
 

 

ÁNGEL SANZ BRIZ TÚRA 

Úgy vettük észre, sokak – köztök rengeteg spanyol turista – érdeklődésére számot tart Ángel 

Sanz Briz története. Nekik alkottuk meg ezt a sétaútvonalat, melyet Ángel Sanz Briz Túrának 

neveztünk el. 

 A TELJES SÉTA 

Dohány utcai Zsinagóga – A séta a zsinagóga kertjéből indul, ahol egy márványlapon 

olvashatóak az embermentők, köztük Ángel Sanz Briz neve is. (A zsinagóga és a kert 

meglátogatásához belépőjegyet kell váltani.) 

Ángel Sanz Briz Graffiti – Az Okuda San Miguel által, 2016-ban keszített graffitit az 

AECID spanyol Együttműködési és Feljesztési Ügynökség Falfestmények a Szabadságért 

programjának keretében készült. 

Emléktábla a Nagykövetség homlokzatán – A 2008-ban avatott emléktábla Őfelsége 

I. János Károly Király 2007-es magyarországi látogatása alkamából, az Országgyűlésben 

elhangzott beszédéből idézet. 

A séta következő állomása az újlipótvárosi Budai Nagy Antal utcában található. A cépont 

sétával vagy a 4-es vagy 6-os villamossal a “Széll Kálmán tér “ irányában két megállónyira, 

a “Jászai Mari tér” megállónál található. Innen indul a Védett Házak Sétája Eddig 3,3 

kilométernyit sétáltunk, most még további 2 km vár ránk. 

 VÉDETT HÁZAK SÉTA 

 (a tempónktól és a megállóink hosszától függően 30-60 perc) 

1. Budai Nagy Antal (korábban: Návay Lajos) utca 4.  

2. Raoul Wallenberg  (korábban: Phőnix ) utca 5. – Ebben a házban lakott szüleivel az 

ifjú Harsányi Iván, akiből később kiváló hispanista, újkori történész a Pécsi 

Tudományegyetem professzor emeritusza lett.  

3. Balzac (korábban: Légrády Károly)  utca 35. 

4. Balzac (korábban: Légrády Károly)  utca 44. 

5. Balzac (korábban: Légrády Károly)  utca 25. 

6. Pannónia utca 40. 

7. Pannónia utca 44. 

8. Pannónia utca 48. – holmokzatán a 2020 októberében avatott emléktábla őrzi a 

spanyol védett házakban megmenekültek emlékét. 

9. Pannónia utca 64. – a ma látható épület nem azonos az eredetileg spanyol védett 

házzal. 

10. Szent István park 35. – a ház dunai homlokzatán található az 1994-ben, Javier Solana 

spanyol külügyminiszter által felavatott, első Ángel Sanz Briz emléktábla 

11. Radnóti Miklós (korábban: Sziget) utca 40. – a ház a Spanyol és a Svéd Követség 

közös védelme alatt állt. 

 



 

 

A Túra végéhez szükségünk 

lesz a tömegközlekedés 

igénybevételére: ehhez a 9-es 

autóbuszt javasoljuk a 

“Bogdáni út” irányába, a 

“Flórián tér” megállóig (8 

megálló), itt át kell szállnunk 

a  34, 106 vagy 134 jelzésű 

buszok valamelyikére, és 4 

megálló erejéig. Felhívjuk 

szíves figyelmét, hogy a 

tömegközlekedést csak 

érvényesített jeggyel vagy 

érvényes bérlettel szabad 

használni. 

Ángel Sanz Briz emlékmű 

– 2015-ben a Fővárosi 

Közgyűlés utat nevezett el a 

spanyol diplomatáról. Ebből 

az alkalomból készült az 

Ángel Sanz Briz út elejé álló 

emlékmű.  

 

A Túra útvonala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BfiKBiMBdbuo74tUecPiap0QAb1UAj_l&ll=47.514787546298685%2C19.04777874760748&z=15


 

 

 

 


