
Javaslat a 
„[nemzeti ertek megnevezese]" 

[telepiiiesi/tdjegysegi/megyel/kulhoni magyarsdg] ertektdrba torteno felvetelehez 

f Keszitette: 

(nev) 

... f^r^4^0?l./^:ZL • (alairas) 

./.M/'4fytAt?/Xi^^. (telepules, datum) 
(P. H.) 

Ke-recssnyi ZcUan 
S500 Papa, Szt. Istvan ut 6. 



I. 

A J A V A S L A T T E V O ADATAI 

KerecGsnyi Zc i tan 
1. Ajavaslatot benyujto (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: 350Q Papa, Szt- IsWan ut 6. 

2. Ajavaslatot benyujto szemely vagy a kapcsolattarto szemely adatai: 

Nev: k-'BRGCSS^A/^f S.OC'n^rJ 
Levelezesi cim: f^^O —p/^t^A^ S'^^^ (STVf<'f^ C , 
Telefonszam: OCf^S/Sl4 '/€C 
E-mail cim: tV/^'/^'^f*'^ 

11. 

A N E M Z E T I E R T E K ADATAI 

1. A nemzeti ertek megnevezese P/\'pAf 'S.^fO'^ TBfUOT^K. 

2. A nemzeti ertek szakteriiletenkenti kategoriak szerinti besorolasa 

• agrar- es elelmiszergazdasag • egeszseg es eletmod ^epitett komyezet 

• ipari es miiszaki megoldasok l^kulturalis orokseg • sport 

• termeszeti komyezet • turizmus es vendeglatas 

3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye -PA'PA Y/4tZoX 

4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdemenyezik 

t^telepiilesi G tajegysegi • megyei • kiilhoni magyarsdg 

r 
5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa 

6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett 

7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjelenito forrasok listaja (bibliografia, 

honlapok, multimedias forrasok) • 1^3 Hef^MMf^i ilrv/^ri A PA'P/w Ti^^fii-fC 

8. A nemzeti ertek hivatalos weboldalanak cime: -— 



5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa: 

Az egykor nepes, a XX. szazadi nepirtas, majd elvandorlas soran szinte teljesen eltiint papai zsido 
kozosseg hajdani temetkezesi helyei Papa varosa kultiirtorteneti ertekei koze tartozik. Mindket 
temetokert a Veszpremi uton taialhato. A „regi" temeto hazak es kertek takarasaban (a Veszpremi ut 
38. szamu haz udvaran tiil), az „uj" az Alsovarosi koztemeto mellett, fallal koriilolelt telken taialhato. 
Papan a 18. szazad kozepetol voltak jelen nagyobb szamban a zsidok. Halottaikat kezdetben a 
Kalvaria temeto egy elktilonitett reszeben temettek el, majd amikor a gyarapodo hitkozseg a varos deli 
hataraban vasarolt egy tbldteriiletet temetkezes celjara, a Kalvarian eltemetetteket kihantoltak es 
athoztak a „regi" zsido temetobe. Igy a temeto koranal regebbi sirok is talalhatok ott. A „regi" temetot 
- miutan nagyon elhanyagolt allapotabol felujitottak, megtisztitottak - 1993-ban miiemlekke 
nyilvanitottak. A 19. szazad vegen a regi temeto megtelt, igy a hitkozseg egy ujabb teriiletet vasarolt 
az Alsovarosi temeto mellett (a Veszpremi lit 27. szamu haz kertjen keresztiil megkozelithetoen). Az 
„uj" temetobe a ravatalozo-epuleten keresztul vezet az ut, melynek homlokzatan heber nyelvii felirat 
olvashato: :n. yn pnia •'ym, 3nry s'̂ m̂ Vop. nn^u , jelentese: „Emlekezz: elhagyjak majd sirjaikat llles 
eljovetelekor", alatta az epites evszama: 5659 (a temeto kereszteny idoszamitas szerint 1898 
szeptembere es 1899 szeptembere kozott nyilt). Falan 1974-ben emiektablat avattak a Holokauszt 
papai zsido martirjainak, 1990-ben az epiilet mellett allitottak fel a holokauszt papai aldozatainak 
emiekmuvet. Az „uj" temetoben nyugszik tobb, Papa varos eleteben egykor fontos szerepet jatszo 
kereskedo es gyaros. Az ismertebb halottak kozul: Roth Moshe Arje es Gottlieb Samuel rabbik, az 
egykori hires papal jesiva vezetoi, Lowenstein Adolf hitkozsegi vezeto, aki vegren delete ben 
alapitvanyt hozott letre, bogy kamataibol evente egyszer lassanak vendegiil tiz katolikus, tiz protestans 
es tiz zsido szegeny polgart, llletve vitez Laszio Miklos kereskedo, elso vilaghaborus hos, akit 1944-
ben a nyilasok tizennegy eves fiaval egyutt meggyilkoltak a varos hataraban. A temeto hatso reszeben 
temettek el a II. vilaghaboru soran a nacik altal meggyalazott toratekercseket. 

6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett: 

A papai zsidosag egyori temetokertjei kultiirtorteneti, illetve epitett ertekeink szoros es 
feibecsiilhetetlen reszei. Megorzesuk, ovasuk, meltokeppen valo apolasuk nemcsak izraelita hitii 
honfitarsaink iigye, hanem mindnyajunke, magyaroke, papaiake! Fontos - kiilonosen a mai idokben -, 
hogy ezen nemzeti-kulturtorteneti emiekhelyeinket - a megovason till - megismertessiik jelen helyi 
diaksagunkkal, hogy megismertessiik veluk ezeken keresztiil is az egykoron papai utcainkban, 
hazainkban elt es munalkodott honfitarsaink reank maradt szellemi es kulturalis oroksegeit. 
A papal zsido temetok helyi ertektarba valo felvetele elengedhetetlen! 

Papa, 2015. marcius 20. /* /-

Kerecsenyi Zoltan 

(onkormanyzati kepviselo) 



Ajanlas 

a papai zsido temetok Telepiilesi Ertektarba torteno felvetelehez 

A helyi kozossegek torteneti orokseget a szellemi-kulturalis javak mellett epiteszeti 
emlekeik, a templomok es a temetok is orzik. Szomoni, de egyben feibecsiilhetetlen teny, 
hogy a veszkorszak kovetkezteben megsemmistilt, hajdani nepes es prosperalo papai zsido 
kozosseg voltat, jelleget es emleket a szinten muemiekke nyilvanitott helyi zsinagoga 
mellett szinte csak a temetok dokumentaljak. Az egykor itt elt papal zsido lakosok nevet, 
etetkorat, csaladi es larsadalmi kapcsolatait az elmult 300 evbdl ezek az itt taialhato 
sirkovek orzik ilyen teljesseggel. 

A telepiilesek tOrtenete csakis a benniik egykor elt vagy ma elo valamennyi 
kozosseg tortenetenek ismereteben ertheto meg es !rhat6 le. Marpedig a varosi lakossag 
egynegyedet kitevo egykori zsidosag bo ket evszazadon keresztiil volt Papa meghatarozo 
tarsadalmi es vallasi kozossege. Tortenetiik megismerese es emlektik megorzese a 
mindenkori varosi kozossegnek feladata. A papai zsido temetok Telepiilesi Ertektarba valo 
felvetele is ezt a ceh szolgalhatja. Helyi ertekkent torteno elismerese elosegitheti a 
miiemlekke nyilvanitott temetok hatekonyabb vedelmet es gondozasat. Ezen tulmenoen 
hozzajarulhat ahhoz, hogy - akarcsak az orszagban taialhato tobb zsido temeto eseteben - a 
papai temetokrol is teteles topografiai leiras keszuljon a jovoben. 

A varos tarsadalmi es kulturalis oroksegenek tekintheto papai zsido temetok 
Telepulesi Ertektarba tOrteno felvetelet tehat tamogatom, es jo szivvel tisztelettel ajanlom. 

Veszprem, 2015. aprilis 1. 

Jakib Reka, PhD 
tortenesz-1 ev eltaros 

MNL Veszprem Megyei Leveltara 



Hozzajaruto nyilatkozat 

A teinahoz kapcsolodo alabbi totofelvetelek sajit keszitestiek, szabadon publikalhatoak. 

Papa, 2015. marcius 20. 

( 

Kerecsenyi Zoltan 

(onkormanyzati kepviselo) 












