
Közösségek Hete - Irodalmi séta  

Karantén kultúra 

Tegyünk online utazást a kultúra világába! 

 

Kölcsey Ferenc gondolataival hívunk virtuális helytörténeti sétára minden sopronit és 

minden érdeklődőt: 

„Minden kő, régi tettek helyén emelve; minden bokor, régi jámbor felett plántálva; 

minden dal, régi ősről énekelve; minden történetvizsgálat, régi századoknak szentelve: 

megannyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni. (...) Azért keressetek 

alkalmat a hajdanra visszanézhetni, s érte melegűlni." 

Feladat: 

1. Derítsétek ki, hogy kire vonatkozik (mely személyhez kapcsolódik) az adott idézet, 

vagy leírás! 

2. Ha a személy neve kiderült, sétára invitálunk benneteket, keressétek meg, 

városunkban mi őrzi nyomát (emléktábla, szobor, épület, utca stb.)? 

3. Készítsetek erről képet, szelfit és küldjétek el nekünk! 

4. Ha személyes emléket is őriztek ezekkel kapcsolatban, kérjük, osszátok meg velünk! 

A megfejtésben segít a szófelhő, melyben minden személy megtalálható, egy-egy hozzá 

kapcsolódó emléktábla lelőhelyével együtt.  

A legjobb megfejtéseket természetesen díjazzuk, tehát a megfejtő nevével együtt 

egy e-mail címet is kérünk megadni. 

1. Berzsenyi Dániel  

 Pócsi u. 12. sz. – emléktábla 

 Széchenyi tér 11. - Berzsenyi Gimnázium, Evangélikus Líceum – iskola, 

emléktábla 

 utca 

IDÉZET:  

„Én egy koruim között legelső magyar tánczos voltam, lovat, embert, asztalt által 

ugrani nékem játék volt. Sopronyban magam tizenkét németeket megvertem, és azokat 

a’ város tavába hánytam, és az én első szeretőm az én karjaim között elalélt.” 

(Kazinczynak írt leveléből) 

2. Kis János  

 Széchenyi tér 11. – emléktábla:  

 



 Templom utca 12. sz. – emléktábla 

IDÉZET: 

„Szép vagy Sopronnak zordon hegye, völgye, hol ormos 

Rengeteged feketül, s bércei árja zuhog; 

Szebb vagy, apró halmok s térek vegyülés kalásszal 

S szőlővel nevető hesperi kertje te, még. 

És te, miképp emeled, mint tágítod ki szorongó 

Lelkemet, o Pannon tengere, Piso vize!” (Sopron tájékához) 

 

3. Döbrentei Gábor  

 Széchenyi tér 11. – emléktábla 

 

IDÉZET: 

„Kedves Hazám édes nyelve 

Értted érez kebelem, 

Kezem éghez felemelve 

Éltem’ neked szentelem. 

 

Dicsőséged’ fényes napja, 

Bárha lassan is kerül, 

Szíven mégis felragadja 

Midőn látom, hogy derül.” (Hazám nyelve) 

 

4. Petőfi Sándor  

 Petőfi tér és utca 

 Petőfi tér 4. - Raiffeisen Bank oldalán emléktábla 

 Halász u. 25. - emléktábla a Petőfi Sándor Általános Iskola falán 

 iskola és színház névadója 

 Rákóczi Ferenc u. 9. – emléktábla 

 A színház előtt szobra áll  

 

IDÉZET: 

 „Nézek, nézek kifelé az 

Ablakon, 

Ott merengnek szemeim a 

Silbakon, 

Jár a faköpönyeg mellett 

Föl s alá, 



Méltósággal, mint valami 

Kiskirály. 

Sétifikáltam igy én is 

Valaha, 

Merthogy voltam, voltam én is 

Katona, 

Fekete-sárgára festett 

Fák előtt 

Villogtattam a hatalmas 

Gyíklesőt.” (Nézek, nézek kifelé) 

 

5. Pap Károly 

 Fenyvertár utca 5. – emléktábla 

 botlatókő szülőháza előtt  

IDÉZET:  

„A második világháborúban tragikusan elpusztult nemzedék egyik legtehetségesebb 

írója volt, a legkövetkezetesebb magyar zsidó író, nem kötött kompromisszumokat, de 

nem is mondott le a magyar nyelvből adódó kulturális összetartozás tényeiről és 

lehetőségeiről sem. Magányos prófétaként kereste az abszolút igazságot, 

rendíthetetlenül hitt a szeretet, az alázat, az igaz szó megváltó erejében. Művészete 

szépség és jóság, esztétikum és etikum megalkuvás nélküli és feltétlen együvé 

tartozását hirdeti. Önvallomásos gyermekhősének igazságkereső lázadását örökíti meg 

Azarel című művében.” ( Lichtmann Tamás: Az igazságkereső Pap Károly) 

 

6. Kolbenheyer Mór   

 Templom utca 17. – emléktábla  

IDÉZET:  

 „Therese Artner, Johann Kis, auch Du  

sangt hier nächst des Peiso Welle, Petőfi, 

So duldet ohne Neid, und stimmet zu,  

Das sich Euch Drei ’n ein Vierter zugeselle.”  

 

Nyers fordítása: 

„Artner Teréz, Kis János és Te is Petőfi,  

 itt daloltatok a Fertő partján  

Tűrjétek hát irigység nélkül,  

Hogy hármótokhoz egy negyedik csatlakozzon.” (A betegágyból) 

 



7. Révai Miklós    

 Szent György u. 22. sz. – emléktábla  

 A Jereván lakótelepen utcát neveztek el róla 

IDÉZET:  

GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC könyvtáralapítását ékes latin ódában méltatta: 

„Hirdeti majd hálás Hona hűn szerető fia tettét 

És gondolva nagy áldozatára, 

Mellyel emelte javát meg a fényét messzi jövőben 

Cserkoszorút fon ő neki egykor, 

S míg magyar áll és míg magyar él csak emitt eme földön, 

Széchenyi nagy neve élni fog addig. „ 

 

8. Frankenburg Adolf  

 Szent György u. 24. sz. – emléktábla  

 Frankenburg úti aluljáró  

 utcanév  

IDÉZET:  

Élete nagy részét a hazai művelődés nemzeti nyelven történő felemeléséért folytatott 

küzdelem szolgálatában töltötte el. Magyar Életképek címmel havi szépirodalmi 

folyóiratot indított, lapja lett az ifjú írók (Petőfi, Jókai, Vas Gereben, Vörösmarty, 

Tompa, Jósika), az új eszmék és törekvések, tehát a „Fiatal Magyarország” közlönye. 

Soproni Irodalmi és Művészeti Kör alapítója volt, amely halála után, 1912-ben felvette 

nevét.  

9. Lackner Kristóf  

 Fő tér 7. - Tábornok ház emléktábla  

 Lackner Kristóf utca 1. - Lackner Kristóf dombormű  

 Lackner. K. u. 9-11. - Autóbusz pályaudvar - Lackner mellszobra  

 iskola névadója 

 utca   

 Lackner-díj 

IDÉZET:  

A kora újkori Sopron egyik legismertebb, és legtevékenyebb polgárát tisztelhetjük 

benne, akit hatszor választottak polgármesterré. Ötvös, jogtudós, városbíró és író 

volt. Tanulmányai befejeztével Sopron város közügyeinek intézésében vett részt, 



tanácstagként, városbíróként. Politikusként és diplomataként bravúrosan képviselte 

városa érdekeit az országos politikában. II. Mátyástól nemesi rangot kapott. 

10. Gyóni Géza  

 Orsolya tér 1. - emléktábla  

 Deák tér - az Időjárás emlékműtől jobbra áll egész alakos szobra 

 utca  

IDÉZET:  

„Hazai domb lesz vagy idegen árok 

Bús sírom füve amelyen kihajt, 

Kopott fejfámon elmosódó írás 

Bolygó vándornak ezt hirdesse majd: 

Boldog, ki itt jársz, teérted is 

Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt; 

Véres harcok verték fel hírét, 

De csak a béke katonája volt.” (Sírvers) 

11. Zrínyi Miklós   

 Várkerület 55. sz.  

 utca  

IDÉZET:  

„Én az ki azelőtt iffiu elmével 

Játszottam szerelemnek édes versével, 

Küszködtem Viola kegyetlenségével: 

Mastan immár Mársnak hangassabb versével” 

12. Dukai Takács Judit  

 Várkerület 63. sz. – emléktábla  

IDÉZET:  

„Ne halogasd napról napra 

Óh halandó, tettedet, 

Mert nem tudod, ha holnapra 

Húzhatod-e éltedet. 

  

Szedd, míg meddőn nem maradnak 

Kórói a virágnak; 

Jegyezd fel azt jól magadnak, 

Hogy az idők nem várnak!”  

  



13. Kerpely Jenő (Kerpely Claudius, Eugen K. Claudius; Claude d'Acy) 

 Várkerület 65. sz. – emléktábla  

IDÉZET: 

A kérdéses személy naplót vezetett, ebben a felszabadulás előtti utolsó bejegyzése: 

„1944. március 19. Magyarországot megszállják Hitler csapatai, az SS és a Gestapo. 

Elhatározásom, hogy dacolok a gyilkosok minden rendelkezésével. 1944. március és 

december közötti tíz hónap számomra »mon temps mort«”. Később Thomas Mann 

segítségével 1955-ben áttelepült Bécsbe. Itt kiadott köteteiben a magyar klasszikus 

költészet először jelent meg németül az eredeti szellemével, nyelvezetével és 

formájával egyenrangúan. Álnéven (Claude D'Acy) jelentek meg saját munkái. 

14. Becht Rezső  

 Udvarnoki utca 2. sz. – emléktábla  

 utca 

IDÉZET: 

„A nyár. A fény évszaka. Teremtő ereje teljében ragyog a Nap és az érett férfikor 

szenvedélyével hevíti élettársát, a szőke Földet. Reszket a levegő a búzamezők felett 

kettőjük lázától, az illatos éjszakák pedig csak rövid pihenők nász és nász között. Alig 

marad ideje a Földnek, hogy harmattal hősítse termő testét, máris újra beborítja 

teremtő vágyával a Nap. Lángra lobban az erdők felett a Károly-kilátó, hajnali pírban 

izzanak Sopron tornyai, új reggelre virrad a szelíd táj a Fertő és a Várhely közt. A 

fény végigsimítja a város ráncos arcát, belemarkol a fák koronáiba és sugarai a hársak 

levelein és a zsalu résein át besiklanak a szobába. Ragyogásba olvadnak az álmok árnyai, 

sugaras szemmel ébrednek az alvók….” (Becht Rezső: Soproni évszakok. A nyár) 

 

Örülünk, hogy részt vettek játékunkban, reméljük hasznos ismeretekkel gazdagodtak. 

Gratulálunk a nyerteseknek! A könyvtár nyitása után átvehetik nyereményüket, erről 

email-ben küldünk értesítést. 

Berger Hanna 

Bolla veronika Letícia 

Cser Petra Leona 

Fejesné Kmetz Tímea 

Horváth Nikoletta 

Horváth Réka 

Várfalvi Erzsébet 

Varga Lili  



Vörös Milán 

 


