
Budai Vár - 2017. okt. 7 

1) Ki tervezte a Magyar Nemzeti Levéltár épületét? Milyen jól ismert pesti 

épület fűződik még a nevéhez? 

2) Ki volt a tulajdonosa annak a Bécsi kapu téri háznak, amelyik előtt a 

járdán most híres emberek aláírásai láthatók? 

3) Kérünk legalább 3 nevet közülük! 

4) Ki az az evangélikus lelkész, akinek az emléktáblája kicsit eldugva, a téren 

álló evangélikus templom kertjében látható? Miről nevezetes ez a lelkész? 

5) Mely intézményeknek ad helyet a Táncsics Mihály utcában álló hajdani 

Erdődy-palota? 

6) Miért Táncsicsról nevezték el ezt az utcát? 

7) Ugyanebben az utcában lakott egy híres költő, akinek a nevét sétány 

viseli a Várban. Ki ő? 

8) Milyen állatról nevezték el azt az egykor híres fogadót, amelynek épülete 

ma is áll a Hess András téren, és homlokzatán látható is ez az állat? 

 

 

Pesti Broadway - 2017. szept. 18. 

1) Kinek a nevét viseli a Király utca és Csányi utca sarkán álló, gótikus 

elemekkel díszített, romantikus stílusú ház, és ki az a híres író, aki a 19-20. 

század fordulóján ott lakott néhány évig? 

2) A Teréz-templom csillárja hol volt eredetileg? 

3) Melyik magyar uralkodópár domborműves portréja díszíti két oldalt a volt 

Ernst Múzeum bejáratát? 

4) Ha belépünk a volt Ernst Múzeum kapuján, az előtérben két oldalt 

feketemárvány padokat látunk. Ki tervezte őket? 

5) Mi volt a Radnóti Színház korábbi neve? 

6) Ki készítette a színház előtt álló Radnóti-szobrot? 

7) Kérünk szépen legalább 1-1 olyan színészt és színésznőt, operaénekest és 

operaénekesnőt, illetve balett-táncost és -táncosnőt (tehát min. 6 nevet), 

akinek a lábnyoma a Halhatatlanok Sétányán látható. 



8) Kinek a műteremháza volt a mostani Magyar Fotográfusok Háza? 

9) Kinek a szobra áll a Thália Színház előtt? 

10) És kié ül az Operettszínház előtt? 

 

 

A lutheránus sziget és a Szent István Bazilika - 2017. július 8. 

Feladatlap a résztvevőknek 

 

1. Mi a lutheránus sziget latin neve? 

2.  Melyik három nemzetiség evangélikusait szolgálta a „sziget”, és a három 

közül melyik vált ki a 19. században, hogy a Rákóczi úton külön templomot 

építsen magának? 

3. Ki tervezte a Deák téri evangélikus templomot? 

4. Milyen szerepet játszott a „sziget” az 1838-as nagy pesti árvíz idején? 

5. Miről kapta nevét a Sütő utca? 

6. Ki volt az az evangélikus lelkész, aki a holokauszt idején  mintegy 2000 

üldözöttet (túlnyomórészt gyerekeket) mentett meg? 

7. Mi volt a neve annak a „köztársaságnak”, amelyet ez a lelkész a háború 

után hozott létre az árván maradt gyerekek számára? 

8. Hány méter magas (kívülről) a Szent István Bazilika kupolája? 

9. Hány építész dolgozott a Bazilikán? Név szerint? 

10. Milyen fontos ereklyét őriznek a Bazilikában? 

 

 

A református sziget és a zsidó negyed - 2017. június 17. 

Feladatlap a résztvevőknek 

 

1. Kinek az alkotása a Kálvin téri református templom előtt álló Kálvin-szobor? 

2. Milyen alkalomból helyeztek el ideiglenesen 95 db, idézeteket tartalmazó 

kőlapot a Kálvin téren, és miért éppen 95-öt? 



3. Mi volt a neve annak a fogadónak, melynek névadói ma is láthatók a 

bejárat fölött? 

4. Milyen kút állt a Kálvin téren a II. világháború végéig? 

5. Hol áll ma ennek a kútnak a másolata? 

6. A kút melyik alakja és hol látható ma is eredetiben? 

7. Kinek a nevét viseli az a rövid utca, amelyben a "Kisképző" található? Miért 

fontos személyiség ő a magyar reformátusok számára? 

8. Melyik híres író járt a Lónyay utcai iskolába, melynek falán emléktábla 

hívja föl erre a figyelmet? 

9. Mikor és milyen stílusban épült a Dohány utcai zsinagóga? 

10. Mikor lett temető a kertjéből, és hány embert temettek oda? 

11. Melyik híres amerikai színész nyújtott jelentős anyagi támogatást a 

zsinagóga felújításához és a mögötte látható holokauszt-emlékmű 

felállításához? 

12. A magyar zsidóság melyik irányzatának temploma volt a Rumbach 

Sebestyén utcai zsinagóga? 

13. Kiről kapta nevét a Gozsdu-udvar, és hány udvar van ebben az 

átjáróházban? 

14. A Kazinczy utcai zsinagóga és a hozzá tartozó épületegyüttes Dob utcai 

homlokzatán látható az építés zsidó naptár szerinti dátuma is. A zsidó 

naptár szerinti melyik év van ott feltüntetve?  

 

 

Séta a Corvin-negyedben - 2017. június 3. 

Feladatlap a résztvevőknek 

 

1. Mióta viseli a Corvin köz ezt a nevet, és mi volt a korábbi neve? 

2. Saccolja meg, hány 1956-os emléktábla van a Corvin közben. 

3. Mikor nyílt meg a Corvin mozi, és melyik nagy költőnk írt verset a 

megnyitás alkalmából? 



4. Ki tervezte a Kisfaludy u. és Práter u. sarkán álló gyönyörű, szecessziós 

házat? 

5. Melyik híres regény szereplőit ábrázolja a Práter utcai iskola előtti 

szoborcsoport? 

6. Kinek és milyen üzlete volt a Práter u. és Nagy templom u. sarkán, a 19. és 

20. század fordulóján? 

7. Hol van az az átlátszó emléktábla, amelyik az 56-os golyónyomokra hívja 

föl a figyelmet? 

 

 

Séta a Palotanegyedben - 2017. május 13.  

Feladatlap a résztvevőknek  

 

1. Ki a Nemzeti Múzeum előtt látható Arany-szobor alkotója?  

2. Kit ábrázol a szoborcsoport női mellékalakja, és ki volt a modellje?  

3. Mire emlékeztet a Múzeumkert Bródy Sándor utcai kerítésén lévő kis 

márványtábla?  

4. A Parlament elkészültéig hol ülésezett az országgyűlés alsó- és felsőháza? 

5. Melyik híres 19. századi építész nevéhez fűződik a legtöbb ma is látható 

palota a Nemzet Múzeum körül?  

6.  Soroljon fel legalább három olyan palotát/épületet a Nemzeti Múzeum 

körül, amelyet ez az építész tervezett.  

7.  Melyik gazdag erdélyi család tulajdona volt a Reviczky u. 5. és 7. szám 

alatt álló két ház?  

8.  Ki az a költő, aki egy időben Babits Reviczky utcai lakásában lakott 

albérlőként?  

9.  Hogy hívják azt a nőt, akinek előbb ez a költő udvarolt, aztán mégis 

Babits felesége lett?  

10.  Melyik híres regényét írta Karinthy Frigyes a Reviczky utcai lakásában?  

11.  Élete mely időszakát töltötte Mikszáth a nevét viselő tér egyik házában? 


