Történelmi séta Veszprémben
Emlékezés
az 1848. március 15-i
eseményekre és
a márciusi ifjakra

Történelmi séta Veszprémben
Úton útfélen elmegyünk szobrok, emléktáblák, utcatáblák
mellett, s nem állunk meg egy pillanatra, hogy megnézzük,
kit ábrázol, kinek a tiszteletére emelték, kiről nevezték el.

1848. március 15-e a magyarok szabadságszeretetének,
szabadság iránti vágyának jelképévé vált. Emlékét
városunkban is több helyen őrzik.
Tegyünk egy rövid virtuális sétát! Kutassuk fel hol, mi őrzi
az 1848. március 15-i események elindítóinak emlékét!

Márciusi ifjak
Bérczy Károly
Bozzai Pál
Bulyovszky Gyula
Degré Alajos
Egressy Béni
Egressy Gábor
Eressy Ákos
Garay János
Hamary Dániel
Irányi Dániel
Irínyi József
Jókai Mór
Kléh István
Korányi Frigyes

Lisznyai Kálmán
Nyáry Albert báró
Oroszhegyi József
Pálffy Albert
Petőfi Sándor
Sükei Károly
Vasvári Pál
Vajda János
Vas Gereben (Radákovics
József)
Vidacs János

Közülük négy nevével
találkozhattok Veszprém utcáit
járva.

Emléktábla
Petőfi Sándor volt a márciusi ifjak egyik vezéralakja.
Számos helyen találkozhatunk nevével városunkban.
Ha a Mackó Cukrászdánál járunk, az épület falán egy
emléktáblát láthatunk, melyen Petőfi Sándor portréja
alatt az alábbi szöveg olvasható:
„PETŐFI SÁNDOR 1848 MÁRCIUS 5. ÉS
6. NAPJÁN ENNEK A SZÁLLÓNAK VENDÉGE
VOLT. A VESZPRÉMI SZÍNPÁRTOLÓ
EGYESÜLET 1913. MÁRCIUS 15.”

(A cukrászda épületében hajdan a Bakony Szálló működött.)

Szobor
Ha tovább sétálunk a Színházkert felé, rögtön egy

Petőfi-szoborral találkozunk.
1988 óta áll itt, Marton László, Kossuth-díjas
művész "Petőfi, a vándorszínész" című szobra.
A művész mészkőből és bronzból készítette el a költő
alakját.

Közintézmény
A szobor a Veszprémi Petőfi Színház bejáratánál
várja a
színházlátogatókat. A színház 1920 óta viseli a szabadságharc költőjének
nevét.

Utcák
Innen tovább indulva a Toborzó utcán keresztül
jutunk a Jókai utcára, amit az idősebbek még ma
is Hosszú utcaként emlegetnek.
Ez az utca régen a város főútjának, ütőerének
számított, Esztergom és Buda felől Városlőd és
Pápa irányába vezetett a vár alatt. Mesterek
utcájának is hívhatták volna, hiszen működött itt
pék, csizmadia, órás, asztalos, bognár, kékfestő,
szabó, üveges, lakatos, könyvkötő, kötélgyártó,
mészáros, volt itt borospince és 3 étterem.
Az 1907/1908-as Veszprém város házjegyzéke így
tűnteti fel ezt az utcát:”Hosszú utca (később
Jókai Mór utca)”.

Emlékmű
Ha folytatjuk tovább az utunkat, akkor a Dózsa György térre érünk. Ma itt áll az
1848/49-es szabadságharc emlékműve.
1947. december 16-án a veszprémi 48-as bizottság pályázatot hirdetett egy Szabadságzászló
megtervezésére. A pályázaton 22 év alatti fiatalok vehettek részt. A nyertes tervet
ifj. Hideghéthy Dezső Felsőépítőipari iskola III. éves hallgatója adta be. A terv
kivitelezésével Stumpf Jánost bízták meg.
Az alkotást 1948. március 14-én avatták fel a centenáriumi ünnepségsorozat keretében a
Palotai téren (más néven a Széna téren - mai Kossuth utca és Jutasi út kereszteződésénél
kialakult tér).
Az 1970-es évek elején költöztették a
Dózsavárosba, 2004-ben felújították, majd a
Dózsa György tér 2012-es átépítésével került
mai helyére az emlékmű.

Utcák
A Belvárosban Vas Gereben nevét viseli egy utca.

Utcák
Az Egyetemi városrészben Vajda Jánosról
neveztek el utcát.

Utcák, közintézmények
A Belvárosból a Jutasi úton keresztül érjük el a
Petőfi Sándor utcát, majd tovább haladva
eljutunk a Március 15. utcába.
Itt két intézmény is viseli e jeles nap nevét:
• az EKMK Március 15. utcai Könyvtára
• a Március 15. utcai Sportcsarnok és
Uszoda.

Kalandozásaidhoz itt találsz egy kis segítséget:

Jó sétát és kellemes időtöltést kívánunk Nektek!
Andi néni és Emőke néni
(S ha már ott jártok, készítsetek egy szelfit, és küldjétek el a : balogh6andrea@gmail.com címre! )
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