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csiszár ágnes Sopron	múltja	szobrokban.
Kutas	lászló	szobrászművész	köztéri	
alkotásai	(1982–2014)

Gombocz Zoltán-emléktábla (bronz dombormű, 1982). A Berzsenyi Dániel Evangéli-
kus (Líceum) Gimnázium és Kollégium falán (Széchenyi tér 11.) található a nyelvtudós, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja emléktáblája, amelyet a líceum 
fennállásának 425. évfordulóján Lőrincze Lajos nyelvész avatott fel.

Döbrentei Gábor-emléktábla (bronz dombormű, 1990). A Magyar Tudós Társaság 
megalapításának 200. évfordulóján avatták fel az iskola egykori diákja, a költő, királyi ta-
nácsos, a társaság első titoknoka emléktábláját a Líceum udvarán. 

Soproni Horváth József-mellszobor (bronz büszt, 1993, Várkerület 7.). A Rejpál-ház 
előtt található az „akvarell poétájának”1 szobra, amely Horváth Bertalan, a művész fia, 
és a Soproni Városszépítő Egyesület összefogásából készült el. A mellszobrot az egykori 
tanítvány, Kutas László készítette és ajándékozta a városnak.

Dr. Vendel Miklós-emléktábla (bronz dombormű, 1996.). Születésének 100. évfor-
dulóján avatták a Kossuth-díjas magyar geológus, petrográfus, geokémikus, hidrológus, 
egyetemi tanár, akadémikus emlékére lakóháza (Béke utca 14.) falán.

Botvay Károly-mellszobor (bronz büszt, 1997). Az erdőmérnök, egyetemi tanár, az 
erdészeti termőhely-ismerettan tudósának szobra a NYME Botanikus Kertjében áll. Szü-
letésének 100. évfordulójára készült el. 

Sopronyi-Thurner Mihály-szobor (bronz, 1998). A jeles polgármester szobra a Tűzto-
rony bejárata előtt, a Városháza jobb oldali árkádja alatt áll a Fő téren. Születésének 120. 
évfordulóján dr. Gimesi Szabolcs, Sopron egykori polgármestere avatta fel. 

Murmann Sámuel-emléktábla (bronz dombormű, 1998. márc. 15.). Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc első soproni mártírja, az 1848-as Soproni Nemzetőrség VII. 
Líceumi Század parancsnokának szobra a líceum udvarán található.

Ráth Mátyás-emléktábla (bronz dombormű, 1999. ápr. 13.). Születésének 250. évfor-
dulójára a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete, a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége, Sopron Megyei Jogú Város és a Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium (Líceum) konferenciát rendezett és emléktáblát avatott az evangélikus lel-
kész, az első magyar nyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó szerkesztője tiszteletére. 

Modrovich Ferenc-mellszobor (bronz büszt, 2001). Erdőmérnök, egyetemi tanár.  
A szobor a NYME Botanikus Kertjében lett felállítva. 
Kálvin János-mellszobor (bronz büszt, 2001. március 4.).  A soproni református temp-
lom bejáratánál elhelyezett szobrot a művész, aki református lelkészek leszármazottja, 

1   László Gyula régész-történész elnevezése.
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családi indíttatásból ajándékozta a városnak. Köszöntőt Szarka László, a Soproni Kálvin 
Kör elnöke mondott. (Fotója jelen számunk 462. oldalán, 7. kép)
Prőhle Jenő-emléktábla (bronz dombormű, 2001. jún. 23.). A könyvtáros, művelődés-
történész, klasszika-filológus élete összefonódik a líceummal, amelynek diákja, tanára, 
igazgatója, végül könyvtárosa volt. Emléktáblája a könyvtár udvari falán található. Avató-
beszédet Sümeghy József lelkész, öregdiák és Lampérth Gyula igazgató mondott. 

Apponyi Albert gróf mellszobra (bronz mellszobor, 2001. október 23.). A szobor Balfon, 
a Fő utca 27. alatt, a József Attila Művelődési Ház előtt áll. Apponyi az első világháborút 
lezáró trianoni békeszerződést megelőző béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 
vezetője volt. 

Winkler Oszkár-mellszobor (bronz büszt, 2002). Az Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az 
ország első vidéki tervezőirodájának vezetője szobra a NYME Botanikus Kertjében, emlék-
táblája a Frankenburg u. 6. alatt található. 

Zettl Gusztáv-emléktábla (bronz dombormű, 2002. július 8.). A műgyűjtő, mecénás, 
ecetgyáros emléktábláját szőlőháza falán Kubinszky Mihály Széchenyi- és Ybl-díjas építész, 
egyetemi tanár avatta. 

Mühl Aladár-emléktábla (bronz dombormű, 2002. november 16.). Akvarellfestő, zenész, 
zeneiskolai tanár, az akvarellfestés eredeti és egyéni utat járó művelője. Születésének 100. 
évfordulójára lakóháza falán, a Bécsi utca 20 alatt Winkler Barnabás Ybl-díjas építész avatta 
fel az emléktáblát. 

Jankó Sándor-mellszobor (bronz büszt, 2003). Az erdőmérnök, főiskolai tanár szobra a 
NYME Botanikus Kertjében található. 

Deák Ferenc-mellszobor (bronz büszt, 2003. december 18.). A politikus, államférfi 
szobrát a Deák-tér Csatkai Endre utca felé eső sarkán helyezték el. Sopron első díszpolgá-
rainak egyike volt, aki a reformkorban, nem sokkal Széchenyi Istvánt követően kapta meg 
a kitüntető címet. Avatóbeszédet Turbuly Éva levéltár-igazgató mondott. 

Dr. Fodor László-mellszobor (bronz büszt, 2004). Az ábrázoló geometria tanszék ve-
zetőjének szobra a NYME Botanikus Kertjében található.

Holokauszt-emlékmű (emlékmű, bronz, mészkő, vas, 2004. július 14.). Az emlékmű a 
Papréten, az egykori városi gettó helyén található. 1944-ben innét szállították Auschwitzba 
a város csaknem 2000 zsidó vallású lakosát. 200-nál kevesebben élték túl az ottani borzal-
makat. (Fotója jelen számunk 461. oldalán, 6. kép)

Dr. Nikolics Károly-emléktábla (bronz dombormű, 2004. szeptember 17.). A gyógy-
szerész, egyetemi tanár domborművét a Fő téren, a Patikamúzeum előtt Nyíredi Szabolcs 
akadémikus, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság főtitkára avatta fel. 

Walter Mihály-mellszobor (bronz büszt, 2004. október 10.). A Handler Nándor Szak-
képző Iskola egykori tanár-igazgatójának szobra a Vitnyédi sétányon található. 
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Maller Kálmán-emléktábla (bronz dombormű, 2004. október 23.). Sopron első refor-
mátus lelkészének a Református Lelkészi Hivatal Maller-termében (Deák tér 2.) a Maller 
Kálmán Templom és Iskola Alapítvány, illetve a Soproni Kálvin Kör állítottak emléket. 

Káldy József-mellszobor (bronz büszt, 2005). Erdőmérnök, egyetemi tanár, dékán, rek-
tor, az Erdőgazdasági Tervező Iroda alapítója. Szobra a NYME Botanikus Kertjében talál-
ható.

Dr. Stasney Antal-mellszobor (bronz büszt, 2005). Fémkohómérnök, ábrázoló geomet-
riát oktató főiskolai tanár. Mellszobra az egyetem botanikus kertjében látható.

Dr. Friedrich Károly-emléktábla (bronz dombormű, 2005. január 30.). Az egykori Vá-
rosi Mozi igazgatója, fotóművész, filmoperatőr, idegenvezető. A Színház utca 32. alatti szü-
lőház falára került a bronz dombormű születésének 100. évfordulóján. 

Dr. Lampérth Gyula-emléktábla (bronz dombormű, 2005. június 6.). A Líceum udvarán 
található emléktábla az egykori igazgatónak állít emléket. 

Németh Alajos-emléktábla (bronz dombormű, 2005. december 6.). Pap, püspöki taná-
csos, középiskolai hittanár, lelkipásztor, több könyv szerzője. Emléktáblája az Orsolya tér 
2–3. alatt, a Szent Orsolya Gimnázium homlokzatán található, ahol évtizedekig hittantanár 
volt. 

Rozsondai Károly-mellszobor (bronz büszt, 2006). A Vitnyédi sétányon található al-
kotás a Soproni Tanítóképző Intézet tanárának, később igazgatójának, az intézmény meg-
szűnte után általános iskolai igazgatónak állít emléket. 

József Attila-mellszobor (bronz büszt, 2006. január 22.). A Vasvári Pál utca 9. előtt, a róla 
elnevezett lakótelepen álló szoborral emlékeztek a költőre születésének 100. évfordulóján.  

Verő József-mellszobor (bronz büszt, 2006. április 7.). Kohómérnök, egyetemi tanár, 
tanszékvezető, kutatóintézeti igazgató, az MTA tagja, a fémtan egyik megteremtője. Szobra 
a Verő József utca 1. előtt, az Inkubátorház Innovációs és Ipari park bejáratánál található. 

Ágoston Ernő-emléktábla (bronz dombormű, 2006. június 8.). A festő, grafikus, rajzpe-
dagógus jelentős alakja volt Sopron művészeti életének a 20. század első felében. A Liszt 
Ferenc Konferencia és Kulturális Központ falán elhelyezett emléktábla avatásán a Soproni 
Városszépítő Egyesület nevében Kubinszky Mihály professzor méltatta munkásságát. 

Gábor Aurél-emléktábla (bronz dombormű, 2006. október 12.). Az új mentőállo-
más 2006. április 26-án került átadásra. A ház falán emléktáblát avattak dr. Gábor Aurél 
(1923–1976), városunk szülötte, az oxyológia (sürgősségi orvostan) névadója és tudós 
művelője tiszteletére.

Kapi Gyula, D. Kapi Béla-emléktábla (bronz dombormű, 2007. március 4.). A mű 
Kapi Gyulának, a soproni tanítóképző intézet igazgatójának, és fiának, D. Kapi Béla püs-
pöknek állít emléket. A kettős portrét Ittzés János evangélikus püspök és Tölli Balázs líce-
umigazgató leplezte le az iskola udvarán.



466Soproni arcok

Dr. Pollák Miksa és a neológ zsinagóga emléktáblája (bronz dombormű, 2007. július 
3.). A rabbi és történész a Templom utcai neológ zsinagóga első, egyben utolsó vezetője 
volt. Főműve, a A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől napjainkig (1896) fakszi-
mile kiadásával egy időben avatták fel az emléktáblát az egykori zsinagóga helyén álló ház 
falán. 

Dr. Mészáros Károly-emléktábla (bronz dombormű, 2008. július 6.). Az okleveles 
erdő-, útépítő- és üzemeltető-, tájrendező-, környezetvédelmi szakmérnök, általános 
rektorhelyettes emléktáblája a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodá-
si Intézetében található. 

Nemzeti irodalmi és történelmi emlékhely: Erőltetett menet (mészkő, 2008. július 
4., Sopron-Balf). A nemzeti irodalmi-történelmi emlékhely Winkler Barnabás és Kutas 
László tervei alapján készült2 Szerb Antal író, Halász Gábor esztéta, Sárközi György költő 
és sorstársaik emlékére. Tisztára csiszolt kövek együttese vezet föl az emlékoszlophoz, 
megállít, elmélkedésre szólít. A korábbi lebontott emlékmű megmaradt része, a nyitott 
könyv – Szerb Antal hitvallásával – a temető falába lett beépítve: „A szabadság nemcsak 
egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is…” 

Dr. Takáts Endre-emléktábla (bronz dombormű, 2009. október 23.). Az emléktábla a 
GYIK Rendezvényház (Ady Endre u. 10.), az egykori SOTEX kultúrház falán található. 
Dr. Takács Endre levéltár-igazgatónak, az 1956-os Ideiglenes Nemzeti Tanács elnökének 
állít emléket. 
Földi Lőrinc mellszobor (bronz büszt, 2009. december 13.). Földi Lőrinc előbb a Szé-
chenyi Gimnázium (1954–1964), majd az Óvónőképző Intézet igazgatója (1964–1970) 
volt. A mellszobrot dr. Vékás Lajos és Walter Dezső, az Alma Mater Alapítvány alapítója 
leplezte le a Vitnyédi-sétányon.

Dr. Bezzegh László-mellszobor (bronz büszt, 2010). A Kossuth-díjas tervezőmérnök, 
a Magyar Optikai Művek munkatársa, erdőmérnök szobra a NYMA Botanikus Kertjé-
ben található.

Kitelepítési Emlékmű (mészkő, 2010. május 12). Hazánkban 1946 és 1948 között 
mintegy 185 ezer embert fosztottak meg magyar állampolgárságától és vagyonától, majd 
telepítettek ki a romokban heverő Németországba. Az evangélikus templom, a Bünker 
János Rajnárd köz 2. kertjében található alkotáson a felirat: ,,Mergitur, non submergitur.” 
Az emlékművet Krisch Magdolna, a Sopron és Környéke Német Kultúrklub elnöke és dr. 
Fodor Tamás, Sopron polgármestere leplezte le.

Dr. Cziráki József-mellszobor (bronz büszt, 2012. szeptember 14.). Az intézetigazgató 
egyetemi tanár, a Faipari Mérnöki Kar dékánjának szobra a NYME Botanikus Kertjében 
áll. 

2   A kőfaragó munkát Faragó János és Zsolt végezte.
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Szakál Ernő-emléktábla (bronz dombormű, 2013. július 14.). A Munkácsy- és Műemléki 
Európa-díjas szobrász, kőrestaurátor születésének 100. évfordulóján egykori otthonának 
falán, a Vörösmarty utca 10. szám alatt helyeztek el az emlékező táblát, amelyet Winkler 
Barnabás építész avatott fel.

Boros Liána-emléktábla (bronz dombormű, 2014. július 13.). Az Új utca 18-ban lakott 
kislányt Auschwitzba deportálták, ahonnan soha nem tért vissza. A 373 fiatalkorú depor-
táltból a legkisebb 3 hónapos volt. A domborművet a Soproni Zsidó Hitközség Walter De-
zső támogatásával készíttette a jubileumi év alkalmából.

Dr. Pankotai (Iby) Gábor-mellszobor (bronz büszt, 2014. szeptember 9.). Erdőmérnök, 
egyetemi tanár, tiszteletbeli doktor, az Erdészeti és Faipari Egyetem oktatója, rektora, az 
Erdőmérnöki Kar dékánja. A szobor az egyetem botanikus kertjében található. 

Dr. Gidai Erzsébet-mellszobor (bronz büszt, 2014. szeptember 10.). közgazdász, egye-
temi tanár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának alapító dé-
kánja. A mellszobrot Faragó Sándor rektor, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke és 
Fábián Attila dékán avatta fel a NYME Közgazdaságtudományi Kar épületének aulájában. 

Zettl Gusztáv-emléktábla, 2002


