
KINCSKERESŐ JÁTÉK 
Szobrok és emléktáblák nyomában  
múzeumtól múzeumig 

 
 

vári Konrád vagyok - ha így 
szimpatikusabb- Konrád mester, aki az 
1250-es években felépítettem Óvár várát. 

Sok-sok év telt el azóta, megváltozott a vár és a 
város is. Kíváncsi természetű ember lévén, 
szellememet megidézve, a város 
nevezetességeit próbálom felkutatni. Ez csak 
úgy sikerülhet, hogy különböző próbatételeket 
- mai szóval- fejtörőket sikerül megoldanom. 
Bízom a Ti segítségetekben. Ha helyes 
válaszokat kapok - sikerül eljutnom kedvenc 
helyemre, a város legrégebbi gótikus lakóházába.  Ott végre kergetőzhetek a galambokkal 
a vasrácsozott fali erkélyeken, és bújócskázhatok a széllel a kőkeretes ablakok között. 
 
1. Utam a híres költő, József Attila szobránál veszi kezdetét, melyet a Hőnel Béla által 
tervezett oszlopos óvári épület, a Hansági Múzeum kertjében találhattok. A kertet körül 
járva, az épületet nézegetve, egy híres festőművész emléktábláját pillantottam meg a 
falon. Ez a festő a szlovákiai Somorján született 1896-ban. Festészetének későbbi 
szakaszában a Szigetköz tájait fedezte fel. 1974-ben bekövetkezett halála után az óvári 
temetőben talált megnyugvásra. Vajon ki ő?  
Nevezzétek meg, hogy folytathassam utamat! 
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2. A múzeum kertjéből kilépve az út túloldalán lévő kórház felé indultam tovább. A 
hatalmas épület mellett elhaladva egy szépen rendezett kis téren néhány turista épp arról 
beszélgetett, hogy az itt látható szobor Rieger Tibor szobrászmester alkotása. Az egyik 
idősebb turista szerint a szobor címe: „Bárka”. Valóban egy bárka ez, telis-tele 
emberekkel. A vitorlán egy madár ül. Vajon milyen madár lehet?  
Segítsetek a válaszadásban, mert ha nem álltok mellém, itt kell maradnom a bárkába 
zárva. 
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3. Épp indultam volna tovább, mikor a szél felkapott és néhány levél társaságában egy 
faragott kőtömb előtt rakott le a kis tér túloldalán. Mi lehet ez? Úgy hallottam egy modern 
szobor, amit Nagy Benedek móri szobrászművész készített abból az alkalomból, hogy 
Magyarország belépett az Európai Unióba. A hatalmas kőtömb oldalán lévő feliratból az is 
kiderül, hogy a szobrot kik állíttatták.  
Fejtsétek meg a választ, különben rám esteledik, mielőtt elérném célomat. 
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4. A sok gyaloglástól régóta gyötört a szomjúság. Gondoltam megpihenek az Európa-
kővel szemben levő templom árnyékában. Egy mellettem elhaladó babakocsit toló 
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nagyitól érdeklődtem, hogy merre találok a közelben ivókutat. A nagymama kissé 
bizonytalanul azt válaszolta, hogy emlékezete szerint, ha a Magyar utcán továbbmegyek a 
következő templomig, amellett olthatom szomjamat. Ott -ahol egy lovagkirály szobra áll -
,kit több száz éve szentté avattak. Sajnos megnevezni nem tudta pontosan kit ábrázol a 
szobor, remélem ti tudjátok, máskülönben itt kell maradnom és száz évig őriznem kell a 
kutat. 
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5. Most, hogy kipihentem magam, folytatom utam a sétálóutcán. A közeli éttermek előtt a 
padon egy anyuka ült óvodás korú kislányával. Előzőleg a Huszár Gál Városi Könyvtárban 
jártak. Az anyuka kezében a Bogyó és Babóca alszik című mesekönyv lapult, abból olvasott 
fel a kicsi Fanninak. Úgy tudom egykor valamelyik közeli házban is működött könyvtár, 
sőt nyomda is. De melyik is az a ház? Úgy tűnik elfelejtettem, pedig az egyik házfalon még 
ma is tábla őrzi emlékét. Keresd meg az emléktáblát és jegyezd le ki volt a nyomda 
alapítója. Ha ügyesek vagytok, már készülődhetek is a következő helyszín felé. 
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6. Az utca végénél Habsburg Frigyes főherceg bronzból készült ülőszobra előtt sétáltam 
el.  Hamarosan egy nagy tér tárult fel előttem, - „de sok itt az autó”- gondoltam. A járdán 
mentem tovább a volt Habsburg főhercegi kastély épülete előtt, mely egybeépült a Piarista 
Gimnáziummal. A sarkon megálltam kicsit. Ha emlékezetem nem csal, a hajdan itt álló 
erkélyen egy híres magyar államférfi mondott toborzóbeszédet 1848-ban. Keresd meg 
domborműves arcképét a falon. A feliratból azt is megtudhatod, ki volt ő.  
Bízom benne, hogy ezt a feladatot is meg tudjátok oldani, mert ha nem sikerül, egész nap 
itt rostokolhatok az emléktábla alatt.   
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7. Már csak pár lépés választ el attól az épülettől, mely számomra a legkedvesebb a 
városban. A zebrán átkelve a Fő út túloldalán a Polgármesteri Hivatalt elhagyva egy 
portrészobrot fedezek fel. Szigorú tekintetű, szakállas férfiarc tekint rám. A Kossuth díjas 
író, költő unokaöccse annak a házaspárnak, kinek festmény- és porcelángyűjteményét a 
szobor szomszédságában levő épületben megcsodálhatjátok.  
Ki ő? 
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Biztos emlékeztek, hogy egy híres költő szobrától indultunk és egy szintén ismert költő, 
író szobránál ér véget utunk. Mellette a Hansági Múzeum másik épülete, mi valaha lakóház 
volt. Ha a megfejtések alatt megszámozott betűket a megfelelő helyre beírjátok, 
megtudhatjátok, hogy hívták azt a családot, kinek utoljára ez a ház adott otthont. 
 

 
                          

       1           2           3          4          5           6          7  

 
Gratulálok és köszönöm, hogy segítségeddel én is elértem úti célomat. Végre 
elfoglalhatom helyem a galériában található kényelmes fotelek egyikében és 
pihenhetek kicsit, mielőtt újra útra kelek. Gyere velem Te is a képtárba, mutasd be 
a kitöltött feladatlapod a teremőrnél, hogy ajándékod átvehesd! 
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