinagógával együtt...

Egyvalami  azonban mégis  megmaradt  belőle.  Az iskola  pompás  vaskapuját  a  bontáskor
eltávolították.  Keller  Antal,  a  Szilágyi  Erzsébet  Általános  Iskola  akkori  igazgatója  talált  rá  a
megrongálódott kapura. Miután felismerte, pártfogásába vette, elindította a felújítását. Az ÉPGÉP
dolgozói rendbe hozták, majd az Iskola utcába ékelték be. 

2014-ben  a  kapu  a  Magyar  Holokauszt  Emlékév  alkalmából  kétmillió  Ft-os  támogatást
nyerve, Dienes Attila munkája által fel lett újítva. Mementóként visszaállították (majdnem) eredeti
helyére, a Brusznyai úti kanyar mellé, ahol azóta is áll, emlékként, felidézve az egykori Veszprémi
Izraelita Elemi Népiskola éveit, a tanárok áldozatkész munkáját, a nehézségeket, de az azokból való
kiutat és a boldog gyermekzsivajt is.

„Dicsőítsd, Jeruzsálem az Urat! 
Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

Mert erősekké teszi kapuid zárait, 
s megáldja benned a te fiaidat.“

  Zsoltárok könyve 147: 12-13

12. kép: A II. Sz. iskola diákjai egy évzáró 
után (Veszprémi Helytörténeti Album)



A kapu (  www.veol.hu  )

http://www.veol.hu/


Irodalmi jegyzék:

• Ujvári Péter: Magyar Zsidó Lexikon (1929-es kiadás)
• Szép Lipót: A Veszprémi Izraelita Hitközség iskolájának története
• dr. Kun Lajos: A veszprémi zsidóság múltja és jelene
• Veszprémi Hirlap, 1944. április 16. 3. oldal
• Veszprémi Hirlap 1934. XLII. évfolyam 2. szám 7. oldal.
• Kováts Sándor: Iskolatörténeti kalauz 63.o.
• Sétál a család Veszprémben - A zsidó múlt nyomában 2014.
• Máthé Éva: Mesélő házak, mesélő emberek 27-32. oldal
• Máthé Éva: A zsidóság szerepe Veszprém polgárosodásában
• Scher Noémi: A zsidó gyermekek oktatása a dualizmuskori Veszprémben
• Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945
• Csíki Tamás: A zsidóság városokba telepedésének és gazdasági térfoglalásának 

néhány sajátossága Észak-, Északkelet-Magyarországon 
(http://mek.niif.hu/02000/02097/html/csiki.htm)

• Facebook: Veszprémi Zsidó Archívum; Veszprémi Helytörténeti Album; Bajcsy Kettesiskola
Zsidóiskola emlékoldal

• www.tortenelemklub.com
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• www.melamed.hu
• Wikipédia, a szabad enciklopédia
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Függelék

Részletek Szép Lipót „A Veszprémi Izraelita Hitközség iskolájának története” c. könyvéből:

„Iskolai alapítványok.

1. „Tuszkau Mayer”-féle alapítvány 200 korona névértékű földtehermentesítési kötvény.
2. „Rothauser Mór”-féle alapítvány 200 kor. névértékű 4% földtehermentesítési kötvény.
3. „Dr. Pillitz Benő”-féle alapítvány. Alaptőke 4000 kor.
4. „Rothause Mórné szül. Buchwald Rozália”-féle alapítvány. Alaptőke 210 kor.
5. „Hochmuth Ábrahám-féle alapítvány. Alaptőke 200 kor.
6. „Deutsch G. Sándor”-féle alapítvány. Alaptőke 200 kor. („Hochmuth Ábrahámné” c. krajczár-
egylet kezelése alatt.)
7. „Deutsch  Józsefné született Rápoch Anna”-féle alapítvány. Alaptőke 200 kor.
8. „Révész Adolf”-féle alapítvány. Alaptőke 200 kor.
9. „Weisz Elek” -féle alapítvány. Alaptőke 200 kor.
10. „Rothauser Rudolf és neje Breisach Júlia”-féle alapítvány. Alaptőke 1200 kor.
11. „Rothauser Rudolfné”-féle alapítvány. Alaptőke 500 kor. („Hochmuth Ábrahámné” krajczár-
egylet kezelése alatt.)

Nem érdeknélküli azt is tudni, hogy iskolánkban nyerték az első oktatást lovag Óváry Lipót
orsz. levéltáros és a kiváló hegedüművésznek ismert Auer Lipót, aki az orosz császári udvarnál van.
Azonban  Hochmuth  igazgatóságának  ideje  alatt  intelligens  férfiak-  és  nőkből  álló  egész  sereg
kezdte  a  veszprémi  izr.  iskolában  tanulmányait.  Valamennyiről  nem számolhatok be;  de  a  már
említetteken  kívül  rámutathatunk  a  következőkre:  Simonyi  Zsigmond  dr.  egyetemi  tanár,
nyelvészprofesszor,  Bánóczi  József  dr.  az  izraelita  tanító-képző  igazgatója,  Havas  Adolf  dr.
egyetemi magántanár,  Kelemen Adolf dr.  rabbi,  Simonyi  Jenő dr.  a budapesti  keresk.  akadémia
tanára; Szomaházy István ismert író, Perl Miksa dr., Perl Soma dr., Bunczel Alfréd dr., Lengyel
Izidor dr.,  Rosenberg Lajos dr.,  Halasy Aladár dr.,  Rosenthal Sándor dr.,  Köves Jenő dr.,  Pillitz
Antal dr., Lengyel Izidor dr., Sándorfi Kázmér dr., Fischer Miklós dr. ügyvédek; Weisz Aladár dr.
szabadkai aljárásbíró; Weiner Dávid dr., Weiner Miksa dr., Diener Mór dr. ezredorvos, Lang Ignác
dr., Huszár Adolf dr., Rothauser Izidor dr., Rosenberg Jenő dr., Rothauser Lajos dr., Zalai Sámuel
dr., Weisz Viktor dr., Pillitz Pál dr., Pillitz Soma dr., Rosenthál Zsiga dr. orvosok; Braun Arnold,
Nay Rudolf  mérnökök;  Dukovits  István  vármegyei  levéltárnok;  Perényi  Sándor  gépészmérnök;
Perényi Adolf, Veszprémi Vilmos dr. középiskolai tanárok; Pfeifer Ignác polgári iskolai-, Ránsburg
Adolf ig.  tanító;  Váradi  Géza,  Baumgarten Zsigmon felső kereskedelmi iskolai  tanárok,  Popper
Soma takarékpénztári  könyvelő; Pillitz Árpád londoni-,  Pillitz  Ignác argentinai-,  Heiman Gyula
párisi-és Veszprémi Soma kovásznai kereskedők; Weisz Sándor műfaragó; Décsei Janka, Halászné
szül. Eisler Teréz, Lányiné szül. Sándorfi Margit polgáriiskolai tanítónők; Schőn Róza, Weisz Róza,
Simonyi Szerafin, Brünnerné szül. Lőwenstein Hermina, Krausz Róza tanítónők; Kolin Gizella a
budapesti postánál stb. stb.”



Részletek Scher Noémi „A zsidó gyermekek oktatása a dualizmuskori Veszprémben” c. 
szakdolgozatából:

„Szemléltető eszközök:

1 db fali olvasó-táblák gyűjteménye magyar nyelven
1 db szemléltető kép a beszéd-és értelemgyakorlathoz
1 db Würz-féle eszköz számtan-tanításhoz
1 db térképgyűjtemény a Föld felületének főbb alakjairól
1 db megyetérkép magyar nyelven
1 db Magyarország faliabrosza, magyar nyelven
1 db Osztrák-Magyar Monarchia térkép magyar nyelven
1 db Európa faliabrosza szintén magyar nyelven
1 db Földről készült faliabrosz, melynek 5 része van
kézi térképek valamennyi tanuló számára
1 db földgömb
8 db kitömött állat
89 db szárított növény
62 db ásvány
125 db tanítói szakkönyv magyar nyelven
532 db ifjúsági szakkönyv magyar nyelven
felnőttek számára népkönyvtár 220 magyar könyv, 55 román nyelvű.

Taneszközök (1901/02)

Földrajz:  Térképek:  Magyarország,  Osztrák-Magyar  Monarchia,  Európa,  A Föld  felületének  fő
alakjai, Veszprém megye, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, A Föld 5 része, Schmeider
képes atlasz, Földgömb

Természetrajz:  Stampfel-féle  60 db állattani  ábra,  Schreiber-féle  24 db természetrajzi  ábra,  egy
növény-, ásvány- és rovargyűjtemény.

Természettan: Bobb-féle ábrák, emelő, állócsiga, hengerkerék, ingák, csavar, hőmérő, sűrűségmérő,
hidrosztatikai mérleg, közlekedőcsövek, szökőkút, hajszálcsövek, szívócső, görbe szívó, szívókút,
hajszálcsövek,  nyomószivíttyú,  üvegrúd,  elektrophor,  leydeni  palack,  Winter-féle  villamos  gép,
Bunsen-féle elektromos ingák, Chromssvas elem, egy indukciós gép, Morse-féle telegraph, delejes
vas, Heron-labda, üveghasáb, homorú és domború lencse, szem, fül, gőzgép.

Vegytan:  Grove-féle  vízelemző  készülék,  Woulf-féle  palack,  borszeszlámpa,  próba-csövek,
üvegharang, lombikok, Leibig-féle hűtő, különféle kémiai szerek.

Beszéd-és értelemgyakorlatok: A vallás-és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium által kiadott
összes szemléleti kép.”



Részletek a Veszprémi Izraelita Hitközség nép- és polgári leány-iskolájának valamint hittani
intézményének 1903-1904.- es értesítőjéből (Hoffer Ármin):

„II.
Iskolai hatóság

a) Állami felügyelet
Papp Sándor királyi tanfelügyelő

b) Hitközségi iskolaszék

Elnök:  dr.  Réthi  Ede,  dr.  Hoffer  Ármin főrabbi,  Szép Lipót,  a tanítótestület  képviselője,
Weisz M. Ignác iskolaszéki jegyző és iskolai gondnok, Stern Emil, Lőwy Jakab, Berger József.

IV.
Tanítótestület

Dr. Hoffer Ármin, igazgató. Működik 2 év óta ezen intézetnél, tanította a polgári iskola I.
osztályában és az ismétlőiskolában a vallástant.

Barta Fülöp. Működik 30 év óta ezen intézetnél; tanította az elemi népiskola III. osztályát,
az ismétlőiskolában a német nyelvet, a polgári iskola I. osztályában a szépírást.

Freund  Sámuelné.  Működik  34  év  óta,  ezen  intézetnél.  Tanította  a  női  kézimunkát
valamennyi osztályban.

Krón Mór.  Működik 20 év  óta,  ezen  intézetnél  18 év óta.  Tanította  a  II.  osztályt  és  az
ismétlőiskolában a rajzot, az elemi I-IV. osztályaiban, valamint a polgári iskolában az éneket.

Lőwenstein Paula. Működik 39 év óta, ezen intézetnél 29 év óta. Tanította a kézimunkát
valamennyi osztályban, az egészségtant az ismétlőben.

Székelyné Freund Irma. Működik 6 év óta, ezen intézetnél 5 év óta. Tanította az elemi I.
osztályt, az ismétlő és polgári iskolában az imát, az ismétlőben a történetet, földrajzot.

Szép Lipót. Működik 38 év óta, az egész idő alatt ezen intézetnél. Az idén tanított az elemi
népiskola 4. osztályában, az ismétlőiskolában a szám-és mértani tárgyakat, a természet-és vegytant,
német  nyelvet  és  szépírást;  a  polgári  iskolában  az  imafordítást,  a  szám-és  mértant,  rajzot,
természetrajzot.

Szigeti Sámuel.  Működik 32 év óta,  ezen intézetnél 19 év óta. Az idén tanított az elemi
népiskola 4. osztályában, az ismétlőiskolában a magyar nyelvi és irodalmi tárgyakat és történelmet;
a polgári iskolában a földrajzot és német nyelvtant.

Vaszary  Béla,  állami  felső  kereskedelmi  iskolai  tanár,  mint  óraadó  tanította  a  polgári
iskolában a magyar nyelvtant és olvasást.

V. 
Könyvtár

a) Tanítói könyvtár.

200 kötetből áll. A folyó évben 20 művel gyarapodott.

b) Ifjúsági könyvtár.

420 kötetből áll. Ez évi gyarapodás: 45 kötet.



A  tanítótestületnek  a  következő  lapok  jártak:  Néptanítók  Lapja,  Nemzeti  Nőnevelés,
Egyenlőség, Hivatalos Közlöny, Magyar Nyelvőr, Nemzeti Iskola.

VI.
Iskolai jutalmazások

A krajcáregylet  egy,  Weisz  M.  Ignác,  iskolaszéktag  két  könyvet  felajánlott  a  polgári
leányiskolában  legjobban  rajzolóknak.  Ezeket  nyerték  Köves  Ida,  Nay  Ilonka  és  Schelnitz
Ernesztin, polg. iskolai tanulók.

Szente Arnold, felső kereskedelmi iskolai tanár felajánlott két könyvet a polgári iskola két
legjobb tanulójának. Ezeket nyerték Eibenschütz Margit és Lőwy Irma polg. iskolai tanulók.

Ugyancsak Szente Arnold felajánlott 5-5 koronát a Bibliában legjobb előmenetelű két elemi
tanulónak. Ezeket nyerték Barta Aladár III. osztályos és Hoffenreich István IV. oszt. tanulók.

A krajcáregylet  három,  Stern  Emil  iskolaszéki  tag,  két  könyvet  felajánlott  az  elemi  4.
osztályában  vallástanban  legjobb  előmenetelű  leányoknak.  Ezeket  nyerték:  Köves  Mariska,
Kleinstein Szeréna, Langfelder Gizella, Stern Betti és Weisz Mariska, 4. oszt. tanulók.

VII.
Polgári leányiskola

Hit- és erkölcstan. Heti 5 óra.

a)  bibliai  történet: Józsua,  a  honfoglalás.  A bírák  kora.  Ruth  könyve.  Saul,  Dávid  és
Salamon uralkodása. Rehábeam, a birodalom kettészakadása.– Liturgia: Ros-hasónó, Jom-kippur,
Pészach, Sebuoth, Sukkoth ünnepei.
Tankönyvek: Dr. Veisz Miksa: Izrael története. Dr. Fényes Mór: Zsidó Istentisztelet.
Tanította: Dr. Hoffer.

b) Imafordítás: Ma tauvu, elauháj nesómó, semá, vohávtó, semaune eszré legnagyobb része;
a hétköznapi sáchárisz, minchó és mááriv imarendje. Tankönyv: Schill Salamon imakönyv.
Tanította: Szép.

c) Imagyakorlat: Szombati, ünnepi és hétköznapi imák olvasása.
Tanította: Székelyné.

Magyar nyelvtan és olvasás. Heti 4 óra.

Szép és értelmes olvasás, különös tekintettel a magyaros kiejtésre és helyes hangsúlyozásra.
Az  olvasmányok  értelmezése,  tartalmuknak  rövid  összefoglalása.  A magyar  nyelv  elemei  az
egyszerű mondat körében. 

A tárgyalt olvasmányok: A beteg oroszlán. A pacsirta és fiai. A szamár és terhe. Árvalányhaj.
Juliska néni. Erdei kunyhó. A székely ház. Az öreg sírásó. A halásztanya. Rege a csodaszarvasról. A
tárnokvölgyi és eczimóri ütközetek. Hadur kardja. Attila és Leo pápa. Attila halála és temetése. A
honfoglalás. Lehel kürtje. Botond. Sz.-István. Sz.-László. Magyarországi Sz. Erzsébet a tatárfutás
után. Nagy Lajos. Hunyadi János. Szilágyi Erzsébet. Hunyadi Mátyás. II. Lajos. Kanizsai Dorottya.
Törökvilág Magyarországon. Mária Terézia.  A királyné nevenapja Gödöllön.  Szózat.  Az özvegy
asszony. Egy sír. Falu végén kurta kocsma.

Hetente egy írásbeli iskolai és havonta egy házi gyakorlat. 
Tankönyvek:  Gööz-Tóth  magyar  olvasókönyv  a  polgári  leányiskola  I.  osztálya  számára.

Gööz-Tóth magyar nyelvtan a polgári leányiskola I. osztálya számára. Tanította: Vaszary.



Német nyelvtan és olvasás. Heti 2 óra.

A  német  nyelv  tanításánál  a  közvetlen  (direct)  módszer  alkalmaztatott.  A  tárgyalt
olvasmányok tartalmát a tanulók beszédgyakorlatok alapján saját szavaikkal németül mondják el. 

A nyelvtanból  tárgyaltatott:  a  névelő,  az  ige  három főideje,  ezek  alkalmazása  szórendi
tekintetben az  állító,  kérdő és  tagadó  mondatban;  a  főnév mint  alany,  állítmány,  birtokosjelző,
kiegészítő; a személyes névmás; a legfőbb viszonyszók alkalmazása. A következő olvasmányokat
olvastuk: Die Schule. Das Buch. Die Schultafel. Der Tisch. Das Stuhl. Woraus die Dinge gemacht
sind. Das Zimmer. Die Familie. Die Speisen. Der Blinde. Die Katze und die Mäuse. Der baum. Der
Tag, die Wochen, Monate u. Jahre.  Kann man’s allen Leuten recht machen. Der Fuchs und der
Rabe. Die Nusschale. Der beladene Esel.  Tanította: Szigeti.

Földrajz. Heti 2 óra.

A földrajzi  alapfogalmak  ismétlése.  A magyar  királyság  és  Európa  többi  országainak
ismertetése, különös tekintettel a természeti viszonyokra.

Tankönyv: Márki Sándor földrajza polgári leányiskolák számára. Tanította: Szigeti.

Szám- és mértan. Heti 3 óra.

A négy alapművelet alapos ismertetése egy és több nevezetű egész számokkal és tizedes
törtekkel.  A méret-mértékek  és  hazai  pénzek  ismertetése.  Arányosság  és  az  egyszerű  hármas
szabály.  Feladatok megfejtése  fejben,  táblán  és  füzetben.  A rajzolás  óráin  síkmértani  ismeretek
elsajátítása.

Tankönyvek: Szuppán Vilmos, számtan és rajzoló mértan. Tanította: Szép.

Természetrajz. Heti 2 óra.

Az őszi és téli hónapokban: Egyes osztályokat képviselő gerinces állatok testalakjának és
életmódjának leírása. Az anyag megválasztásánál főtekintet fordíttatott a háziállatokra. 
 A  tavaszi  és  nyári  hónapokban:  Egyes  élő  növények  szemlélése  és  leírása  s  ezzel
kapcsolatban a növények szerveinek és alakjának s az idevágó terminológiai megismertetése.

Tankönyv: Décsei Janka és Szécskay István, természetrajz. Tanította: Szép.

Szépírás. Heti 2 óra.

Magyar és német folyóírás Erdős „Szépírás iskolája” alapján. Tanította: Barta.

Rajz. Heti 2 óra.

A  térérzék  fejlesztése  szempontjából  az  egyenes  vonalak,  azok  mérése,  osztása  és
egybeállítása rajzeszközzel és szabadkézzel. Kapcsolatban a szükséges rajzeszközök ismertetésével.
A geometriai ornamentális rajzolás elemei táblarajzok nyomán rajzeszközökkel, majd szabadkézzel.

Tankönyv:  Szuppán Vilmos,  rajzoló  mértan  polgári  leányiskolák  I-III.  osztálya  számára.
Tanította: Szép.

Kézimunka. Heti 4 óra.

Három  kötött,  három  horgolt  minta,  három  kötött,  három  horgolt  csipke,  mind  kis
darabokban. Horgolt gyermekfejkötő és kabátka. 

A  hálózás  elemei.  A  harisnya-jegyzés  megtanítása  céljából  egy  15  cm  simán  kötött
négyzeten néhány betű, keresztöltéssel kivarrva.



Ugyanolyan nagyságú körülszegett  vászonra  néhány betű  keresztöltéssel,  a  fehérneműek
jegyzése céljából. Vászonra mosható hímző pamuttal, kereszt és bécsi öltéssel kivarrva, tálcatakaró,
vagy más hasznos tárgy. Tanították: Freundné és Lőwensteinné.

Ének. Heti 1 óra.

A hang, zönge, hangírás, a vonalrendszer, a hangok fekvése a vonalrendszerben, a hegedű és
bass kulcs, az ütem, (2/4, 3/4 és 4/4) a szünjelek, a hangok és a szünjelek időtartama, a pont a
hangok után, a ligatura, gyakorlatok (1-36 sz.) egyszólamú kisebb dalok. 

Tankönyv: Erney József  Tanította: Krón.

Rendkívüli tantárgy.

Francia nyelv.  Az olvasás és kiejtés begyakorlása.  Szók tanulása,  90 gyakorlat  fordítása.
Ploetz-Varga-Syllabarie  Francais  című kézikönyvéből.  A nyelvtanból:  az avoir  és  étra  főidői.  A
névelő. A főnevek egyes és többes száma. A melléknév. A tárgy. A birtokos jelző és részes határozó.

Tanította: Szigeti.

Elemi iskola

Hittani anyag

Első osztály

1. Bibliai történet: A világ teremtésétől Ábrahám haláláig.
2. Ima: Az iskolaév II. felében a héber olvasás elsajátítása.

Második osztály

1. Bibliai történet: A világ teremtésétől József haláláig
2. Héber biblia: Mózes 1. könyvéből (...)
3.  Ima: a  héber  olvasás  gyakorlása  az  imakönyv  alapján,  a  leggyakoribb  berocho-k

begyakorlása, sema, birchasz hammozon, lefekvés előtti ima.

Harmadik osztály

1. Bibliai történet: Mózes születésétől kezdve Mózes haláláig.
2. Héber biblia: Mózes 1. könyvéből (...)
3.  Ima és annak fordítása: Héber olvasás gyakorlása. A következők fordíttattak: sema első

két szakasza, a tefilla első és utolsó három beróchó, birchasz hanehenin. Héber írás.

Negyedik osztály

1. Bibliai történet: Józsuától Salamon haláláig.
2. Héber biblia: Mózes II. könyvéből (…)
3. Ima és annak fordítása: A mindennapi imarend ismertetése. Fordíttattak: ma-tovu, péntek

esti tefilla és szombati minchalefilla.



Ismétlő iskola.

Hit-és erkölcstan.

a) Imafordítás: Ebéd utáni ima 1. és 3. szakasza. Áldás a szülőkre, harachamon hú jevoréch,
al hanisszim chanúkkára és purimra; lefekvés előtti imából 1. szakasz; sema, veohavto (ismétlés);
haskivénu, levorechecho lisuoszho, a betanult áldás mondatok fordítása.

b) Imagyakorlat: Az egyes imacsoportok. Szombati és ünnepi imák.
c) Bibliai történet. Az első templom lebontásától Majmuni-ig.

X.
Könyvek jegyzéke

1.oszt.: Lakits: Magyar ABC, Bató: héber ABC, Singer: iskolai értesítő, cellulosa palatábla.
2.:  Mózes  öt  könyve  1.  ford.  Deutsch  H.  Imakönyv,  Orsz.  tan.  egyes.  kiad.,  Barna:

Olvasókönyv II, Almásy: Magyar nyelvtan, J. rész, László Anta: Német olvasó-és nyelvkönyv I, r.
Orbók: Számtan II. Singer: Iskolai értesítő.

3.: Mózes öt könyve, I. ford. Deutsch H. Imakönyv; Orsz. tan. egyes., Barna: Olvasókönyv
III.  Almásy:  Magyar  nyelvtan  III,  László  Antal:  Német  olvasó-és  nyelvkönyv  II.  rész;  Orbók:
Számtan III.; Vargyas: Veszprémvármegye földrajza,  Veszprémvármegye térképe,  Singer:  Iskolai
értesítő

4.:  Mózes  öt  könyve,  II.  és  IV.  ford.  Deutsch  H.:  Imakönyv;  Orsz.  tan.  egyes.,  Barna:
Olvasókönyv IV.,  Almásy:  Magyar  nyelvtan IV.;  László Antal:  Német olvasó-és  nyelvkönyv II.
rész;  Simonyi:  Földrajz,  Földrajzi  atlasz  Veszprémvármegye  térképével;  Orbók:  Számtan  IV.;
Singer: Iskolai értesítő.

XIII.
Jelentés a hittani intézményekről

Hitközségünk a közép- és polgári iskolai hitoktatást reáruházta a főrabbira, hogy vagy ő
maga végezze vagy felelőssége és felügyelete mellett végeztesse. Ebben az értelemben a hitoktatást
ellátta a főrabbi a katolikus főgimnázium felső hat, az állami felső kereskedelmi iskola három, az
állami polgári fiúiskola felső két osztályában és a vallástani és történeti részt a hitközségi és a más
felekezeti  polgári  leányiskolákban.  Egyéb hitoktatással  megbízta  a  tanítótestület  kipróbált  erőit,
mégpedig a főgimnázium alsó két osztályának hitoktatásával Barta Fülöp tanítót, a polgári fiúiskola
alsó két osztálya vallástanításával Szigeti Sámuel tanítót, a tanítónőképző-intézet hitoktatásával és a
polgári leányiskolákban az imafordítás tanításával Szép Lipót tanítót és a kereskedelmi tanonc-és
ipariskola vallástanításával Krón Mór tanítót.

Hittanításunkban követtük dr. Hoffer Ármin főrabbi által a Dunántúli Rabbiegyesület és a 6.
községkerület hittani terve szem előtt tartásával készített tantervet, különös hangsúlyt fektettünk a
történettanítás mellett a vallási gyakorlat életre, imákra és szertartásokra, mert akartuk az ifjúságot
behatóan megismertetni a mai zsidóság életével és intézményeivel.

Minden szombaton délután egész esztendőn át  ifjúsági istentiszteletet  tartottunk. Minden
második szombaton a főrabbi az ifjúsághoz exhortációt intézett. De az ifjúság legnagyobb része
részt  vett  a  péntek  esti  istentiszteleten  is,  sőt  már  vannak  szép  számban,  akik  a  mindennapi
templomlátogatással kezdenek megbarátkozni.

A megtartott hittani vizsgálatokon a tanulók szép eredményt mutattak fel.
Be kell még számolnunk a Talmud-Tóra egyesület által fenntartott, a hitközség felügyelete

és a főrabbi igazgatása alatt fennálló Talmud-Tóra tanfolyamról, ahol fősúlyt fektettünk a héber



nyelv helyes olvasására, megértésére és nyelvtanára.
A Talmud-Tóra  két  tanfolyamra  oszlik;  a  felső  tanfolyamot,  amelyben  részt  vettek  a

főgimnázium felső osztályainak és a felső kereskedelmi iskolának egyes tanulói, az igazgató oktatta
heti 1 órában.

Az alsó tanfolyamot, mely 3 csoportból áll a benne résztvevő, alább részletesen kimutatott
tanulók tudási foka szerint, Krausz Jakab tanító oktatta csoportonként, heti 3-3, összesen 9 órában.

Az alsó tanfolyam ezidei tanterve volt:
1. csoportban: Imagyakorlat és imarend. Bibliafordítás: Mózes 2. könyve. Héber nyelvtan

elemei.
2. csoportban: Imagyakorlat és imarend. Imafordítás. Héber nyelvtan. Bibliafordítás: Mózes

2. könyve.
3.  csoportban:  Mózes  5.  könyve  fordítással  és  Rasi  kommentárjával.  Micha  és  Jóna

fordítása. Héber nyelvtan.
A Talmud-Tóra könyvtár köteteinek száma 256, legnagyobb részt Biblia, Misna, Talmud,

héber nyelvtan.
A június hó 11-én érdeklődő nagy közönség előtt  megtartott vizsgálaton szép eredményt

mutattak fel a Talmud-Tóra tanulói és megmutatták, hogy mily üdvösen működik községünkben a
Talmud-Tóra intézményünk, mely érdemes arra, hogy minél szélesebb körökben pártfogolják.

Kimutatás a hitoktatásban részesült tanulók létszámáról.

A) Fiúk

Mely tanintézetben Hány osztályban Hány tanuló

Katolikus főgimnázium 1-8. 46

Állami felső kereskedelmi iskola 1-3. 30

Állami polgári fiúiskola 1-4. 49

Kereskedelmi tanonciskola 1-3. 20

Ipariskola - 15

Összesen 160

B) Lányok

Mely tanintézetben Hány osztályban Hány tanuló

Angol kisasszonyok tanítónőképző
intézete

1. 5

Angol kisasszonyok polgári
leányiskolája

1-4. 10

Irgalmas nővérek polgári
leányiskolában

1-3. 2

Összesen 17



Tudnivalók a jövő 1904-1905. évre

A szülők tisztelettel értesíttetnek, hogy a beíratások úgy a polgári leányiskola 1. és 2. 
osztályába, mint a népiskolába folyó évi augusztus 31-én, szeptember 1-jén és 2-án délelőtt fognak 
a kézimunka-tanteremben megtartatni.

A polgári leányiskola 1. osztályába csak oly növendék léphet be, aki életének legalább 9. 
évét betöltötte és az elemi iskola 4. osztályáról szóló bizonyítványa van.

A polgári leányiskola 2. osztályába felvétetnek azok, akiknek az 1. osztályról szóló 
bizonyítványuk van vagy az elemi 5. osztályt sikeresen elvégezték és kiegészítő vizsgát állnak.

A népiskola 1. osztályába csak azon gyermekek vétetnek fel, akik a folyó évben a 6. 
életévüket betöltik.

A felvételre jelentkezőknek szüleik, gyámjuk vagy azok megbízottjaik kíséretében kell 
megjelenniük és magukkal kell hozniuk az előző iskolai évről szóló bizonyítványt és azoknak, akik 
nem a veszprémi rabbisági kerületben születtek, a születési bizonyítványaikat. A polgári 
leányiskolába lépőknek újraoltási bizonyítványt is kell bemutatniuk.

Tisztelettel figyelmeztetnek a szülők, hogy teljes felszerelés nélkül gyermekeik iskolába be 
nem íratnak.

Azon polgári leányiskolai tanulók, akik a tanítótestület határozata szerint javító vizsgálatra 
bocsáttatnak, eziránt adják be kérvényüket az igazgatósághoz 1. évi augusztus 15-éig. A később 
érkezett folyamodások nem vétetnek tekintetbe.

A javító vizsgálatok f. évi szeptember 1-jén fognak megtartatni.
Akik tandíj-kedvezményben óhajtanak részesülni, folyamodványaikat a hitközség 

elnökeihez (hitk. Iroda) címezve, július 31-éig nyújtsák be. Később érkező folyamodványok nem 
vétetnek tekintetbe.

Veszprém, 1904. évi június hó 28-án

Az igazgatóság.”



Részletek a Veszprémi Izraelita Hitközség nép- és polgári leány-iskolájának valamint hittani
intézményének 1906-1907.- es értesítőjéből (Hoffer Ármin):

  „Jelentés az 1906/7. iskolai évről.

Beíratás. Az 1906/7. tanévben megtartottuk a beíratásokat az igazgató, az osztályfőnökök,
ill. osztálytanítók közreműködésével szept. 2., 3. és 4-én. Ez alkalommal és évközben beíratott a
polgári leányiskolába összesen 54 rendes és 13 magántanuló, az elemi iskolába pedig 139 tanuló.
Részletes kimutatást nyújt az alább közölt táblázat.

A beíratás száma elég fényesen igazolja, hogy a polgári leányiskola, amely, ezen tanévben
teljesen  kialakult  négyosztályúvá  mily  fontos  intézmény  községünkben,  és  hogy
vallásgyülekezetünk  egyik  legszebb  valláserkölcsi  és  kulturális  hivatása  ezen  iskolát  bármily
áldozatok árán is fenntartani, és azt minden felszereléssel fejleszteni.
   

Tanítás.  Az iskolaévet  szeptember  5-én  Istentisztelettel  kezdettük,  amely  alkalommal  a
főrabbi  az  ifjúságot  vallásosságra,  erkölcsösségre,  szorgalomra  és  a  szülők  és  a  tanítók  iránti
tiszteletre buzdította.

A tanítás mindakét iskolában az egész esztendőben az előírt szünetet és a három igazgatói
szünnapot kivéve megszakítás nélkül folyt, bár az elemi iskolában december és január hónapokban
a hevesen fellépett kanyaró folytán nagyobb mérvű mulasztások fordultak elő.

Szigeti  Olga  és  Szigeti  Sámuel,  a  tantestület  tagjai,  családjukban  előfordult  könnyebb
lefolyású vörhenybetegség folytán hatósági intézkedésre január 6-ától február 7-éig iskolába nem
jöhettek,  de az  iskolaszék gondoskodott  azonnal  a  helyettesítésről,  még pedig akképp,  hogy az
elemi III.  osztályban a héber tárgyak oktatását ellátta Krausz Jakab, hitközségünk nyugalmazott
tanítója, a többi tárgyat pedig tanította Krausz Róza, okl. tanítónő. A polgári leányiskolában pedig
helyettesítettek Sándorfi Ágnes, Székely Józsefné és Szép Lipót tanerők.
Kisebb akadályoztatásoknál helyettesített az igazgató és a tantestület tagjai.

Az elemi iskolában a vallástant az orsz. iroda által kiadott terv, a többi tárgyat a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium által kiadott legújabb utasítás tanterve szerint tanítottuk és bevezettük
a rajztanítást az I. és II. osztályba is.

Az elemi iskola III. osztályában az imafordítást és a bibliai történetet  Szép Lipót  tanította
heti 3 órában, a többi tantárgyat az osztálytanító, Szigeti Sámuel oktatta.

A polgári leányiskola részletes tantervét alább közöljük.
A  tantestület  a  lefolyt  évben  14,  részint  polgári  leányiskolai,  részint  elemi  iskolai

értekezletet tartott,  amelyek alkalmából megbeszéltük a tanítási  módszert,  a tananyag beosztását
hónapok  szerint,  a  növendékek  erkölcsi  magaviseletét  és  haladását,  valamint  egyéb  az  iskola
belügyére vonatkozó ügyeket.
 

Tanerők. A tantestületben személyi gyarapodás állott be, amennyiben a polgári leányiskola
IV.  osztályának  megnyitása  folytán  a  tanórák  ellátásának  szüksége  merült  fel.  A  hitközség
képviselőtestülete  Szigeti  Olgát,  képesített  polgári  leányiskolai  tanárnőt  bízta  meg  11  órai  heti
oktatással. Ezen feladatnak nevezett tanítónő szakképzettségével és fiatal lelkesedésével derekasan
felelt meg.

A tantestület többi tagjai szokott buzgósággal eredményesen tanítottak, amiről ngs.  Papp
Sándor úr, Veszprém vármegye kir. tanfelügyelője iskolánkban, két ízben (okt.31. és ápr. 9-én) tett
látogatása alkalmával, valamint az igazgató és az iskolaszéki tagok több ízben tett tapasztalatukkal
meggyőződést szereztek.

Vaszary Béla, városunkban általánosan nagyra becsült tanférfiú az áll. felső keresk. iskola
buzgó tanára,  - igaz sajnálatunkra – ezen tanévben nagy elfoglaltsága miatt  már csak a polgári
iskola IV. osztályában vállalta el a magyar nyelv és irodalom tanítását.

Szép Lipót, aki iskolánknál az 1866. év óta nagy buzgósággal és fiatalos lankadatlansággal



működik, ezen tanév október havában töltötte be eredményes működésének 40 évét. Ezen idő letelte
– hála a Gondviselésnek – nem képez határkövet munkájában, hanem tovább is dolgozik a jövő
nemzedék javára.

Fogadja iskolánk ezen kipróbált ereje ezúton is üdvözlésünket, a legjobb kívánatunkat, hogy
– Isten segedelmével – még hosszú ideig működjék iskolánk hasznára.

Sándorfi  Ágnes, polgári  leányiskolánk buzgó tanárnője,  aki  szép  eredménnyel  tanítja  az
éneket, a fővárosi nemzeti zenede VII. osztályának ének tananyagából jeles sikerrel tett vizsgát.

Vallásos nevelés. A vallásosság szilárdítására a hit- és erkölcstan intenzív oktatása mellett
még szombatonként ifjúsági Istentiszteletet tartottunk, amely alkalommal a hitközség főrabbija a
gyermekeket  több  ízben  exhortatiókkal  vallásos,  erkölcsös  életre  buzdította.  Külön  iskolai
ünnepéllyel megültük chanukka első estéjét.

Hazafiúi  nevelés. A  honszeretet  erősbítésére  nemzeti  ünnepeket  ültünk,  mégpedig
megünnepeltük lelkesen II.  Rákóczi Ferenc,  a dicső nemzeti  fejedelem és hős társai  hamvainak
hazai  földön  való  temetése  napját.  Ugyanis  nevezett  napon,  1906.  évi  október  hó  29-én,
Istentiszteletet  tartottunk  Rákóczi  emlékére,  amely  alkalommal  a  főrabbi  templomi  beszédet
mondott.  Iskolánkban  folytattuk  az  ünnepélyt.  Az  igazgató  megnyitó  szavaiban  jelezte  a  nap
fontosságát. Lőwi Irma, polgári iskolai IV. osztályú tanuló, elszavalta szépen, tetszetősen, szeretett
tanára,  Vaszary  Béla,  honszerető  érzéssel  telt,  gördülékeny,  gyönyörű,  erre  az  alkalomra  írt
költeményét.  Sándorfi  Ágnes,  tanárnő,  előadta általános figyelem és  nagy tetszés  közt  alaposan
kidolgozott, lelkes beszédét, amelyben Rákóczi jelentőségét kiemelte. Az igazgató az ünnepélyt az
ifjúsághoz  intézett  buzdító  szavakkal  bezárta.  A beszédeket  és  a  költeményt  értesítőnk  elején
közöljük.

Megültük még Erzsébet  napját,  március  15-ét és április  11-ét.  Ez utóbbi napon,  a 48-as
alkotások szentesítésének törvényes napján, Szép Lipót méltatta a hatalmas törvények jelentőségét.

Megültük még Istentisztelettel a koronázás 40 éves fordulóját június 8-án. Ekkor a főrabbi
templomi beszédet tartott.
 

Kirándulás. A tantestület  a  polgári  leányiskola  összes  növendékeivel  május  12-én  egy
gyönyörű, még soká emlékezetben maradó kirándulást tett a vonaton Zircen át a Bakony hegység
láncolatai közt folyó Czuha völgyébe, amely hazánk egyik legregényesebb, elbűvölő vidéke. Onnan
a tantestület az ifjúsággal átrándult Csesznekre, ahol egy magas, nagyon meredek hegy tetején a
XIII. században épült és a múlt században lerombolt hatalmas lovagvár romjaihoz „felmászott” és a
még fennmaradt, bámulatba ejtő falakat és termeket megtekintette. Gyönyörű kilátásban volt része,
át Pannonhalmára.

Az elemi  iskola egyes  osztályai  is  részesültek  apróbb kirándulásokban,  de csak  a  város
határába mentek.

Jótékonyság. Hitközségünk hálára méltó jótékonyságot gyakorolt, amennyiben 98 
tanulónak a tandíjat részint egészen, részint háromnegyed részben, vagy félig elengedte. Ugyancsak
igaz hálánkat fejezzük ki a „Hochmút Ábrahámné” krajcáregyletnek jótékonyságáért. Ezen évben 
36 gyermeket látott el jó téli ruhával és 30 tanulót iskolai könyvekkel. *)

Hitközségünk és a krajcáregylet kezelése alatt álló ösztöndíjakról beszámolunk ezen 
értesítőben.

Köszönet illeti a veszprémi és Veszprém megyei takarékpénztárakat iskolánknak ez évben 
juttatott 100, illetőleg 40 korona nemes szívű adományaikért.

Vizsgálatok. A vizsgálatok beszámoltak az évi eredményes haladásról. Azok sorrendjét, az 
évzáró ünnepély lefolyását és a tanulók érdemsorozatát alább közöljük.

*) Ezenkívül a krajcáregylet tagjai pénzadományban és ruhaajándékban részesítették szegény sorsú gyermekeinket.



Tanítótestület.

Dr. Hoffer Ármin, igazgató. Működik 5 év óta ezen intézetnél. Tanította a polgári leányiskola
III. és IV. osztályában a hittant.

Barta Fülöp.  Működik 33 év óta ezen intézetnél, tanította az elemi iskola IV. osztályát, a
polgári  leányiskola  I.  II.  osztályában  a  hittant  és  imafordítást,  a  III.  és  IV.  osztályában  az
imafordítást.

Freund  Sámuelné.  Működik  37  év  óta  ezen  intézetnél.  Tanította  a  női  kézimunkát
valamennyi osztályban.

Krón Mór. Működik 23 év óta, ezen intézetnél 21 év óta. Tanította a II. osztályt és az elemi
II-IV. osztályban az éneket.

Lőwenstein Jakabné. Működik 42 év óta, ezen intézetnél 32 év óta. Tanította a kézimunkát
valamennyi osztályban.

Sándorfi Ágnes, kép. polgári iskolai tanárnő. Működik ezen intézetnél 3 év óta, mint óraadó.
Tanította a polgári leányiskola II. osztályában a magyar nyelvtant és olvasást, I. és III. osztályában a
földrajzot, IV. osztályában a történelmet és mind a négy osztályban a szabadkézi rajzot és az éneket.

Székelyné Freund Irma.  Működik 9 év óta, ezen intézetnél 8 év óta. Tanította az elemi I.
osztályt és a polgári leányiskola három osztályában a szépírást.

Szép Lipót. Működik 41 év óta ezen intézetnél. Tanította az elemi iskola III. osztályában az
imafordítását és a bibliai történetet, a polgári leányiskola I. és II. osztályban a német nyelvet, I-IV.
osztályban a szám- és mértant, a mértani rajzot, I-IV. osztályában a természetrajzot, a vegytant és a
természettant, a szertár őre.

Szigeti Olga,  kép. polgári iskolai tanárnő. Működik ezen intézetnél 1 év óta, mint óraadó.
Tanította a polgári leányiskola I. és III. osztályában a magyar nyelvet, a II. osztályában a földrajzot
és a történelmet.

Szigeti Sámuel. Működik 35 év óta, ezen intézetnél 22 év óta. – Tanította az elemi népiskola
III. osztályát, a polgári leányiskola III. és IV. osztályában a német nyelvtant, a IV. osztályban a
földrajzot és a III. osztályban a történelmet. A könyvtár őre.

Vaszary Béla, a veszprémi állami felső kereskedelmi iskola tanára, mint óraadó, tanította a
polgári leányiskola IV. osztályában a magyar nyelv- és irodalmat.

Polgári leányiskola.
             

1. osztály tananyaga.

 Hit- és erkölcstan. Heti 3 óra.

a) Bibliai történet: A világ teremtésétől Mózes haláláig.
Liturgia:  Roshasonó, Jomkippur, Szukkoth, Szímchasz tóra, Chanukka, Purim, Pészach és
Sebuoth ünnepei. Tankönyv: Dr Weis Miksa, Kis biblia.

b) Imafordítás: Maudim, szím Solaum, Birchasz hámozáun, I. és II. szakasza. Horáchmon hu
jevoréch, Hamappil, Haskivénu, Jevorechechó, Lisouszhó kivíszi.

c) Imagyakorlat: Hétköznapi-, szombati- és ünnepnapi imák olvasása. Tanította: Barta.

Magyar nyelvtan és olvasás. Heti 4 óra.

A nyelv, beszéd. A mondat. A szavak részei: szótag, szóhang. A magán- és mássalhangzók. A
mondat  fajai.  A mondat  részei.  Az  igék  és  igenevek.  A főnevek  és  osztályozásuk.  Névmás,
melléknév, számnév, határozó szó, névutó, kötőszó, indulatszó. Igeragozás. Határozók, kiegészítő,



jelző.
Olvasmányok: A légy és a kis fiú. A telhetetlen. Az oroszlán és az egér. A büszke kecske. A

nyul és a teknősbéka.  A róka és a gólya. A leégett gólya. A furfangos szamár. Tiszteld atyádat és
anyádat.  Szeresd  szüleidet.  A tél.  A kis  malac  és  a  farkasok.  A kacor  király.  A szóló  szőllő,
mosolygó alma és csengő barack. A róka, medve és a szegény ember. A kis balta. Hunor és Magyar.
A tárnokvölgyi ütközet. Attila király. A hadisten kardja. A catalaunumi csata. Buda várának építése
és  Buda  halála.  Aquileja  veszedelme.  Attila  és  Leo  pápa.  Lakoma  Attilánál.  Attila  utolsó
menyegzője  és  halála.  Attila  temetése.  A  hunbirodalom  bomlása.  Álmos  vezér  születése,
fejedelemmé választása, halála. A fehér ló mondája. Lehel kürtje. Botond. A hortobágyi puszta. A
munka.  A magyar  asszony.  A halásztanya.  A székely asszony.  A Balaton.  Szüret.  Az evetke.  A
vándorfiú. Távolból. Dal a hazáról. Rákosi szántó a török alatt. Király és kapás.

Kéthetenként egy iskolai dolgozat.
Tankönyv: Magyar nyelvtan, írta Torkos László.  Olvasókönyv szerkesztette Révi Ferenc.

Tanította: Szigeti Olga.

Német nyelvtan és olvasás. Heti 2 óra.

Hangos, értelmes olvasás. Írás a táblán, füzetben a helyesírás elemeinek elsajátítása céljából.
Prózai és verses olvasmányok és pedig:
         Die Schule, Gute Eigenschaften eines Schülers. Das Buch. Die Schultafel, Der Tisch. Der
Kasten. Der Stuhl. Woraus die dinge gemacht sind. Das Zimmer. Die Familie. Die Speisen. Das
Brot. Der Hut. Der Hund. Der Blinde. Die Katze. Hund und Katze. Die Katze und die Mause. Die
Kuh. Vom Schlafenden Apfel. Az olvasottak tartamát a tanulók röviden saját szavaikkal németül
elmondják. Néhány kisebb vers betanulása.

A nyelvtanból gyakorolták be a következőket:  a névelők, a főnév, az ige három föideje,
haben, sein, werden, a gyenge és erős igék ragozása. Kérdő mondatok.

Tankönyv: László Antal, Német nyelvgyakorló és olvasókönyv 1. rész. Tanította: Szép.

Földrajz. Heti 2 óra.

A horizon.  A világtájak  magyarázata.  A földgömb.  az  öt  földrész  és  az  öt  óceán.  A
félgömbök. A térképen használt jelek magyarázata.

A magyar  Szent-Korona országai.  Európa többi  országa,  tekintettel  főképen a természeti
viszonyokra.

Tankönyv: Márki Sándor földrajza polg. leányiskolák számára. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Szám- és mértan. Heti 3 óra.

A négy alapművelet alapos ismertetése egy- és többnevezetű egész számokkal és tizedes
törtekkel.  A méter-mértékek és  a  hazai  pénzek ismertetése.  Arányosság és  az  egyszerű  hármas
szabály.  Feladatok megfejtése  fejben,  táblán  és  füzetben.  A rajzolás  óráin  síkmértani  ismeretek
elsajátítása.

Tankönyvek: Szenes Adolf, Számtan I. r. Szuppán, rajzoló mértan. Tanította: Szép.

Természetrajz. Heti 2 óra.

Az őszi és téli hónapokban: egyes osztályokat képviselő gerinces állatok testalakjának és
életmódjának leírása. Az anyag megválasztásánál főtekintet fordíttatott a házi állatokra.

A  tavaszi  és  nyári  hónapokban:  Egyes  élő  növények  szemlélése  és  leírása  s  ezzel
kapcsolatban a növény szerveinek és alakjának s az idevágó terminológia megismertetése.

Tankönyv: Szécskay István, Természetrajz I.r. Tanította: Szép.



Szépírás. Heti 2 óra.

Magyar és német kis- és nagybetűk írása a „Szabó”-féle szépírási minták nyomán. Tanította:
Székelyné.

Mértani rajz. Heti 1 óra.

A térérzék fejlesztése szempontjából az egyes vonalak, szögek és síkidomok, azok mérése,
osztása  és  egybeállítása  rajzeszközzel  és  szabadkézzel.  Kapcsolatban  a  szükséges  rajzeszközök
ismertetésével. Tankönyv: Szuppán Vilmos, Rajzoló mértan polg. leányiskola I-III. oszt. számára.
Tanította: Szép.

Szabadkézi rajz. Heti 1 óra.

A rajzeszközök helyes használata. Középpont és középvonal kikeresése. Hálózat készítése.
A la  grec  minták  rajzolása  s  kifestése.  Könnyebb  levélminták  és  stilizált  minták  szabadkézi
rajzolása és kifestése átlátszó és fedő-festékkel. A színek ismertetése. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Kézimunka. Heti 4 óra.

Három  kötött,  három  horgolt  minta,  három  kötött,  három  horgolt  csipke,  mind  kis
darabokban. Horgolt gyermekfejkötő és kabátka. 

A hálózás elemei. a harisnya-jegyzés megtanítása céljából egy 15 centiméter simán kötött
négyzeten néhány betű, keresztöltéssel kivarrva. 

Ugyanolyan nagyságú körülszegett  vászonra  néhány betű  keresztöltéssel,  a  fehérneműek
jegyzése céljából vászonra, mosható himző-pamuttal, kereszt- és bécsi öltéssel kivarrva, tálcatakaró,
vagy más hasznos tárgy. Tanították: Freundné és Löwensteinné.

Ének. Heti 1 óra.

A hang keletkezése. A hangjegyek. Vonalrendszer. A violin- és basskulcs. Skála-gyakorlatok.
Hangjegyírás. Különféle dalok.

Tankönyv: Sztojanovits  Jenő, Elméleti  és gyakorlati  énektan.  1. rész.  Tanította:  Sándorfi
Ágnes

II. osztály tananyaga.

Hit és erkölcstan. Heti 3 óra.

a) Bibliai történet: Józsuétól az I. templom lerombolásáig  586. évig a r.i.sz.e. 
b)  Liturgia:  Az I. oszt. tananyaga bővítve a böjtnapokról – Aszoró betévész, Sivóh-oszor

betanuz, Tisoh-beov és Com Gadljaó-ról – szóló történetekkel. Tankönyvek:  dr Weisz Miksa,
Izrael története és dr. Fényes Mór, Zsidó Istentisztelet.

Imafordítás és imagyakorlat. Az első osztállyal közös. Tanította: Barta

Magyar nyelvtan és olvasás. Heti 3 óra.

Szóképzés,  szóösszetétel.  Rokon  értelmű  és  rokon  alakú  szók.  Összetett  mondatok.
Mellérendelt,  alárendelt  mondatok.  Alanyi-,  tárgyi-,  határozói-,  jelzői  mellékmondatok.
Körmondat. Az első osztály anyagának ismétlése.

Olvasmányok: Egyszer volt Budán kutyavásár. A koldusgyermek. A kis csizmák. Bede 



Anna tartozása. A három botlás. Babszem Jankó. Rege a csodaszarvasról. A magyarok a szent 
galleni kolostorban. A magyar nemesember a középkorban. Széchy Dezső hősi önfeláldozása 
királyáért. Rozgonyiné. Szilágyi Erzsébet. Mátyás anyja. Lovagtorna. A kenyérmezei diadal. 
Mátyás és a nép. A mohácsi vésznap. Kanizsai Dorottya. Az egri nők. Vajdahunyad. A víz romboló 
és alkotó munkája. A dobsínai jégbarlang. Itthon.
Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Tankönyv: Révai Ferenc: Magyar olvasókönyv. Torkos László: 
Magyar nyelvtan. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Német nyelvtan és olvasás. Heti 2 óra.

Olvasás, tiszta kiejtés és helyes hangsúlyozás következő olvasmányok nyomán: Die Biene.
Die  Wohltat.  Die  Biene  und die  Taube.  Der  Schmetterling.  Knabe und Schmetterling.  Eile  mit
Weile. Der Habgierige Hund. Der Fuchs und der Rabe. Die Nussschale. Der beladene Esel. Die
Sage vom Plattensee. Das Lämmchen. A nyelvtani oktatáshoz és a tanúlók előrehaladottságához
mért verses és prózai olvasmányok.

A nyelvtanból tárgyaltatott:   A mondat,  alany,  állítmány, névelők, főnevek neme, száma,
esete és ejtegetése, melléknevek és ezek ejtegetése, fokozása, számnevek, személyes névmások és
ejtegetésük, viszonyszók és ige.

Megfelelő  gyakorlatok  táblán  és  kéthetenként  füzetben  az  iskolában  és  otthon  házi
dolgozatnak.

Néhány kisebb költemény betanulása és elszavalása.
Tankönyv: László Antal, Német nyelvgyakorló és olvasókönyv I. r. Tanította: Szép.

Földrajz. Heti 2 óra.

Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália a következő alapon:
A földrészek  fekvése,  körrajza,  hegy-  és  vízrendszerek,  éghajlati  különbségek,  termények.  A
népfajok, ezek vallása és műveltsége. Politikai felosztás, az országok leírása.
Tankönyv: Márki Sándor földrajza polgári leányiskolák részére. Tanította: Szigeti Olga.

Történelem. Heti 2 óra.

A  történelem  fogalma.  Emberfajok.  A  keleti  népek.  A  görögök  hőskora.  A  nagy
törvényhozók.  Likurgusz.  Solon.  A perzsa  háborúk.  Periklesz  kora.  A peloponnesusi  háború.  A
makedon birodalom.

A  rómaiak  hőskora.  A  köztársaság.  A  triumvirátusok.  A  császárság.  A  nyugatrómai
birodalom pusztulása. A népvándorlás. Az arabok.
Tankönyv: Márki Sándor: Világtörténelem polgári leányiskolák számára. Tanította: Szigeti Olga.

Szám- és mértan. Heti 3 óra.

Az első osztályban tanultak ismétlése. A számok oszthatósága, legnagyobb közös mérték,
legkisebb  közös  többes.  A  törtszám.  A  négy  alapművelet  tizedes  törtszámokkal.  Összetett
hármasszabály. Időszámítás. Feladatok megfejtése fejben, táblán és füzetben. Mértani rajzolás óráin
síkmértani ismeretek elsajátítása nagyobb körben, mint az előző osztályban. 
Tankönyvek: Szuppán Vilmos, Számtan és rajzoló mértan. Tanította: Szép.

Természetrajz. Heti 2 óra.

Az őszi és téli hónapokban: A gerinctelen állatok főképviselőinek leírása.
A gerinctelen állatok közül csak azok vétettek tekintetbe,  amelyek az emberre nézve hasznosak
vagy ártalmasak.  Az ezen és  az  előző osztályban ismertetett  állatok  osztályozása.  A hazai  őszi



gyümölcsök szemléltetése. A tavaszi és nyári hónapokban: Száraztermésű, konyhakerti, gazdasági
és ipari növények.  A pálmák és virágtalan növények. Az ezen és az előző osztályban ismertetett
növények csoportosítása.
Tankönyv: Szécskay István, Az állatok és növények természetrajzának elemei II. r. Tanította: Szép.

Szépírás. Heti 1 óra.

Magyar és német írás nagy vonalközökben, egy vonalon és sorvezető segélyével a „Szabó”-féle
szépírási minták alapján. 
Tanította: Székelyné.

Mértani rajz. Heti 1 óra.

Pont, vonalak és szögek fekvése és mérése. Legegyszerűbb síkidomok u. m. három- négy-
és sokszög és a kör alakítása és a kör alakítása és főtulajdonsága. A háromszögek összeillősége és
hasonlósága.
Tankönyv: Szuppán Vilmos, Rajzoló mértan polgári leány iskolák I-III. osztályai számára. 
Tanította: Szép.

Szabadkézi rajz. Heti 2 óra.

A rajzeszközök  helyes  használata.  Középpont  és  középvonal.  Hálózat  készítése.  Görög
meander szalagok. Kihúzás tollal és körző kihúzóval. Stilizált levélminták szabadkézi rajzolása és
kifestése.  A  színek  megismertetése.  Átlátszó  és  fedő  festékek.  Különféle  színek  előállítása.
Tanította: Sándorfi Ágnes.

Ének. Heti 1 óra.

Az  első  osztály  anyagának  ismétlése.  Kulcsok,  szünetjelek,  ütemek.  Skálagyakorlatok.
Különféle dalok. Rege a csodaszarvasról. Szövegét írta Arany János, zenéjét szerzette Sztojanovits
Jenő.
Tankönyv: Sztojanovits Jenő, Elméleti és gyakorlati énektan. I. rész. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Kézimunka. Heti 3 óra.

Három nehezebb kötött és horgolt minta, ugyanennyi csipkeminta kis darabokban.
Egy pár kötött gyermekharisnya. Horgolt pénzes erszény. Hálózott párnabetét kivarrva.

A harisnya,  fehér-  és  színes  ruhaneműek  foltozása,  beszövése.A varrás  elemei  egy  kis
varrókendőn.  Egy zsebkendő  körülhurkolás,  és  lyukkivarrással.  Könnyű  áttört  munka  (suplika)
szár-  és  sima öltés,  úgy más töltőöltések,  tülbehúzás,  apró  hasznos házi  tárgyakon alkalmazva.
Tanították: Löwensteinné és Freundné.

III. osztály tananyaga.

Hit- és erkölcstan. Heti 4 óra.

a)  Zsidók  története:  Az  I.  templom  lerombolásától  a  talmud  befejezéséig,  különösen
kidomborítva a Makkabeusok korát.  Liturgia. Szombat, ünnepek, félünnepek, chanukka, purim és
böjtök jelentősége, szertartása, imarendje. 
Tankönyvek: dr. Fényes Mór: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig és dr.
Fényes Mór: Zsidó Istentisztelet. Tanította: Dr. Hoffer.



b) Imafordítás: Újévi sachrisz ima egészen és a muszafból zichronosz.
c) Imagyakorlat: A nagy ünnepek imái olvasása. Tanította: Barta.

Magyar nyelvtan és olvasás. Heti 3 óra.

Irály, irálytan. a nyelv anyaga, képes beszéd, szóképek, alakzatok. Az irály tulajdonságai:
világosság, magyarosság, jó hangzás. Az írásművek szerkesztése, részei, előadása, vázlata. Ritmus,
ütem, gondolatritmus, rím, versszak. Időmérték, versláb, idegen verssorok és versszakok. Polgári
ügyiratok.

Olvasmányok:  Orpheus  és  Euridike.  Kullancs  úrfi.  Sulyosdi  Simon.  A népdalok  hőse.
Szalonta égése. A Balaton. Utazás Rodostóba. Vörösmarty szülei. A hízelgő. A magyar faj. A Tisza.
Both bajnok özvegye. Nagyobb összefüggő olvasmány: Toldi.

Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Tankönyv: Magyar irodalom történeti olvasókönyv, 1.
rész: dr. Vajda Gyula. Toldi. Lehr Albert magyarázataival. Tanította: Szigeti Olga.

Német nyelvtan és olvasás. Heti 3 óra.

Nyelvtan:  A névelő  használata,  különböző  nemű  és  értelmű  főnevek,  a  tulajdonnevek
ejtegetése,  a melléknév ragozása,  az ige,  a  „sein” és „haben” használata,  a  módbeli  segédigék,
összetett igék, a viszonyszók.

Olvasmányok:  Der  Kahlkopf,  Der  Elefant  u.  der  Schneider.  Die  brave  Frau.  Der
Violinspieler  u.  der  alte  Invalide.  Belsazar.  Die  Sonne  bringt  es  an  den  Tag.  Der  Herbst,  Die
Weinlese.  Das  Beste  Getränk.  Der  vorsichtige  Träumer.  Der  kluge  Gänserich.  Der  Winter.  Die
Winterkleider. Der Wald, Die Eiche. Der Sommer. Die Ente. 

Tankönyv: László Antal, Német olvasó és nyelvkönyv II. rész. Tanította: Szigeti.

Földrajz. Heti 1 óra.

Az anyag mindenkor vonatkozásban a történelemtanítással. 
A magyar királyság. Ausztria. A Balkán félsziget államai. Ázsia. Törökország. Egyiptom. Tripolisz.
Olaszország.  Svájc.  Spanyolország.  Portugália  és  gyarmatai.  a  francia  köztársaság  s  különféle
birtokai. Nagy-Britannia és gyarmatai. Belgium és Kongó. Hollandia. Dánia. Svédország. Norvégia.
A német császárság. Oroszország. Szibéria. Khina. Japán. Az iráni országok. Az Egyesült Államok.
Kreolia. Brazília.

Tankönyv:  Teesz  János  földrajza  a  polgári  leányiskolák  III.  osztálya  számár.a  Tanította:
Sándorfi Ágnes.

Történelem. Heti 2 óra.

Nagy  Károly  birodalma.  Nemzeti  Államok  alapítása.  A  pápák  és  német  császárok
küzdelmei. A hűbériség és lovagkor. A keresztes háborúk kora. a Hohenstaufok. a százéves háború.
Az  első  Habsburgok.  A  reanissance.  Találmányok,  felfedezések.  A  hitújítás.  V.  Károly.  A
vallásháborúk kora.  XIV.  Lajos  kora.  Az angol  forradalom.  Oroszország emelkedése.  Az újkor
műveltsége.  Szabadelvű  uralkodók.  Észak-Amerika  szabadságharca.  A  francia  forradalom.
Napóleon. Újabb forradalmak. Olaszország kialakulása. A legújabb kor műveltsége.

Tankönyv: Márki Sándor világtörténelme a polgári leányiskolák számára. Tanította: Szigeti.

Szám- és mértan. Heti 3 óra.

A közönséges törtszám és az ezzel való számolás a már tanultak folytonos ismétlése mellett.
A törtszámok alkalmazása az egyszerű és összetett hármas szabályban. Feladatok megfejtése fejben,
táblán és füzetben.

Az első és második osztályban a rajzórákon szemléleti úton és  a rajzolás segélyével szerzett



sík-mértani ismeretek ébren tartattak és szintén szemléleti úton kibővíttettek.
Tankönyvek: Szuppán Vilmos, Számtan és rajzoló mértan. Tanította: Szép.

Vegytan, ásványtan és földtan. Heti 2 óra.

Vegytani alapismeretek. A köznapi életben előforduló anyagokból (levegő, víz, szén, só stb.)
kiindulva az elemek és ezek legfontosabb vegyületeinek ismertetése és ezek alkalmazása. Különös
gond fordíttatott a háztartás körébe vágó részletekre. (Égés, fűtés, világítás, rothadás és erjedés,
kenyérsütés,  az  élelmi  szerek  eltartási  módja,  zöldség-,  gyümölcs-  és  hús-conservek.  Hamuzsír
szóda, chlórmész, a festőanyagokúl használt sók, illatszerek, szappan, a mosás, üveg és porcellán.)
Ezzel  kapcsolatban  a  nevezetesebb  ásványok  és  kőzetek,  valamint  a  föld  alakulásának  rövid
ismertetése.

Tankönyv: Rybár István, Vegytan, ásványtan és földtan. Tanította: Szép.

Mértani rajz. Heti 1 óra.

Az előző osztályokban tanultak ismétlése, bővítése. A sík. Az egyenesek és síkok fekvése, a
lapszög és szöglet. A testszögek. A legegyszerűbb testek u.m.: a hasáb, a gúla, a henger, a kúp és a
gömb fő tulajdonságinak meghatározása.

Tankönyv: Szuppán Vilmos, Rajzoló mértan polgári leányiskolák I-III. osztályai számára.
Tanította: Szép.

Szabadkézi rajz.  Heti 1 óra.

A rajzeszközök helyes használata. Középpont és középvonal kikeresése. Görög edényeken
talált meander-szalagok szabadkézi rajzolása, kihúzása tussal és kifestése különféle színekkel. 
Különleges stílusú levélminták, sarokdíszek. Stilizált virágminták. A  különféle színek előállítása.
Az aquarell festés alapelemei. Tanította: Sándorfi Ágnes. 

Háztartástan. Heti 2 óra.

A család. Az otthon. A költségvetés. A lakás.  Az élelmezés. A ruházat. A takarékosság.
Munkamegosztás  a  családban.  A család  viszonya  a  társadalomhoz.  Tankönyv:  Mársits  Rozina,
Háztartástan. Tanította: Löwensteinné.

Szépírás. Heti 1 óra

A II. osztállyal közösen. Tanította: Székelyné.

Ének. Heti 1 óra.

A második  osztály  anyagának  ismétlése.  A kemény  és  lágy  hangsorok.  Hangjegyírás:
másolás  és  diktálás.  Magyar  népdalok,  kurucdalok.  Műdalok:  Ima  a  „Tell  Vilmos”  operából,
Flolow: „Mindent tudok”, Sztojanovits: „A vizi király dala”
Tankönyv: Sztojanovits Jenő, Gyakorlati és elméleti énektan. II. rész. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Kézimunka: Heti 4 óra

A kötés,  horgolás  kis  paplanon  gyakorolva,  horgolva  keresztöltéssel  és  más  díszöltéssel
kirakva,  kötött  csipkével körülvéve.  Zsebkendő hímzett  névvel.  Szabásrajzok készítése.  Női ing
fehér  hímzéssel  díszítve.  Hálókabát  kézen  varrva.  Díszmunkák.  Tanították:  Lőwensteinné  és
Freundné.



A IV. osztály tananyaga.

Hit- és erkölcstan. Heti 4 óra.

Zsidók  története.  A talmud  befejezésétől  napjainkig,  különösen  kidomborítva  a  spanyol
fénykorszakot. Liturgia. Az előző osztályokban tanultak ismétlése és kibővítése. Tankönyvek: 1., dr.
Fényes Mór, Zsidók története, összevont kiadás, a középkortól kezdve. 2., dr. Fényes Mór, Lituriga.
Tanította:  dr. Hoffer

Imafordítás és imagyakorlat. A III. osztállyal közös. Tanította. Barta.

Magyar nyelv és irodalom. Heti 3 óra.

Költői műfajok felosztása. Epikai költészet (rege, monda, népmese): hősköltemény, költői
elbeszélés:  hősköltemény versalakja, magyar eposzirodalom. Zrínyi Miklós, Vörösmarty Mihály,
Arany János.  Regény és novella.  A magyar  regény-  és  beszélyirodalom. Jósika Miklós,  Eötvös
József,  Kemény  Zsigmond,  Jókai  Mór,  Románc,  ballada,  példázat,  költői  leírás.  Idill.  Lírai
költészet. Dal, óda, elegia. Költői levél, epigramma, satira, tanköltemény. Lírai versalakok. Magyar
líra. Csokonai V. Mihály, Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc.
Petőfi Sándor, Tompa Mihály. Dráma és fajai. Magyar drámairodalom. Kisfaludy Károly, Katona
József,  Szigligeti  Ede.  Szónoki  próza.  Pázmány  Péter.  Történetírás,  nyelv-  és  széptudomány,
természettudományok.

Olvasmányok: Királyrege. Havasi rózsa. Farkas tanya. A béka komája. János vitéz. Medúza.
A fekete eb. Szent László. Szakálas farkas. Toldi estéje. Buda halálából. A szegény asszony könyve.
Zalán  futásából.  Nagyidai  cigányokból.  Abafi  (vázlat).  Berzsenyi  mint  kérő.  Az  első  magyar
kómikus. A víztölcsér. Arany balladáiból. Kőmíves Kelemenné. Terebélyes nagy fa. Fáy meséiből.
Falusi Órák. Kis-Kúnság. Zivatar. A puszta télen. Családi kör. A téli esték. Fohászkodás. Közelítő
tél.  A  vén  cigány.  Zrinyi  dala.  Himfy  szerelmeiből.  Búcsúzás  Kemenesaljától.  Mohács.
Levéltöredék barátaimhoz. Epigrammák. Új magyar Költő. Boldog pestiek. Bánk-bánból. Az ember
tragédiájából. Mátyás diák. 

Írásbeli: Minden 2 hétben egy iskolai dolgozat.
Tankönyv: Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv, Torkos László. Tanította: Vaszary.

Német nyelv. Heti 3 óra.

Nyelvtan:  A  német  nyelvtan  főbb  szabályai  német  nyelven.  Az  ige  névszóalakjai.
Visszaható, összetett igék. Az egyszerű bővített mondat. Az összetett mondat fajai. A szórend. A
szóképzés.

Olvasmányok: Die Possaune das Gerichtes. Der überlistete Höfling. Der Wert der Zeit. Nach
und Tag. Diamant und Kohle. Der goldene Widder. Pipin. Kanut.

Költemények:  Erlkönig.  Die  Sonne  bringt  es  an  den  Tag.  Lied  der  Freundschaft.  Die
Hoffnung. Das Veilchen. 

Kézikönyv: László Antal, Német olvasó- és nyelvkönyv, II rész. Tanította: Szigeti.
Földrajz. Heti 1 óra.

Csillagászati földrajz: A látókör. Tájékozás a földgömbön. Földrajzi szélesség és hosszúság.
A Föld. A Nap. Évszakok. Földövek. A Föld ábrázolása. Térképméretek. Időszámítás. A hold. A
naprendszer. Álló csillagok. Csillagképek.

Fizikai földrajz: A szárazföld és víz megoszlása a földön. A partvidék és a belföld tagozata.
Az  óceán.  A tenger  mozgása.  A szárazföld  vizei.  A levegő  hő  változásai.  Éghajlat.  A levegő
mozgása.  Légköri  lecsapódások.  A  föld  belsejének  hőmérséklete,  vulkánok,  földrengések,  a
hegységek keletkezése. Kézikönyv: Dr Némethy Károly, csillagászati és fizikai földrajz. 
Tanította: Szigeti.



Történelem. Heti 3 óra.

A magyarok őstörténete. Árpád fejedelemmé választása. Az ősmagyarok szokásai. Az ország
elfoglalása és rendezése. A hadi kalandok. Az Árpád nemzetségből származott királyok korszaka.
Szent  István.  Szent  László.  Könyves  Kálmán.  III.  Béla.  II.  Endre.  Az arany bulla.  IV.  Béla,  a
tatárjárás.  A különféle  házakból  származott  királyok  kora.  Nagy  Lajos.  Zsigmond.  I.  Ulászló.
Mátyás. II. Lajos, a mohácsi vész. A Habsburg-házból származott királyok. Szapolyai János és I.
Ferdinánd. Zrinyi Miklós. Bocskay István. Bethlen Gábor.  I. Rákóczi György. I. Lipót. A vasvári
béke.  A Wesselényi-összeesküvés.  II.  Rákóczi  Ferenc.  III.  Károly.  Mária  Terézia.  A Habsburg-
Lotheringen ház.  II.  József  szabadelvű intézkedései.  II.  Lipót.  I.  Ferenc.  A francia  háborúk.  V.
Ferdinánd.  Az  1848-iki  törvények. A forradalom.  Kiegyezés.  I.  Ferenc  József  megkoronázása.
Tankönyv: Horváth Mihály – Marcali Henrik, A magyarok története. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Szám- és mértan. Heti 3 óra.

A törtszámokkal való számolás ismétlése feladatokon. A százalék, a kamat, a rabatt, az agió,
a nyereség- és veszteség százalékban való kiszámítása. Arány és aránylat.  Arányos osztás, lánc-
szabály és elegyítés-szabály. A nevezetesebb külföldi pénzek és mértékek s ezek átszámítása. 
A  legszükségesebb  ismeretek  az  idomok  összeillőségéről  és  hasonlóságáról.  A  négyszög,  a
háromszög és a kör területének, s a legegyszerűbb mértani testek térfogatának kiszámítása.

Tankönyv: Szuppán Vilmos. Rajzoló mértan II füzet. Tanította: Szép.

Természettan Heti 2 óra.

A testek általános tulajdonságai  és  halmazállapotuk különféleségei.  A nehézség,  az esés,
folyós testek nyomása, közlekedő csövek. Légnyomás (barométer). A meleg hatása (thermometer).
a légköri levegő hőmérséke, leáramlás, légköri csapadékok. (A víz körútja a földön: párolgás, felhő,
eső, hó, forrás, folyó, tenger)  A világosság visszaverődése és törése, a megvilágítás és az árnyék.
Láttani  eszközök  és  a  photographia.  A hang  keletkezése  és  terjedése.  Mágneses  és  elektromos
tünemények.   Tankönyv: Pasthy Károly és Szarvassy Margit, Természettan. Tanította: Szép.

Szabadkézi rajz Heti 2 óra   

Különféle  stílusú  levél-  és  virágminták.  A különféle  színek  előállítása.  Aquarell  festés
selyemre és vászonra. Apróbb tárgyak természet után. Tanította:  Sándorfi Ágnes.

Egészségtan. Heti 2 óra.

Az  emberi  szervezet  ismertetése.  Az  érzékszervek.  Egyes  fontos  életműködésekről.  A
levegő. A lakás. A táplálkozás. A szeszes italokról való tartózkodás. A víz. A ruházat. A fertőző
betegségek ellen való védekezés. A betegápolás. Az első segítség nyújtása Tanította: Löwensteinné.

Ének. Heti 1 óra.

Az óra  együtt  A III.  osztállyal.  Az  elvégzett  anyag  ugyanaz,  mint  a  III.  osztályban,  a
tankönyv szintén. Tanította: Sándorfi Ágnes.

Kézimunka. Heti 4 óra.

A fehérneműek  szabása,  varrása  elméletben  és  gyakorlatban.  Ingek  szabva  és  varrva.
Törülközők,  asztalterítők  műhimzéssel,  rácsomózott  rojttal.  Felsőruha  szabása  és  varrása.
Kézimunka-rajzokhoz utasítás. Díszmunkák. Tanították: Feundné és Lőwensteinné.



Elemi iskola.

Az 1906-907-ik iskolai évben feldolgozott hittani tananyag.

Első osztály. Heti 6 óra.

1. Bibliai történet: A világ teremtésétől Ábrahám haláláig.
2. Ima: Az iskolaév második felében a héber olvasás elsajátítása; egyes berochók betanulása 

és fordítása.

Második osztály. Heti 11 óra.

1. Bibliai történet: A világ teremtésétől József haláláig.
2. Héber biblia: Mózes I. könyvéből (...)
3. Ima: A héber olvasás gyakorlása az imakönyv alapján, a leggyakoribb berochók 

begyakorlása, sema, birchasz hammozón, lefekvés előtti ima.

Harmadik osztály. Heti 12 óra. 

1. Bibliai történet: Mózes születésétől kezdve Mózes haláláig.
2. Héber biblia: Mózes I. könyvéből (...)
3. Ima és annak fordítása: Héber olvasás gyakorlása. A következők fordíttattak: sema első 

két szakasza, tefilla első és utolsó három berochója, birchasz hanehenim

Negyedik osztály. Heti 9 óra.

      1. Bibliai történet: Józsuától Salamon haláláig
 2. Héber biblia: Mózes II. könyvéből. Mózes V. könyvéből (...)
 3. Ima és annak fordítása: A mindennapi imarend ismertetése. Fordíttattak ma-tovu, péntek
esti tefilla és szombati mincha-tefilla.
 4. Liturgia: Ünnepek, emléknapok és böjtök nevei és jelentőségei.

Az 1906-907-iki tanévben használt iskolai könyvek jegyzéke.

 1. osztály. Lakits: Magyar ABC. Bató: héber ABC. Singer: iskolai értesítő, palatábla
 2. osztály. Mózes öt könyve, I., ford. Deutsch H, Imakönyv Orsz. tan. Egyes. kiadv, Tolnai:
Bibliai történet, Barna: Olvasókönyv II. r. , Almásy: Magyar nyelvtan, I. rész, László Antal: Német
olvasó és nyelvkönyv I. r. Szigethy: Számtan I. r. Singer: Iskolai értesítő.
 3. osztály. Mózes öt könyve I. ford. Deutsch H. Imakönyv Orsz. tan. egyes, Lerner: Bibliai
történet, Barna: Olvasókönyv III. r. Almásy: Magyar nyelvtan, II. r László Antal: Német olvasó- és
nyelvkönyv II. r, Szigethy: Számtan II. r. Vargyas: Veszprémvár-megye földrajza, Veszprémvárm.
térképe, Singer: Iskolai értesítő
 4. osztály. Mózes öt könyve, II. és V. r. ford, Deutsch H. Imakönyv, Orsz. tan. egyes, Lerner:
Bibliai történet,  II. r Radó: Ovasókönyv IV. r. Almásy: Magyar, nyelvtan, III. r. László A. Német
olvasó- és nyelvkönyv II. rész, Simonyi: Földrajz, Földrajzi atlasz, Szigethy: Számtan II. r. Singer:
Iskolai értesítő.



Jelentés a hittani intézményekről.

Hitközségünk a közép- és polgári iskolai hitoktatást reáruházta a főrabbira, hogy vagy ő
maga  végezze,  vagy  felelőssége  és  felügyelete  mellett  végeztesse.  Ebben  az  értelemben  a  hit
oktatást ellátta a főrabbi a kath. főgimnázium felső hat, az áll. felső kereskedelmi iskola három, az
állami polgári fiúiskola III. és IV. osztályában, a tanítónőképző intézet III. osztályában és a vallástan
történeti és liturgiai részét a más felekezeti polgári leányiskolában. Egyéb hitoktatással megbízta a
tanítótestület kipróbált erőit,  mégpedig a főgimnázium első két osztálya hitoktatásával Bartha F.
tanítót, a polgári fiúiskola alsó két osztálya vallástanításával Szigeti Sámuel tanítót, a tanítónőképző
intézet  I.  osztálya  és  a  kereskedelmi  tanonciskola  hitoktatásával  Szép  Lipót tanítót  és  a  más
felekezeti  polgári  leányiskolaákban  az  imafordítás  oktatásával,  valamint  az  ipariskola  I-IV.
osztályának hittanításával Krón Mór tanítót.

Hittanításunkban  követtük  az  országos  tanterv  fonalát,  különös  súlyt  fektettünk  a  zsidó
gyakorlati hitéletre, liturgiára, templomlátogatásra. 

Minden szombaton délután egész esztendőn át ifjúsági isteni tiszteletet tartottunk. Minden
második szombaton a főrabbi az ifjúsághoz a heti szakaszból exhortatiót intézett. De az ifjúság részt
vett a péntek esti és ünnepnapi isteni tiszteleten is, sőt többen naponta templomba jártak. 

A megtartott hittani vizsgálatokon a tanulók szép eredményt mutattak fel. 
Be kell még számolnunk a talmud-tóra egyesület által fentartott, a hitközség felügyelete és a

főrabbi igazgatása alatt fenálló talmudtóra-tanfolyamról, ahol fősúlyt fektettünk a hébernyelv helyes
olvasásásra, megértésére, nyelvtanára és a biblia oktatására. 

A talmud-tanfolyamot,  mely  három csoportból  áll,  a  benne  résztvevő,  alább  részletesen
kimutatott tanulók tudási foka szerint Krausz Jakab tanító oktatta csoportonként heti 3-3, összesen 9
órában.

Az alsó tanfolyam ezidei tanterve volt:
I. csoportban. Imagyakorlat, köznapi és szombati imarend.

Bibliafordítás: Mózes 2. könyve első 4 szidrája. Héber nyelvtan elemei. 
II. csoportban. Imagyakorlat és imarend. Imafordítás, Héber nyelvtan. Bibliafordítás: Mózes

2. könyve 5., 6. és 9. szidrája.
III. csoportban. Mózes 5. könyve első 4 szidrája fordítással és Rasi kommentárjával. Micha

próféta. Héber nyelvtan: igék conjugálása.
A talmud-tóra könyvtár köteteinek száma 268, legnagyobbrészt biblia, misna, talmud, héber

nyelvtan.
A junius hó 8-án, érdeklődő nagy közönség előtt,  megtartott  vizsgálaton szép eredményt

mutattak fel a talmud-tóra tanulói és megmutatták, hogy intézményünk érdemes arra, hogy minél
szélesebb körökben pártfogolják.

Tudnivalók a jövő 1907-1908. évre.

A szülők tisztelettel  értesíttetnek, hogy a beiratások úgy a polgári  leányiskolába,  mint  a
népiskolába folyó évi szeptember hó 1-jén, 2-án, és 3-án délelőtt fognak a kézimunka-tanteremben
megtartatni.

A polgári leányiskola I. osztályába csak oly növendék léphet be, aki életének legalább 9.
évét betöltötte és az elemi iskola IV. osztályáról szóló bizonyítványa van. 

A polgári leányiskola II. és III. osztályába felvétetnek azok, akiknek előző osztályról szóló
bizonyítványuk  van,  vagy az  elemi  V.,  illetőleg  IV.  osztályt  sikeresen  elvégezték  és  kiegészítő
vizsgát  állnak.  A  polgári  IV.  osztályba  felvétetnek  azok,  akiknek  előző  osztályról  szóló
bizonyítványuk van.

A népiskola I. osztályába csak azon gyermekek vétetnek fel, akik a folyó évben 6. életévüket
betöltik. A többi osztályba azok, akiknek előző osztályról szóló bizonyítványuk van, vagy felvételi



vizsgát állnak. 
A felvételre  jelentkezőknek  szüleik,  gyámjuk  vagy  azok  megbizottjaik  kiséretében  kell

megjelenniök és magukkal kell hozniok az előző iskolai évről szóló bizonyítványt és azoknak, akik
nem  a  veszprémi  rabbisági  kerületben  születtek,  születési  bizonyítványaikat  is.  A  polgári
leányiskolába lépőknek ujraoltási bizonyítványt is kell bemutatniok. 

Tisztelettel figyelmeztetnek a szülők, hogy teljes felszerelés nélkűl gyermekeik iskolába be
nem iratnak. 

Azon polgári leányiskolai tanulók, akik a tanítótestület határotzata szerint javítóvizsgálatra
bocsáttatnak, eziránt adják be kérvényüket az intézet igazgatóságához f. évi augusztus hó 15-éig. A
később érkezett folyamodások nem vétetnek tekintetbe.

A javító-vizsgálatok folyó évi szeptember 2-án d.u. fognak megtartatni. 
Akik  tandíjkedvezményben  óhajtanak  részesülni,  folyamodványaikat  a  hitközség  elnökségéhez
(hitk. Iroda) címezve, julius hó 31-éig nyujtsák be. Később érkező folyamodványok nem véttetnek
tekintetbe.

Veszprém, 1907. junius hó 27-én.

                        Az igazgatóság.”



Utószó

Hatalmas köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen módon - akár csak egy-két jó szóval is – 
hozzájárultak pályázati munkánkhoz. Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért, mindenkiért, aki
támogatott bennünket ebben a nagyszabású projektben. Közülük is kiemelkednek a következők:

Veress József igazgató úr (2008-0ó2014.), mindvégig lelkes pártfogónk és segítőnk
Máthé Éva, a Veszprémi Zsidó Hitközség elöljárósági tagja
Jákói Bernadett helytörténeti kutató
Wittmann Zsuzsa dr., a Veszprémi Zsidó Hitközség elnökasszonya
Kováts Sándor, a Dózsa Iskola múzeumának alapítója, gondozója, nyugalmazott iskolaigazgató
Ilicsik Andrea Zsuzsanna, osztályfőnök
Felleg Anikó
Mann-né Tüskés Viktória
Scher Noémi
Wollák László
Fekete Lajos
Jakab Réka dr. főlevéltáros
Demény Pál, az Iskolamúzeum gondozója
Bojnécz Gábor dr., a veszprémi Klezmer zenekar tagja
Dr. Bojnéczné Ficzere Judit, ének-zenetanár
A 8.a osztály:
Baranyai Marcell, kórustag
Bede Melinda, hegedűs
Büki Tamás Balázs, kórustag
Demény Bence, riporter, kórustag
Felleg Noé Erik, operatőr, vágó, hangmérnök, riporter
Funcs Benjamin Fülöp, riporter, narrátor, kórustag
Hardi Roland, kórustag
Kovács Ramóna, kórustag
Mann Lotti, pályázati dolgozat készítője, riporter, kórustag
Nemes Nóra, kórustag
Rezván Norbert Mihály, kórustag
Sümegi Borsa Benedek, kórustag
Varga Bálint, kórustag
Várszegi Ráchel, kórustag
Windischmann Kata, kórustag

Nagyon köszönjük!
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A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette:

Mann Lotti
A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

8.a osztályos tanulója 


