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Rippl-Rónai nyomában
A Róma-hegyen tekinthető meg az 1868-ban készült barokk stílusú épület,
a Rippl-Rónai villa. (25) 1902-től lett az otthona a Párizsból hazatelepült
kaposvári születésű festőnek. Itt élt, alkotott haláláig, 1927-ig. Felesége
Lazarine örökölte, aki szintén haláláig, 1947-ig lakott itt. 1978 óta emlékmúzeum, bemutatja a művész alkotásait, használati és berendezési tárgyait.
A Mező utcából érhető el a Keleti temető. Itt helyezték nyugalomra RipplRónai József festőművészt 1927-ben. Síremlékét Lányi Dezső készítette
1936-ban.
A Rippl-Rónairól elnevezett belvárosi teret az 1910-es években parkosították. A festő nagy barátja Medgyessy Ferenc készítette el az itt látható szobrot, (26) mely 1950-ben került a park közepére.
A festő életéhez kapcsolódik a korábban említett Arany Oroszlán patika.
Kaposváron utcát és múzeumot neveztek el a város híres szülöttéről.

Amit még látni kell
A város keleti határában a Várdombra felkapaszkodva láthatjuk a Szentjakabi
Bencés Apátsági Romkertet. (27) Az alapító oklevél szerint Ottó somogyi ispán
1061-ben bencés monostort alapított itt. A román kori és gótikus stílusú épületmaradvány Kaposvár legrégebbi védett műemléke. A romegyüttes rekonstruá-

lását követően a helyet 2000-ben felszentelték. Napjainkban szabadtéri színházi és zenei estek, képzőművészeti táborok otthona.
Nyugalmat és kikapcsolódást nyújt a város szívében a Városliget. (28) Az
öthektáros zöldterületen egy kellemes séta alkalmával megtekinthető az
Olimpikonok emlékoszlopa, az Életfa, az Aradi vértanúk kövei, a Malom-tó.
Igazi különlegesség a Városliget közepén a tavat díszítő úszó szökőkút.

Hagyományőrző útvonal
A program megtekintése személygépkocsival (vagy tömegközlekedéssel)
ajánlott.
Kaposvárról a megyeházától indul a Vadvirágok útja. (29) A Horváth Béres János alkotta kakasmandikót ábrázoló szobor 2000-ben került ide. Az
útvonalon a művész faszobrait helyezik el, amely a Zselic ritka növényeit
jelenítik meg.
Kaposvárt elhagyva (jobbról az Uránia Csillagvizsgáló) pár km után Kaposszerdahelyre érkezünk. Itt a fafaragással ismerkedhet meg a látogató.
A következő település Szenna. (30) Itt található hazánk első Európa Nostradíjas falumúzeuma (1980), ahol a belső-somogyi és zselici faházas, talpas
lakóházakon kívül a régi falusi életet is megismertetik a kiállított használati
eszközök. A falumúzeum a református templom köré épült, amely festett
kazettás mennyezetével a környéken egyedülálló.
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Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával.
Kiadja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Szita Károly polgármester
Készítette: Kaposvári Nyomda Kft. – 290928
Felelős vezető: Pogány Zoltán
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TOURINFORM – KAPOSVÁR
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA
Kaposvár, 7400 Fő u. 8. Tel.: (82) 512-921, (82) 512-922 Fax: (82) 320-404
kaposvar@tourinform.hu
www.tourinformkaposvar.hu

BÓLY
7754 Erzsébet tér 1.
Tel./fax: (69)368-100
boly@tourinform.hu
www.boly.hu

NAGYATÁD
7500 Széchenyi tér 1/a.
Tel.: (82)504-515 Fax: (82)351-506
nagyatad@tourinform.hu
www.nagyatad.hu

DOMBÓVÁR
7200 Szabadság u. 16.
Tel./fax: (74)466-053
dombovar@tourinform.hu
www.dombovar.hu

ORFŰ
7677 Széchenyi tér 1.
Tel./Fax: (72)598-116
orfu@tourinform.hu
www.orfu.hu

DUNAFÖLDVÁR
7020 Rátkai köz 2.
Tel./fax: (75)341-176
Tel.: (75)541-085
dunafoldvar@tourinform.hu
www.dunafoldvar.hu
www.dunasio.hu

PÉCS
7621 Széchenyi tér 9.
Tel.: (72)213-315, (72)511-232
Tel./fax: (72)212-632
baranya-m@tourinform.hu
www.pecs.hu

HARKÁNY
7815 Kossuth u. 2/a
Tel.: (72)479-624 Fax: (72)479-989
harkany@tourinform.hu
www.harkany.hu

PÉCSVÁRAD
7720 Kossuth Lajos u. 31.
Tel./fax: (72)466-487
pecsvarad@tourinform.hu
www.pecsvarad.hu

KÁRÁSZ
7333 Petőfi u. 36.
Tel./fax: (72)420-074
karasz@tourinform.hu
www.szaszvar.hu

SIKLÓS
7800 Felszabadulás u. 3.
Tel.: (72)579-090 Fax: (72)579-091
siklos@tourinform.hu
www.siklos.hu

MAGYARHERTELEND
7394 Kossuth L. u. 46.
Tel.: (72)521-001
Fax: (72)390-758/13
magyarhertelend@tourinform.hu
www.magyarhertelend.hu
MOHÁCS
7700 Széchenyi tér 1.
Tel.: (69)505-515, (69)510-113
Fax: (69)505-504
mohacs@tourinform.hu
www.mohacs.hu

SZEKSZÁRD (VÁROSI)
7100 Béla tér 7.
Tel.: (74)315-198,
Tel./fax: (74)510-131
szekszard@tourinform.hu
www.szekszard.hu
TAMÁSI
7090 Szabadság u. 29.
Tel./fax: (74)470-902
tamasi@tourinform.hu
www.tamasi.hu
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Sétánkat kezdjük a Tourinform-Kaposvár (1) irodába, ahol megkapjuk
a szükséges tájékoztatást, a térképet és a belvárost bemutató kiadványt.
Sétánk alkalmával a belváros nevezetes épületeit tekinthetjük meg.

A neoromán stílusú, 1886-ban újjáépült Nagyboldogasszony templom (3)
1993-ban székesegyházi rangot kapott. Ekkor lett a város püspöki székhely.

Gyönyörű neoreneszánsz épület a Városháza. (7) Az 1902-3. között elkészült épület lépcsőházának díszítése, üvegablakai és faburkolatos díszterme páratlan szépségű. A városháza tornya negyven méter magas. Az
erkély alatti kis harangok 2002 óta minden óra előtt 5 perccel harangjátékkal üdvözlik a város lakóit és látogatóit. Ne hagyjuk figyelmen kívül
az épület oldalán elhelyezett emléktáblákat. Lehetőség szerint tekintsük
meg a többféle érdekességgel szolgáló látványos lépcsőházat, valamint a
páratlan szépségű, faburkolatos dísztermet.

A templom déli oldalára került 1938-ban Bory Jenő alkotása a Szent István-kút.

1911-ben állították fel a róla elnevezett térre Kopits János alkotását a Kossuth-szobrot. (8) Két évvel később került ide az időjárásjelző házikó (9) is.

A székesegyház előtt két szép szobor látható. A kaposváriak védőszentjének Nepomuki Szent János (4) barokk szobra (18.sz.) az egyik legrégibb a
városban. A rokokó stílusú Mária-oszlop (5) 18. századi.

A Kossuth-szobor mögötti eklektikus épület 1812-ben készült. A 19-20.
században emeletet kapott és középiskolákat működtetett.

Kossuth-tér: (2) Kaposvár szíve. 2003-ban dísztérré alakították át. Különleges szökőkútrendszerével ma a város egyik látványossága.

A Kapos Hotel helyén egykor a Korona szálló állt. A századfordulón élénk
irodalmi és zenei élet zajlott, járt itt többek között Blaha Lujza, Ady Endre
és itt játszott zenekarával Barcza József (Szimplíciusz) európai hírű cigányprímás.
A téren elhelyezett testvérvárosokat bemutató emlékkő megmutatja
Kaposvár testvérvárosainak irányát és távolságát.
1901-ben épült az egykori Erzsébet szálló. (6) A színes Zsolnay cseréppel
díszített torony után a kaposváriak „bagolyvárnak” nevezik az épületet.

A térről északi irányba, a Zárda utcán kitérőt tehetünk a Vaszary emlékház felé.

Fő utca
Dorottya-ház (10) 1798-ban az Esterházy uradalom tiszttartója ebben a
barokk épületben hatalmas ünnepséget rendezett Széchenyi Ferenc Somogy megye főispánja tiszteletére. Ezen az eseményen vett részt Csokonai
Vitéz Mihály, s ez ihlette a Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon

című vígeposz megszületését. Az épület előtt a költő mellszobra látható.
(Fő u. 1.)
A Stühmer-kávéház berendezése figyelemre méltó. 1928-ból származik,
védelem alatt áll. (Fő u. 4.)
1904-ben épült a különösen szép neoreneszánsz épület a Kemény-palota, melynek emeletén kezdetekben a város zeneiskolája működött. 1992
óta itt várja az érdeklődőket a város turisztikai információs irodája, a
Tourinform. (Fő u. 8.)
Az Európa-tér (11) 1998-ban nyerte el a jelenlegi formáját. Hangulatos,
a városra oly jellemző szökőkút, valamint Bors István kaposvári szobrász
Napkerék című alkotása díszíti. Simogassuk meg Wéber Klára Tótágas (12)
szobrát, szerencsét hoz!
Az Európa térről kitérőt tehetünk a Kossuth Lajos utcán, a Berzsenyi parkba **
A Rippl-Rónai Múzeum (13) épülete a magyar klasszicista építészet egyik
legszebb darabja 1832-ből. Ez az épület volt a megyeháza 1983-ig. Jelenleg a S. M. Múzeumok Igazgatósága és a Rippl-Rónai Múzeum otthona.
(Fő u.10.)
A Fő utca közepén láthatjuk Trischler Ferenc Rippl-Rónai József című
alkotását. Róma-hegyi villájából a művész rendszerint csacsifogaton jött
a városba, s a szobor így ábrázolja. (14)

Az Arany Oroszlán patikában (15) dolgozott patikussegédként 14 évesen
Rippl-Rónai József, városunk szülötte 1875-ben. Majd gyógyszerészmester
oklevéllel tért ide vissza az egyetem befejezése után. Az ügyeleti szoba
magányában festette meg a Fiatal nő estélyi virágos ruhában című képét,
ezzel elindítva festőművész pályafutását. (Fő u.19.)
A Zsolnay-gyár által készített Zsolnay-kút (16) 1987-ben került a Fő utca
közepére.
A Zsolnay-kúttól északra rövid kitérőt tehetünk a Nagy Imre park irányába ***
A sétáló utcát az 1910-ben készült szecessziós épület a Dorottya szálló (17)
és üzletház zárja le. Az egykori Turul szálló nevét az épület sarkán lévő
turulmadárról kapta. Jelenlegi neve pedig Csokonai Vitéz Mihály Dorottya
című vígeposzára utal.

*Zárda utca
(kitérő a Kossuth-térről északra)
Páratlan szépségű a romantikus stílusú egykori zárdaépület, (19) amelyben
jelenleg a Katolikus gimnázium működik.
Nézzünk be balra, a Kontrássy utcába. A Kontrássy utca 4. szám alatt látható Kaposvár egyik legszebb szecessziós épülete az Ádám-Éva ház (20)
1912-ből.
A Zárda utca 9. számú klasszicista lakóépületben, 1867-ben született
Vaszary János (21) festőművész. Az épülettel szemközt a róla elnevezett
kávéház előtt látható a festő mellszobra.

**Berzsenyi park
(kitérő észak felé az Európa-térről)

Dózsa György utca
A Sétálóutcától a Vasútállomás felé haladva tekinthető meg a Csiky Gergely Színház. (18) A város talán legszebb szecessziós stílusú épülete 1911ben készült el. 1955 óta állandó társulattal működik, napjainkban is az
ország egyik meghatározó színháza.

A vadgesztenyefákkal szegélyezett Kossuth Lajos utcán haladunk északi
irányba. A 21. számú házba költözött 1954-ben a Liszt Ferenc Állami Zeneiskola.
A 23. szám alatt látható az ország egyik legszebb református templomaként
jegyzett épület, amely égetett vörös téglából, a német gótika szellemében
épült.

Továbbhaladva a 39. szám alatt nézzük meg az 1929-ben felavatott görög
kereszt alapú, hagymakupolás evangélikus templomot.
Az út jobb oldalán terül el a belváros legnagyobb zöldterülete a Berzsenyi
park. (22) A parkban megtekinthető Gera Katalin alkotása a Szabadság angyala, (23) a város jelentős polgármestere Németh István szobra, Berzsenyi
Dániel mellszobra. A 44-es gyalogezred emlékoszlopa a történelmi múltat
idézi. A park közepén 2001-ben állították fel az eredeti formájában újjáépített Zsolnay-díszkutat.

***Kitérő a Zsolnay-kúttól északra
A Sétáló utcáról az árkádok alatt áthaladva tárul elénk a kaposvári születésű, mártírhalált halt miniszterelnök Nagy Imre (24) szobra, a róla elnevezett
parkban. A szobor Paulikovics Iván alkotása, a forradalom 40. évfordulóján
állítottak fel 1996-ban. (A rehabilitálásának évében 1989-ben emléktáblát
helyeztek el a szülőházán, amely a Fő u. 77.szám alatt található.)
Tőle pár méterre a megyeháza előtti parkban több kopjafát helyeztek el a
doni hősi halottak emlékére és az 1956-os forradalom áldozatainak tiszteletére.
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