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A VÁROS TÖRTA VÁROS TÖRTA VÁROS TÖRTA VÁROS TÖRTÉÉÉÉNETENETENETENETE    

    
� Kr.e. az V-IV. évezredben már lakott település 

volt.  
� Kr.e. IV-III. században megjelentek a kelták.  
� Kr.u. I. század elejétıl - Pannónia provincia 

idején - a rómaiak által lakott terület volt.  
� Szent István Király 1009-ben kiadott oklevelé-

ben szerepel a Copus (Kapos) elnevezés.  
� 106l-ben Atha (Ottó) Somogyi ispán 

Kaposszentjakabon bencés apátságot alapított. 
A felszentelésen maga Salamon király és Géza 
herceg is részt vett. 

� III. Béla 1192-ben kiadott oklevele is említi Kaposvárt. 
� A XIV. század közepén a Rupoli család Újvár néven várat épít, amely elıször 1359-ben bukkan fel az ok-

levelekben. 
� 1273. Vármegyegyőlés Kaposváron. 
� 1372. László opuliai herceg nádori közgyőlést tart Kaposváron. 
� 1555. A várat és a bencés monostort elfoglalják a törökök. Kaposvár késıbb a törökök által szervezett 

nahije székhelye lesz. 
� 1686. november 12-én a település felszabadul a török uralom alól. 
� 1690. Kaposvár Eszterházy Pál herceg birtokába kerül, majd a hatalmas kiterjedéső kaposvári Eszterházy-

uradalom birtokközpontjává válik. 
� 1703. Kaposvár vásártartási jogot kap. 
� l712. Eszterházy Pál herceg letelepedési engedély kiadásával segíti a település fejlıdését. 
� l715. A hódoltság utáni elsı vármegyei közgyőlés. Az elsı népiskola megalakulása, amely 1748-tól kıépü-

letben talál új otthonra. 
� 1750. Kaposvár a korábbi alkalomszerő győlésektıl eltérıen Somogy megye állandó székhelye és a me-

gyegyőlések helyszíne lesz. 
� 1773. Somogy, Zala és Veszprém vármegyék területére a Helytartótanács építészeti hivatalt létesít Kapos-

váron. 
� l806. november 6. napján herceg Eszterházy Miklós által adományozott épületben megkezdi mőködését a 

négyosztályos gimnázium, amely 1817-tıl hat évfolyamon oktatja a diákokat. 
� 1828-1832. között Török Ferenc tervei alapján felépül a klasszicista stílusú vármegyeháza. 
� 1848. június 15-én Kaposvár rendezett tanácsú város, amely címétıl a szabadságharc leverését követıen 

megfosztják. Talán ennek is köszönhetı, hogy az 1852. június 29-én a Kaposvárra érkezı I. Ferenc József 
császárt fagyos némasággal fogadja a lakosság. 

� 1866. március 6-án Roboz István szerkesztésében megjelenik a Somogy címő hetilap. 
� 1869. március 18-án Kossuth Lajost a kaposvári választókerületben országgyőlési képviselıvé választják. 

Húsz évvel késıbb Kossuth Lajos Kaposvár díszpolgára. 
� 1869. Somssich Pál támogatásának köszönhetıen nagygimnázium alakul, amely 1885-ben fıgimnázium-

ként mőködik. 
� 1871-ben kisdedóvoda, 1887-ben ipari tanonciskola alakul. 1881-ben polgári leányiskola, 1897-ben siket-

néma intézet kezdi meg mőködését. Kaposvár iskolavárossá válik. 
� 1872. augusztus 14-én átadják a Bátaszék - Kaposvár - Dombóvár - Zákány vasútvonalat.  

1890-ig a város kapcsolódik a Budapest-Fiumei vasútvonalhoz. 
� 1873. január 23. napján I. Ferenc Józseftıl Kaposvár rendezett tanácsú városi rangot kap,  

mely napot máig a város napjaként ünnepeljük. 
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� 1893-tól 5 malom mőködik a városban. A századfordulóig mőfestı és vegytisztítógyár, szalámigyár és ser-
fızde alakul. 

� 1894. A Cukorgyár alapítása. 
� 1895. szeptember 20-tól Németh István Kaposvár polgármestere, akinek több mint másfél évtizedes hivata-

li ideje alatt Kaposvár látványos fejlıdésnek indul. Elkezdıdik a városképet máig meghatározó modern inf-
rastruktúra kiépítése. 1908-ra a város saját vízmővel rendelkezik, sok utca szilárd burkolatot és közvilágí-
tást kap. 1910-re a város lélekszáma 24.124 fıre emelkedik 

� 1896. A Kaposvár - Fonyód közötti vasútvonal átadása.A XIX. század utolsó harmadában a megye vasúti 
és közúti közlekedési központja lesz Kaposvár. 

� 1898. A fıgimnázium új, kétemeletes épületbe költözik. 
� A századforduló elıtti és utáni évtizedekben Galimberti Sándor, Kunffy Lajos, Vaszary János, Rippl-Rónai 

József, Zichy Mihály munkásságának köszönhetıen Kaposvár a magyar festészet egyik központja. 
� 1904. március 15. Felavatják a Városháza épületét. Az építkezés Kopeczek György és Kertész Róbert ter-

vei alapján 1902-ben kezdıdik. A díszterem ablakainak üvegfestését a Parlament üvegfestéseit is megalko-
tó Roth Miksa mőhelye készítette. 

� 1904. A Somogyi Hírlap elsı megjelenését 1909-ben követi a Kaposvári Hírlap kiadása. 
� 1911. Elkészül a szecessziós stílusú színházépület és a fıtéren felavatják Kopits János által készített Kos-

suth-szobrot. Felsıkereskedelmi iskola alakul. 
� 1912. A Kaposvári Szépítı Egyesület megalakulása. 
� 1922. és 1944. között Kaposvári Vétek György polgármester munkássága fémjelzi a város fejlıdését. 
� 1923. A Rákóczi Sportklub megalakulása. 
� 1929-ben Horthy park néven átadják a mai Berzsenyi parkot. 
� l929. Kaposvár a korábbi rendezett tanácsú városi jogállásnak megfelelı megyei városi rangot kap. 
� 1935. május 6. A korábbi egyesületi tárlatokat követıen állandó múzeum nyílik Kaposváron. 
� 942. Kaposvár törvényhatósági jogú város, a korabeli legmagasabb fokú önkormányzattal rendelkezı hely-

hatóság lesz. 
� 1950-1975. közötti idıszakban az iparfejlesztéssel jelentıs változások következnek be a városban, a lakos-

ság létszáma megkétszerezıdve 73 ezer fıre nı. 
� 1951-1952. A Kaposvári Textilmővek felépítése. 
� 1950-ben Kaposszentjakabot, 1970-ben Toponárt és Kaposfüredet, 1973-ban Töröcskét csatolják a város 

közigazgatási területéhez. 
� 1961. A meglapított mezıgazdasági felsıtechnikum a 70-es évektıl fıiskolaként, majd egyetemi karként 

mőködik. 
� 1974. A Zselic és a Somogy Áruház segíti a megye ellátását. 
� 1975. Az 1950-ben alapított Tanítóképzı Intézet Tanítóképzı Fıiskolává alakul. 
� 1987. Az elsı kaposvári sétálóutca átadása. 
� 1990. Kaposvár december l-tıl megyei jogú város. 
� 1992. Az elsı Kaposvári Tavaszi Fesztivál megrendezése. 
� 1993. május 30-án II. János Pál pápa Hungarorum gens kezdető konstituciojával több megye területére 

megalakítja a Kaposvári Egyházmegyét, Kaposvár római katolikus püspökség székhelye lesz. 
� 2000. január 1. A Kaposvár Egyetem alapítása. 
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A VÁROS A VÁROS A VÁROS A VÁROS  FÖLDRAJZI FEKVÉSE FÖLDRAJZI FEKVÉSE FÖLDRAJZI FEKVÉSE FÖLDRAJZI FEKVÉSE 

 
A várost északról Külsı-Somogy szelíd dombjai, délrıl a 
Zselic meredek hegyoldalú erdıi veszik körül. Már a 
Kapos szabályozása elıtt is fontos közlekedési útvonalak 
vezettek erre lendületet adva a táj és a környék fejlıdésé-
nek. 

Kaposvár ma is fontos vasúti és közlekedési csomópont, 
összeköttetése az agglomeráció településeivel szoros, és 
megfelelı a távolabbi, megyehatáron túli helységekkel is. 
A városon halad át többek között a Budapest-Gyékényes 
közötti vasút. 

A mai Kaposvárt és közvetlen környékét tízmillió évvel 
ezelıtt a Pannon tenger borította. A jégkorszakot követı-

en alakult ki e térség vízrajzi képe, folyóhálózata és a maihoz hasonlatos domborzata. 

A növényzettel borított észak-déli fekvéső dombság, az erdıségek, a mocsaras 
patak- és folyóvölgyek természetesen sokat változtak az évezredek során. 

Somogy megye középsı részén egy nagyjából nyugat-kelet irányú törésben a zse-
lici dombok szelíd, déli ölelésében találjuk a Kapos folyót. Árterét vékony réteg-
ben holocén képzıdmények borítják. Völgyében az idık során sok település jött 
létre, amelyek közül legnagyobbá Kaposvár vált. 

A megyeszékhely tengerszint feletti magassága átlagosan 135 méter. Az éves 
csapadék átlagos mennyisége 700 -720 mm, évi középhımérséklete pedig 10,7 °C. 
A januári hideg átlaga -
0,9 °C, a júliusi melegé 
pedig 21,8 °C. A konti-
nentális éghajlatot a 
Földközi-tenger felıl 
érkezı hatások kedvezı-
en befolyásolják. 

 

 
A Kapos folyó Kiskorpádtól délre három ágból ered, 
vízgyőjtı területéhez összesen 31 patak tartozik; a 
városban nyolc "társul" a várost is átszelı, a Sióba 
tartó folyóhoz. Szabályozása 1835-rekészült  
el, de szők medre miatt elég sőrőnkiöntött, 
súlyos károkat okozva az itt élıknek. 
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Végleges rendezésére 1953 után került sor.Dél felıl ırbástyaként hét domb veszi körüla várost,amelyek oldalai-
ból termál és gyógyvíző források fakadnak. 
A helybéliek hegyeknek nevezik a dombokat. (Kecel-, Iszák-, Kapos-, Körtönye-,Róma-, Ivánfa- és Somhegy.) A 
dombok kiemelkedı gerince a szelíd somogyi táj hullámzását varázsolja a város déli fekvéső területeire 

A Kaposvárhoz közeli tájvédelmi terület erdıit (Gombás-erdı, Deseda) szívesen keresik fel a természetbarátok. A 
Deseda patak felduzzasztásával egy hosszan elnyúló, széles tavat alakítottak ki, növelve ezzel a táj változatossá-
gát. 

Az észak-déli irányú völgyek ma is meglévı természeti szépségükkel kedvelt kirándulóhelyekké váltak. 

Ilyen a Tókaji-parkerdı, Töröcske környéke a víztárolóval, a Gyertyános-völgy, Szenna és környéke, a Róma-
hegy, a Nádasdi-erdı 

A hajdani somogyi rengeteg maradványai ma is vonzó színfoltjai a tájnak. Valamikor az erdık összefüggı egé-
szet alkottak, csak helyenként volt néhány tisztás, ahol a kialakult irtvány-települések lakói földmőveléssel és ál-
lattenyésztéssel foglalkoztak. 
A halakban gazdag tavak közül legnagyobb a már említett mesterséges Deseda tó, amely nyolc kilométer hosszú, 

300-400 m széles, 260 ha felülető és nyolc millió m3 vizet foglal 
magába. Helyileg védett természetvédelmi terület.A zselici erdı-
ket elıszeretettel keresik fel gazdag vadállománya miatt a bel- és 
külföldi vadászok. 

 

 

 

A városkörnyéki erdıkben, vendéglátásra is szako-
sodott vadászházak kitőnı lehetıséget kínálnak a 
nagyvadakra, vagy csak éppen fácánra vadászók 
számára 
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Szent Flórián szobra. 
Barokk szobor a XVIII. század második 

felébıl. 
Kaposvár, Toponári u. 84. 

 
Szent Donát kápolna. 

Barokk eredető a XVIII. század elsı 
felébıl,a tornya XX. Századi 
Kaposvár, Gruber János u.- 

 
Gugyuló Jézus szobor. 

Barokk tabernákulum oszlop (1721). 
Kaposvár, Csalogány u. - Béla Király u.  

 
 

 - 
 

.  
 

Nepomuki Szent János szobra. 
XVIII. század végi barokk szo-

bor.Kaposvár, Kossuth tér- 
 

Mária oszlop. 
1770 körül állított rokokó szobor. 

Kaposvár, Kossuth tér 
 

Volt zárda épület. 
Jelenleg katolikus gimnázium és püs-

pöki hivatal. Kaposvár, Zárda u. 4 
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Az 1061-ben alapított szentjakabi bencés monostor romi. 
Román és gótikus falmaradványok, kıfaragások. 

Kaposvár, Kaposszentjakab 
 

 
Aranyoroszlán Patika. 

Kaposvár elsı patikája 1774-ben épült, barokk stílusban, 
Kaposvár, Fı u. 19.- 

 

  
 

Rippl-Rónai villa. 
A festı volt lakóháza.Barokk eredető, a XIX. század máso-
dik felében eklektikus stílusban átalakították.Ma múzeum. 

Kaposvár, Rómahegy 

 
Volt Nemzeti Iskola (Polgári Fiúiskola). 

A város elsı iskolája 1832-ben valósult meg klasszicista 
stílusban,emelete eklektikus, XIX. század végi. 

Kaposvár, Kossuth tér 2/a- 
 

- -  
Volt vármegyei levéltár és börtön 

1828-ban klasszicista stílusban épült, 
Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 

Rippl-Rónai kút. 
Medgyessy Ferenc alkotása 1930-ból. 

Kaposvár, Rippl-Rónai tér 
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Lakóház. 
Szecessziós stílusban a XX. század  

Kontrássy utca 

 
Szent Rókus szobor. 
Barokk stílusú, 1766. 

Kaposvár, Arany J. tér- 

 
Kálvária Kápolna. 

Eklektikus stílusban épült 1893-ban. 
Kaposvár, Kálvária u. 15. 

 

   
 

Kaposhegyi barokk kápolna. 
XVIII. század második felébıl. 

Kaposvár, Géza u. 103. 
 

 
Toponári római katolikus templom. 

Barokk, 1779-1781 között épült. Belse-
jében Dorffmaister freskók láthatóak. 

Kaposvár, Toponári u. 47.- 

 
Nepomuki Szent János szobor 

(Toponár). 
Kaposvár, Kemping u. - Gém u. sarok 
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Régi Vármegyeháza. 

Ma múzeum, "A közjónak" feliratú épület klasszicista stílus-
ban épült 1828-1832 között. 

Kaposvár, Fı u. 10.- 

-Dorottya Ház. 
XVIII. századi késı barokk stílusú, az emelete XIX. század 

végi, volt tiszttartói lakás. 
Kaposvár, Fı u. 1. 

 

  
Vaszary-ház. 

A festı szülıháza 1833-ban épült klasszicista stílusban. 
Kaposvár, Zárda u. 3.- 

 

-Megyei Kórház anyaépülete. 
"A szenvedı emberiségnek" feliratú klasszicista épület 1846-

Kaposvár, Fı u. 65/b 

 

  
Csiky Gergely Színház. 

1911-ben épült szecessziós stílusban Magyar Ede és Stahl 
József tervei szerint.Kaposvár, Rákóczi tér- 

 

Élményfürdı 
Kaposvár, Csík F. Sétány 1. 



101010 
 
 
 
 
 
 

10 
 

    
    

MÚZEUMOK, MÚZEUMOK, MÚZEUMOK, MÚZEUMOK, KÉPTÁRAKKÉPTÁRAKKÉPTÁRAKKÉPTÁRAK, KIÁ, KIÁ, KIÁ, KIÁLLLLLÍTÁSOKLÍTÁSOKLÍTÁSOKLÍTÁSOK    
    

Kaposfüredi Galéria és Szoborpark.7451 Kaposfüred, Kisközi u. 
63.Tel: 82/425-410. Nyitva: K-V 14-20. Tulajdonos: K. Várnagy Márta 
Kortárs hazai és külföldi képzımővészek kiállítása; célja a vizuális kultú-
ra bemutatása, különös tekintettel a posztmodern törekvésekre. A galéria 
szoborparkjában Kling József szobrászmővész állandó kiállítása látható. 
Belépıdíj nincs. Igény esetén egész nap nyitva. 

 
MŐVÉSZETEK KINCSESHÁZA  
7400 Kaposvár, Fı u. 12. 
Vaszary Képtár.7400 Kaposvár, Fı u. 12.Tel: 

82/314-915.Nyitva: H-P 9-17, Szo 9-12.Kortárs mővészeti galéria idıszaki kiállítá-
sokkal. 
 
Vaszary Emlékház.7400 Kaposvár, Zárda u. 9.Tel: 82/414-999.Nyitva:  
K-V 10-16, H: szünnapVaszary János festımővész állandó kiállítása. 

 
Szentjakabi Bencés Apát-
ság Romkert 7400 Kapos-
vár, Kaposszentjakab, VárdombTel: 70/932-2427 
Nyitva:Április 1-tıl Szeptember 30-ig: 10-18 óráig 
Október 1-tıl Március 31-ig: 10-14 óráig Mőemlék, 
múzeumi kiállítóhely, mővészeti programok bemutató-
helye és alkotó mőhelyek színtere. Az 1061-ben alapí-
tott apátság román stílusú épületmaradványa Kaposvár 
legrégibb védett mőemléke. A XI. századi kıfaragvá-
nyok (palmetta-díszes oszlopfık és lábazatok) védıtetı 
alatt, az egykori kerengın láthatók. 
 
Bors-Honty Emlékszoba 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. 

u. 18.Tel: 82/314-915 Nyitva: K-Cs 10-16, illetve a 80/314-915-ös telefonon elızetesen egyeztetett idıpont-
ban.A kortárs magyar mővészetben, és különösen Kaposvár és Somogy megye kortárs mővészetében meghatá-
rozó szerepet betöltı mővész-házaspár felbecsülhetetlen értéket képviselı mővészeti hagyatékának legfontosabb 
darabjai láthatóak egykori mőtermükben. 
 

SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA RIPPL-RÓNAI MÚ-
ZEUM ,  Kaposvár Fı u. 10. Tel: 82/314-011.A múzeum nyitvatartása:április 1-jétıl 
október 31-éig: 10:00-18:00,november 1-jétıl március 31-éig: 10:00-15:00 óráig. 
Hétfın zárva. Jegypénztár: 10:00-17:00 
llandó kiállítások:  
Fejezetek Somogy néprajzából. Bemutatja a megye századvégi viselettörténetét, 
pásztormővészetét és népi textilgyőjteményét.  
Rippl-Rónai Ödön győjteménye. A győjtemény létrehozója Rippl-Rónai József 
testvéröccse. 1920-ban győjteményét, amely 1355 darabból állt, Somogy várme-
gyének ajándékozta.  
Természeti örökségünk. Somogy megye földtörténetét és élıvilágát  
bemutató kiállítás. 
Fejezetek a magyar középkori élet tárházából. 
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Rippl-Rónai József  Emlékmúzeum.  
7400 Kaposvár, 
Rómahegy. Tel: 82/422-144. Nyitva: április 1-jétıl 
október 31-éig 10-18,   november 1-jétıl március 31-éig 10-16 
Hétfın zárva. 
A mővész 1908-ban vásárolta meg a parkkal körülvett villát. 
A kiállított képek Rippl-Rónai életmővének keresztmetszetét 
mutatják be. A berendezési tár-
gyak eredetiek.  
 

Ásványkiállítás. 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 24.Tel: 82/320-591. 
Nyitva: Bármely idıpontban, elızetes bejelentés alapján, Dr. Benkı 
Géza magángyőjteménye.A több ezer darabból álló gyüjteménynek kb. 
900 darabja látható a kiállításon. 
Elsısorban, de nem kizárólag a történelmi Magyarország jellegzetes 
ásványainak bemutatása, kérésre magyarázattal. Iskolai szakköröknek, 
tanulócsoportoknak, osztályoknak elızetes telefon megbeszélés alap-
ján elıadások tartása az ásványtan témakörébıl, szemléltetéssel.  
Belépıdíj: Felnıtt 300 Ft. Gyerek, Nyugdíjas, Csoport 200 Ft. 

 
Somogy Kereskedelme Anno... 7400 Kaposvár, Fı u. 12. Tel: 82/311-
587. Nyitva: H-P 14-17. Elızetes bejelentés alapján 9-tıl is.Gombos 
Gusztávné magángyőjteménye.  
A magánmúzeum az Anker-házban mőködı Lazarine Illattár galériáján 
található. A győjtemény bemutatja a régmúlt idık kereskedelmi relikviá-
it. A belépés díjtalan. Csoportokat és magánszemélyeket elızetes beje-
lentés alapján fogadnak.  
Steiner-győjtemény. 7400 Ka-
posvár, Gr. Apponyi A. u. 29. 
Tel: 82/311-327. e-mail: 

steiner@enternet.hu Steiner József magángyőjteménye. A Kárpát-
medence XIX. sz.-i ipari termékeinek bemutatójaFıleg a Kárpátok vonu-
latában lévı öntödékben készült kályhák, kutak, falikutak, keresztek, 
háztartási tárgyak, kisplasztikák győjteménye. Minden nap 9-17, javasolt 
az elıre bejelentkezés.  
Bádogos ipartörténeti kiállítás, Szabó Tamás győjteménye 
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.Tel: 30/295-1693Nyitva: Elızetes bejelen-

tésre bármikor 
Babavilág, Porcelánbaba Győjte-
mény7400 Kaposvár, Duna u. 9. 
(Donner)Megközelíthetı: 4-es és 14-es 
autobusszal Nyitvatartás:Kedd - Vasár-
nap: 10:00 - 18:00 Hétfı: szünnap 
Somogy Megyei Sportmúzeum 
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 3.Tel: 
82/427-492 nyitvatartás: kedd, csütörtök, 
péntek: 10-17 óráig Vasárnap: 9-13 óráig  

Terrárium - Krokodil Zoo Cím: 7400 Kaposvár, Fı u. 31.Tel: 30/264-3942 
Web: www.krokodilzoo.huNyitva: H-P 10-17, Szo 10-12, V és ünnepnap 14-17 
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KAPOSVÁR A FESTKAPOSVÁR A FESTKAPOSVÁR A FESTKAPOSVÁR A FESTİK VÁROSAK VÁROSAK VÁROSAK VÁROSA    
 

RIPPL-RÓNAY JÓZSEF (1861, Kaposvár - 1927, Kaposvár) 
A modern magyar festımővészet egyik vezéralakja. A francia posztimpresszionisták, az 
ún. Nabis-csoport tagja, a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyar 
képviselıje. Mővészetét gazdag színvilág, bátran stilizáló vonaljáték, dekorativitás jellem-
zi. 1882-ben Zichy Ödön családja házitanítójaként Szurdon és Kalksburgban élt. 1884-ben 
iratkozott be a müncheni akadémiára, de 1887-ben már Párizsban volt. Két éven át Mun-
kácsy Mihály mellett dolgozott, egy ideig hatása alá is került. Bekapcsolódott a francia 
modern mővészeti életbe is. Francia nıt vett feleségül, Lazarine Baudriont. 
1889-tıl alakította ki saját formanyelvét, elszakadt a Munkácsy-hatástól. Nagy hatással 
voltak rá az impresszionisták. Csatlakozott a Nabis nevő mővészcsoporthoz. Egészen 
1901-ig dolgozott Franciaországban. Itt alkotta ifjúkori fı mőveit, az Ágyban fekvı nıt, a 

Párizsban is nagy sikert aratott Öreganyámat (1892, Magyar Nemzeti Galéria), a Kuglizók c. dekoratív ritmusú képét (1892, 
Magyar Nemzeti Galéria). Ebben a korszakában a színeket korlátozta. Jóformán csak fehérrel és feketével festett. Képeinek 
nem volt tere. Alak és háttér síkszerő dekoratív egységbe forrott. Ez a stílusa érett tovább lassan színesebbé a következı évek-
ben, Párizsból több ízben hazalátogatott, 1895-ben festette Apám, anyám c. kettıs mellképét, majd két év múlva a Szüleim 

negyven éves házasság után (Budapest, magántulajdon) c. mővét. 
1896-97-ben Andrássy Tivadar részére szecessziós stílusú modern 
intérieurt tervezett. Ezekben az években többször szerepelt párizsi kiállí-
tásokon is. 1899-ben Dél-Franciaországba ment, ahol felfedezte a színe-
ket. Képein megjelent a határozott távlat, nagyvonalú tájképein ecsetjárá-
sa szabadabb, faktúrája érdekesebb lett. A századforduló után hazaköltö-
zött. 1900 decemberében mőveibıl kiállítást rendezett, de a magyar kö-
zönség még nem értette meg munkáit. 1901 nyarán Belgiumban, majd 
Oroszországban járt tanulmányúton. Mővészetében “fekete korszakát” 
(Érdekelte a fekete és szürke szín, mit hogyan lehet velük megfesteni. 
Néhány olajképénél az erıs 
fekete kontúrokat lazán, hígan 
festett színfoltok veszik körül, 
a képek alaphangulata szomo-

rúságot áraszt.) dekoratív szecessziós színvilág, majd a friss pasztelltechnikával 
készült impresszionisztikus forma váltotta fel. 1904-ben festette Amikor az ember 
visszaemlékezéseibıl él... c. mővét (Magyar Nemzeti Galéria), amelyre 1906-ban 
társulati díjat kapott.  
Az 1906-os Könyves Kálmán cégnél rendezett kiállításának már nagy sikere volt. 
Ez idıtıl többnyire Kaposvár mellett, az ún. Róma-villában dolgozott. Ott festette 
pointillista-szecessziós képeit. Apró, mozaikszerő pontokból állította össze. Ezt a 
korszakát a vattaszerően szabdalt, foltos festékfelrakásokról “kukoricás”-nak nevez-
te el. A kornak fı mőve az Apám én Piacsek bácsi vörösbor mellett (Magyar Nem-
zeti Galéria). 1912-ben készítette az Ernst Múzeum nagymérető üvegablakát. Részt 
vett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) alapításában, a Nyu-
gat mozgalmában. Ady barátja volt. 1914-ben Párizsban a I. világháború kitörésekor 
internálták, csak 1915 februárban tért haza. Az internálásban készített rajzait 1915-
ben az Ernst Múzeum mutatta be. A háború után alkotta nagy erejő íróportréit (Mó-
ricz, Babits, Szabó Lorinc stb.), a háború után színezése plain airré, elıadása imp-
resszionistává vált. 1926-ban a Uffizibe került Önarcképe. Emlékezései 1911-ben és 
1957-ben jelentek meg. 
Témák: fiatal és idıs nık (anyja, nagyanyja), életképek, portrék, tájképek, enterior 
(lakás: meghitt hely, ahol  
pihenni lehet, a lakásnak derősnek kell lenni, megnyugtatónak)Eleinte a körvonalra helyezte a hangsúly, késıbb 
 pedig a térbeliségre. Nyitva van a kép két oldala, a középpont felé sőrősödnek a motívumok, szeretetteljes  
arcok, összekulcsolt kezek. Családias meghittség jellemzi. 

 
 
 



131313 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 
GALIMBERTI SÁNDOR  festımővész1904-tıl Réti István növendéke volt Nagy-
bányán, ahol Ferenczy Károly is hatott rá, majd Münchenben folytatta mővészi 
tanulmányait. A Hollósy vezette técsıi festıiskola látogatása után 1907-ben jutott 
ki Párizsba a Julian Akadémiára. 1908-tól kiállító mővész. A Salon des 
Indépendants-ban és a Salon d'Automneban szerepeltek elıször képei. Felesége 
Dénes Valéria festını - aki Matisse tanítványa volt - egyéni hangú, a matisse-i 
dekoratív síkfestést és a kubizmus térszemléletét ötvözı, dinamikus hatású képei 
befolyásolták további festıi fejlıdését. 1914-ben a Nemzeti Szalonban és Kaposvá-
rott állított ki. 1918-ban a Ma VI. tárlataként Kassák Lajos rendezte meg a házaspár 
emlékkiállítását.  

 
BORS ISTVÁN szobrászmővész (1938) 1956-1961: Magyar Iparmővészeti Fıiskola, Borsos 
Miklós növendéke, díszítı szobrász oklevelet szerzett. 1965: Rippl-Rónai-díj; 1982: Mun-
kácsy-díj; 1983, 1987: a pécsi VIII., X. Országos Kisplasztikai Biennálé különdí-
ja.Kaposvárott él. Tanulmányúton járt Görögországban, Egyiptomban és Közép-Ázsiában. 
1992-tıl tagja a Hungária 24 csoportnak. Korai mőveire (1961-1970) Henry Moore szobrai és 
az égei-tengeri archaikus kultúrák mővészete hatott. Felelevenítette a viaszelvesztéses eljá-
rást, kisplasztikái máig így készülnek. 1968-1973 között nagymérető szobrokat készített fából 
és kovácsoltvasból, ezek formáit a paraszti tárgykultúra és használati eszközök (ekevas, ge-
reblye, ácskapcsok, reteszek stb.) körébıl vette . Az 1970-es évek közepétıl különféle mő-
anyagokból is készít szobrokat, melyekben keserő iróniával mutatja meg a hatalom taszító 
voltát. Banális hatalmi jelvényekbıl kialakított egyéni emblematikája sajátos, 
"antiemlékmővek" létrehozásához vezette el Mővészete erısen moralizáló, fı témája a hata-
lom és a kiszolgáltatottság , de van egy vidám, játékos vonulata is, melynek formáit a gyerek-
rajzok, a folklór, fıleg az alakoskodó népi játékok ihlették  

 
VASZARY JÁNOS festımővész. . A Mintarajziskolában Székely Bertalan növendéke volt. 
1887-ben beiratkozott a müncheni akadémiára, de fejlıdését fıleg a Hollósy-kör irányította. 
1899-tıl Párizsban a Julian Akadémián tanult. Stílusát ettıl kezdve a párizsi festészeti irányok 
alakították, 1891-ben Rómában járt, majd rövidebb hazai tartózkodás után 1893-ban ismét 
Párizsba utazott. Kezdı korszakában úgyszólván egy idıben a szecesszióhoz közelítı gobeli-
neket tervezett és realisztikus életképeket festett . 1905-ben Olasz-, Spanyol- és Franciaor-
szágban járt tanulmányúton. Ettıl kezdve vált uralkodóvá mővészetében a kolorit . Stílusa 
egyre oldottabbá vált, s az impresszionizmus felé fordult . A háborút realista katonaképekben 
örökítette meg  1920-ban a Képzımővészeti Fıiskola tanára lett. Ekkor alakult ki jellemzı 
stílusa, amelyet a spontán vázlatos festés jellemzett. Birskörték (1918) és Ébredés (1921) c. 
képei mutatják friss festıi temperamentumát. 1930-tól stílusa még oldottabbá, vázlatosabbá 
vált. Ez idı tájt már igen nagy hatással volt a fiatalokra, a Képzımővészek Új Társasága 
(KUT) egyik vezetı mestere, majd a Új Mővészek Egyesülete (UME) alapítója lett. Mővészeti 
elveit több cikkben is összefoglalta.  

 
KUNFFY LAJOS   
 
a századforduló és a XX. század elsı fele magyar festészetének jelentıs és ki-
tüntetett alakja. Mővészeti törekvéseivel, akárcsak a vele egy idıben alkotó 
nagybányai festıink, a plein-air, azaz a napfénnyel és levegıvel átitatott termé-
szeti látvány igazságait, szépségeit kutatta. Mővészetének fıbb állomásai: Ka-
posvár, München, Párizs, Somogytúr, Budapest és ismét SomogytúrKunffy a 
Párizsi Szalon zsőri mentes kiállítómővésze volt a XX. század elsı évtizedében. 
Képeinek színesítéséért, a mind tüzesebb, egzotikus, festıi motívumokért be-
utazta Madridot, Taorminát, Tuniszt, s végül Somogytúron találta meg a számá-
ra megfelelı ihletı forrást. 
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KAPOSVÁRHKAPOSVÁRHKAPOSVÁRHKAPOSVÁRHOOOOZ KÖTZ KÖTZ KÖTZ KÖTİDDDDNEK /KÖTNEK /KÖTNEK /KÖTNEK /KÖTİDTEKDTEKDTEKDTEK    

 
NAGY IMRE  politikus, miniszterelnök, közgazdasági író, egyetemi tanár, az MTA tagja 
Kaposváron született 1896-ban. Az MSZMP-alapító tagja .1927-ben rövid idıre letartóztat-
ták, szabadulását követıen Bécsbe emigrált, de illegálisan több alkalommal visszatért Ma-
gyarországra. 1930-ban küldöttként érkezett Moszkvába a KMP kongresszusára, ahol 1945-ig 
maradt.1944 végén az MKP vezetésének tagjaként tért vissza Magyarországra. Az Ideiglenes 
Kormányban földmővelési miniszter, ezt követıen rövid ideig belügyminiszter, az MKP 
egyik titkára, 1947-1949 között az Országgyőlés elnöke. Ellentétbe került a párt irányvonalá-
val, elsısorban agrárkérdésben, és noha önkritikát gyakorolt, kizárták a pártvezetésbıl. 1953-
ban szovjet kezdeményezésre lett miniszterelnök, megpróbált átfogó gazdasági, politikai 
reformokat megvalósítani. 1955 elején leváltották tisztségeibıl, a pártból is kizárták. 1956. 
október 23-án a tüntetık követelésére visszavették a párt legfelsı vezetésébe, és ismét ı lett a 
miniszterelnök. E tisztségében egyfelıl igyekezett a forradalom legfıbb célkitőzéseit elfogad-
tatni az MDP-, valamint a szovjet vezetéssel, másfelıl mérsékelni igyekezett az általa túlzott-

nak ítélt követeléseket.Válaszul arra, hogy a fegyverszünet ellenére újabb szovjet csapatok érkeztek az országba, november 
1-jén bejelentette az ország semlegességét, kilépését a Varsói Szerzıdésbıl. November 4-én hajnalban a jugoszláv követ-
ségre menekült.1957. április 14-én tartóztatták le Snagovban. A Legfelsıbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. június 15-
én szervezkedés kezdeményezése és vezetése, valamint hazaárulás vádjával halálra ítélte a fellebbezés lehetısége nélkül. 
Másnap kivégezték. 

 
TAKÁTS GYULA ( 1911. 
február 4. Tab) Költı, író, 
mőfordító, kritikus.1934-ben 
tanári és bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett, földrajz, 
geológia és filozófia tárgy-
körben. 1939-1949 között 
tanított munkácsi és 
kaposvári középiskolákban. 
1948-ban a Római Magyar 
Intézet ösztöndíjasa. 1949-
1971 között a kaposvári mú-
zeum igazgatója. 1957-tıl a 
Magyar PEN Club tagja és 
1994-tıl alelnöke. 1960-as 

évek óta szerepel a Szép versek címő könyvekben, ami évente 
megjelenik. 1971-ben nyugdíjba ment. 1985-tıl a Berzsenyi 
Dániel Irodalmi és Mővészeti Társaság elnöke, 1992-ben a 
Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia alapító tagja. 
 

Nem középút! ... Vagy föld! Vagy ég! 
„Kellett nekem a teljesség! 
S mit lent láttam, égbıl nézve, 
nézek már én a jövıbe: 
 
egyetlen határrá válva, 
nézek onnan a hazámra. 
Azon is túl a világra: 
az egyetlen földi tájra.” 

(Átsugárzik és ragyogva) 
 

CZIPRI ÉVA  (Kaposvár, 1943. május 12. – Szarvas, 
1974. augusztus 2.) költı 
 
CSIK FERENC, LENGVÁRI FERENC  (Kaposvár, 
1913. december 12. – Sopron, 1945. március 29.) olimpiai 
bajnok úszó, orvos, lapszerkesztı.1930-tól a Keszthelyi 
Törekvés, 1931-tıl a BEAC (Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club) úszója volt. 1933-tól 1938-ig szerepelt a magyar 
válogatottban. 1934-ben 100 méteres gyorsúszásban 
Európa-rekordot (57,8) úszott. Az 1936. évi nyári olimpiai 
játékokon a száz méteres gyorsúszásban olimpiai bajnoki 
címet szerzett. 1937-ben és 1938-ban is tagja volt a világ-
rekordot[1] úszó – Zólyomi Gyula, Kırösi István, Gróf 
Ödön, Csik Ferenc – összeállítású magyar gyorsváltónak. 
Pályafutása során összesen tizennyolc magyar bajnoksá-
got nyert. Az aktív sportolástól 1938-ban vonult vissza. 
1936-ban a budapesti egyetemen orvosi diplomát szerzett 
és visszavonulása után orvosként dolgozott. 1939-tıl részt 
vett a Bárány István alapította Képes Sport szerkesztésé-
ben. 1939-ben Bárány István után rövid idıre a magyar 
úszóválogatott szakvezetıje lett. Orvosi hivatásának 

teljesítése közben, egy 
bombatámadás során 
vesztette életét. 
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FÉSÜS ÉVA ÍRÓ, KÖLTİ 

Cegléden született 1926-ban. Gyermekkorát Kiskunha-
lason, nagylánykorát Vácott töltötte. Iskolai végzettsé-
ge: kereskedelmi középiskolai érettségi és gép-
gyorsírás tanári oklevél. 1950-ben kötött házassága óta 
Kaposváron él, három gyermeke és tizenkét unokája 
van. Nyugdíjazásáig gyors- és gépírónıként dolgozott, 
mellette írt. Kaposvár Város Díszpolgára 2004-
ben.MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
TISZTIKERESZTJE (polgári tagozata) 2006-ban. 

SZERETNÉM ELMONDANI MSZERETNÉM ELMONDANI MSZERETNÉM ELMONDANI MSZERETNÉM ELMONDANI MÉÉÉÉG...G...G...G... 
  
Minden dalom, versem csak törmelék, 
pillanat-életem szilánkja, 
mit a halál tesz majd lapátra. 
Mégis szeretném elmondani még 
a boldogság káprázatát, 
amely vasmarkú fájdalmak között is 
annyiszor rám talált. 
A tüskéket hitemnek rózsafáján, 
s konok kapaszkodásomat 
a Gondviselés szalmaszálain, 
mikor cserbenhagytak az álmaim. 
Az események könyörtelenségét s azt a  
csodát, 
ahogyan mégis mind hasznomra vált. 
Beomlott reménységek romjain 
tücsökmuzsikás szavak vigaszában 
az örökérvényő mesék 
mindent megoldó képletét, 
s ahogy felrázták alvó szívemet 
a szeretet áramütései, 
amikor emberszemek sugarával 
emberen túlról üzent Valaki. 
A harcokat hitvány magammal,  
amikor elfordult az angyal; 
kétségeket és bizonyságokat, 
egész esendı voltomat, 
s közben a kegyelem 
keresztvízbıl megmaradt harmatcseppjeit 
lehajtott fejemen. 
Lassan elengedı gyökereimben 
érzem a remegést, 
s egy mámorító titkot, 
hogy élni nagyon szép volt. 
Csak ezt akartam elmondani még.  

 
LENGYEL ÁRPÁD  (Kaposvár, 1915. szeptember 4. – 
Egyesült Államok, Edgewater, 1993. május) olimpiai 
bronzérmes, Európa-bajnok úszó, jogász. 
1930-tól a Kaposvári Turul, 1933-tól a BEAC (Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club) úszója és vízilabdázója volt. 
1939-ben négy alkalommal szerepelt a magyar vízilab-
da- válogatottban is, de kiemelkedı eredményeket 
úszásban ért le. 
 
BOLVÁRI ANTAL  (Kaposvár, 1932. május 6. – ) 
olimpiai bajnok vízilabdázó 
1976-ban szerzett diplomát a Testnevelési Fıiskolán. 
1945-tıl úszik és vízilabdázik a Naményi Papírgyárban, 
1948-tól 1951-ig a Budapest Lokomotívban, 1952-tıl 
1956-ig Budapest Honvédban, 1961-ig külföldön, 1962-
tıl a Budapesti Vasasban, 1963-tól a Spartacusban, 
1964-tıl az FTC-ben. 1969-ben fejezte be az aktív spor-
tolást.1970-tıl edzıként tevékenykedik. 1971-tıl a juni-
or válogatott edzıje. 
 
PFEFFER ANNA (Kaposvár, 1945. augusztus 31.) 
olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó. 
1962-tıl a Ganz Mávag kajakozója volt. 1966-tól szere-
pelt a magyar válogatottban. A magyar csapat tagja volt 
az 1968. évi mexikóvárosi, az 1972. évi müncheni és az 
1976. évi montreali nyári olimpiai játékokon, és mindhá-
rom alkalommal egy-egy érmet szerzett. Sikereinek 
többségét kajak kettesben érte el. Legjobb egyéni ered-
ménye az 1972. évi olimpián elért harmadik helyezés.A 
montreali olimpia után visszavonult. Jelenleg utánpótlás  
neveléssel foglalkozik. 
 
REPUBLIC EGYÜTTES  
A Republic együttes 1990. februárjában alakult, és azóta 
a magyar könnyőzenei élet meghatározó tényezıjévé 
vált. Kezdetben Tóth Zoltán, Boros Csaba, Rece Apó-
Bali Imre, Szilágyi Bigyó László és Bódi László-Cipı 
alkották az együttest. Ma a tagjai: Tóth Zoltán, Boros 
Csaba, Nagy László Attila, Patai Tamás és Bódi Lásló-
Cipı, valamint már egy jó pár éve velük játszik Szabó -
Bundás- András. A 60-as években elindult vonulatot 
viszik tovább: lemezeikben a folk, pop, rock elemek 
keverednek. A kezdeti, punkos hangzás az évek során 
egyre komolyodott, és népzenei elemekkel kevere-
dett.Tudnak vadócok, nyersek, szókimondók lenni, de 
nem csak társadalmi problémákra érzékenyek, a szívhez 
is képesek szólni. Az együttes énekese Bódi László-
Cipı. Nagyon sok dalt ı maga ír. 1995-ben kiadott egy 
szólólemezt, de ezzel párhuzamosan mind a mai napig ı 

a csapat frontembere., 
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Szállj el kismadár 
Nézd meg, hogy merre jár, 

Mondd el, hogy merre járhat İ! 
 

Mondd el, hogy szeretem, 
Mondd el, hogy kell nekem 

Mondd el, hogy semmi más nem kell! 
 

Csak a hold az égen, 
Csak a nap ragyogjon, 

Simogasson a szél, 
Simogasson, ha arcomhoz ér, 

 
Csak a hold ragyogjon, 

Csak a nap az égen, 
Nekem semmi más nem kell! 

 
Kell, hogy rátalálj, 
Szállj el kismadár, 

Nézd meg, hogy merre járhat İ! 
 

Vidd el a levelem, 
Mondd el, hogy kell nekem, 

Mondd el, hogy semmi más nem kell! 
 

Csak a hold az égen... 
Soha ne gyere, ha most nem jössz! 

Soha ne szeress, ha most nem vagy itt! 
Soha ne gyere, ha most nem jössz! 

Soha ne szeress, ha most nem vagy itt! 
 

Váp, váp, váppsuvápp, 
Váp, váp, suváppápp, 

Váp, váp, váppsuváppáppéj. 

 

    

SOMOGYI BARANGOLÁSSOMOGYI BARANGOLÁSSOMOGYI BARANGOLÁSSOMOGYI BARANGOLÁS    

Somogy megye a Dunántúl legnagyobb me-
gyéje, a Balatontól délre helyezkedik el. Terü-
lete: 6036 km2, földrajzilag a Dunántúli-
dombsághoz tartozik. Állandó népessége 
1998-ban 345 279 fı volt; átlagos népsőrő-
sége: 56 fı/km2. Természetes határai nyuga-
ton a Zalai-dombvidék, keleten a Mezıföld és 
a Tolna-Baranyai-dombvidék, északon a Bala-
ton és délen a Dráva. A somogyi táj a Dunán-
túli-dombság színes, változatos 
tájegyütteseinek keveréke. A domborzat, az 
éghajlat, a vízrajz stb. az átmenetet teremtı, 
elkülönítı és közvetítı hatása a középtájak és 
szomszédságuk között egyaránt megfigyelhe-
tı. A megye északkeleti része, Külsı-Somogy 
lösszel fedett dombság. Itt északnyugat-
délkeleti és erre merıleges völgyszerkezeti 
rendszer alakult ki. Itt található a megye leg-
magasabb pontja is, a Gyúgy-hát (311 m). A 
megye nyugati részén, a Balatontól egészen a 
Drávaig, Belsı-Somogy homokos síksága hú-
zódik, melybıl csak a lösszel fedett Marcali-
hát emelkedik ki. A megye keleti területén, a 
Kapos folyótól D-re a Zselici dombvidéket ta-
láljuk, melynek lankás hátai szinte egybeol-
vadnak a Mecsekkel. E tájhoz tartozik még a 
Balaton medencéje is, melynek nagy részét a 
tó foglalja el, míg máshol kiterjedt mocsár- és 
lápvilág (Kis-Balaton) jellemzi ezt a középtá-
jat. 
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Bármerre is járunk a szépséges Balaton és a medrét szeszé-

lyesen változtató Dráva közötti 6036 négyzetkilométernyi te-

rületen, mindenütt apróbb-nagyobb csodára bukkanunk. Az 

északi határunkat alkotó Balatont szépítjük, csinosítjuk, ami-

kor vendéget várunk, de féltjük, aggódunk érte, amikor apadó 

vízérıl vitatkozunk. Közép-Európa legnagyobb édesviző tava 

mintegy 600 négyzetkilométernyi területet foglal el. Aki látta 

már a nyári alkonyatban rajta átívelı aranyhidat, hallgatta 

hajnalban a hullámok csendes csobogását, érezte a meleg víz 

simogatását, az tudja, miért utaznak ide oly szívesen a turis-

ták.  

Megyejárásunkat kezdjük talán Zamárditól, ahol az M7-es 

autópálya véget ér, s mostantól bízzuk magunkat a képzele-

tünkre, ne kötıdjünk az 1600 kilométernyi úthálózathoz. E 

helyen páratlanul értékes leletanyagot, egy avar kori temetı 

3000 sírját tárták fel a régészek.  

A szomszédos Szántódpuszta az Európa-Nostra-díjas Major-

múzeumáról nevezetes. A XVIII-XIX. században épült kas-

tély és a 32 épületbıl álló együttes ma is nagyrészt eredeti ál-

lapotában látható. A puszta legszebb része a Kristóf kápolna, 

ahonnan gyönyörő kilátás nyílik a tihanyi félszigetre.  

A déli partról érdemes egy kis kitérıt tenni Zala községbe, 

ahol Zichy Mihály született. Az orosz cári udvar festıje, az 

Arany-balladákat, Petıfi verseit illusztráló mővész egykori 

kúriája ma emlékmúzeum. Visszavár azonban bennünket 

még a Balaton legalább egy fıhajtásra Balatonszárszón: itt 

robogott át 1937. december 3-án az a végzetes tehervonat, 

amely József Attilát az életbıl magával sodorta. A költı em-

lékét szobránál és a róla elnevezett múzeumban idézhetjük 

fel.  

A parti sávot elhagyva sokhelyütt találkozhatunk gondozott 

szılıskertekkel. A Balaton tükrén visszaverıdı napfény kü-

lönösen alkalmassá teszi a vidéket a gyümölcstermesztésre. 

A meleg nyári estéken érdemes engedni a hős borospincék 

csábításának a lellei Kis-hegyen, Bogláron vagy  

Szılısgyörökben, hogy a zamatos nedő kóstolgatása után 

megint a történelmi idıkbe utazzunk vissza.  

A tótól délre talált szálláshelyet magának a honfoglaló ma-

gyarság Bogát és Bı nemzetsége, majd a X. század táján át-

vet 

 

 

ték a hatalmat az Árpádok-hoz tartozó Fajsz és Koppány. Az 

elsı évezred végén a Szent Istvánnal szembeszegülı Koppány 

vára állott a mai Somogyvár Kupavár nevő dombján. E helyre 

építtetett  

bazilikát és a Benedek-rendi szerzeteseknek kolostort egy évszá-

zad múltán I. László, akit 1095-ös halálakor ide is temettek el. 

Az ezeréves romok között idézzük fel egy pillanatra a szent 

királyhoz főzıdı legendát. Történt, hogy halála után néhány 

évvel Szent Lászlónak új temetkezési helyet szántak. Miután 

errıl vita kerekedett, így annak eldöntését istenítéletre bízták. Ez 

abból állt, hogy a koporsót szekérre tették, s várták, merre indul-

nak meg maguktól a lovak. Mivel azok Nagyvárad irányába tték 

útjukat, így a király ott lelte meg végsı nyughelyét.  

Mindössze néhány kilométerrel odébb találjuk Somogy másik 

jelentıs mőemlékét, a somogyvámosi Puszta-tornyot, amely 

több mint nyolc évszázada állja az elemek ostromát. A település 

arról is nevezetes, hogy itt telepedtek meg egy évtizede a Krisna-

hívık, akik a látogatók ezreit vonzzák évente a faluba.  

Bodrog mellett a már említett Bő nemzetség birtokát találjuk, 

feltárásakor leltek rá a régészek az európai viszonylatban is 

különleges rovásírásos agyagfúvókára, amely a X. századból 

való. Csupán egy gondolatnyira innen találjuk Somogyfajszot, 

ahol az erdı mélyén egy különleges ıskohómúzeumot rejtenek a 

fák.  

A történelemben kissé megfáradt utazót most egy páratlan ter-

mészeti környezetbe invitáljuk: üljünk fel Mesztegnyın a kis-

vasútra, amely védett növények és állatok élıhelyén zakatol 

velünk végig. Nincs messze Berzsenyi Dániel niklai kúriája, 

ahol egy XIX. századi nemesi otthon vendégének érezhetjük 

magunkat.  

Kissé nyugatabbra már Lengyel József és Bernáth Aurél szülı-

városában, Marcaliban járunk, ahonnan a megye déli része felé 

tartva ne felejtsük el érinteni a királyi szakácsok versengésének  

nevezetes helyszínét, Nagyszakácsit. Augusztus elsı napjaiban 

ezrek kíváncsiak a Mátyás korát idézı jelmezes vigasságra. 

Somogyban barangolva nem szabad kihagyni az egykori király-

néi birtokot, Segesdet, melyet egykor II. Endre adományo 

zott feleségének.  
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A tatárjárás után IV. Béla itt alakította meg az ország felépí-

tésére hivatott kormányát, majd a kastély falai között töltötte 

ideje egy részét IV. László, s e helyen találkozott anyjával 

Nagy Lajos király. 

A ferences kolostor és templom, a csodás Széchenyi kastély 

látványa után forduljunk újból a természet szépségei felé. A 

közelben találjuk a vadban gazdag erdırezervátumot, Kaszót, 

s mellette a védett ıslápot, a Baláta-tavat.  

A déli végeken kalandozva kopogtassunk be a több mint két 

évszázados csurgói gimnázium ajtaján: az öregkönyvtár falai 

között bizton megérezzük Csokonai Vitéz Mihály szellemét. 

A költı itteni tanítóskodása alatt íródott az Özvegy Karnyóné 

és somogyi élményei ihlették a Dorottyát.  

A református diákvárostól nyugatra kanyargós út, a 

Hétszergörbe vezet a megye csücskébe. İrtilos 

Szentmihályhegyérıl csodás kilátás nyílik a Dráva és a Mura 

találkozására. Hagyománnyá vált e helyen az évente egyszeri 

ünnepélyes határnyitás, amikor a szomszédos Horvátország-

ból csónakkal érkeznek a vendégek.  

A megye déli határa egyben országhatár is. Mentén haladva 

érintjük a gyékényesi bányatavakat, megismerhetjük a Duna-

Dráva Nemzeti Park védett növény- és állatvilágát, majd  

Babócsára érve a híres nárciszost, ahol évszázadok óta min-

den májusban virágpompába öltözik a 12 hektáros Basakert.  

A termálvízkészlet jótékony hatását ki lehet próbálni 

Csokonyavisontán, Szulokban, Buzsákon és Igalban. Ven-

dégcsalogatónkból vétek lenne kihagyni a Zselicet, e gazdag 

és vadregényes erdıséget, egykori betyárok bújtatóját, kecses 

ızek és méltóságteljes szarvasok otthonát. E lélegzı zöld bi-

rodalom adja a friss levegıt Kaposvárnak.  

    
ASZTALI  ÖRÖMÖK SOMOGYBANASZTALI  ÖRÖMÖK SOMOGYBANASZTALI  ÖRÖMÖK SOMOGYBANASZTALI  ÖRÖMÖK SOMOGYBAN    

 
Zselici leves  

Hozzávalók  10 adagra:  
15 dkg szárnyasmáj, 12 dkg liszt, 15 dkg borjúhús, 1 
köteg kapor, 15 dkg sertéshús, 1 fej vöröshagyma, 50 
dkg sertéscomb, 3 dl tejföl, 10 dkg sárgarépa 4 dkg 
só, 10 dkg petrezselyem, ırölt bors, 10 dkg gomba, 8 
dkg zsír, 1 köteg petrezselyem zöld 
Elkészítés  
A csontból csontlevet fızünk, a húsokat, zöldségeket 
kockára, a hagymát, a szárnyasmájat apróra, a pet-
rezselyem- és kaporzöldet finomra vágjuk, a gombát 
felszeleteljük. 
A zsírban megpirított hagymához adott húskockákat 
tovább pirítjuk, sóval, borssal főszerezzük, kevés 
csontlével felengedve félpuhára pároljuk. Csontlével 
felöntjük, hozzátesszük a gombát, a szárnyasmájat, 
kaprot, a petrezselyemzöldet. Világos rántással be-
rántjuk, felforraljuk, és tejföllel finomítjuk. zsemle-
gombóc levesbetéttel tálaljuk. 
 

Szennai zsebeshús  
Hozzávalók  4 adagra  
80 dkg bırös süldıkaraj, 80 dkg burgonya, 60 dkg 
savanyú káposzta, 12 dkg gomba, 12 dkg füstölt 
szalonna, 20 dkg zsír, 1 fej vöröshagyma, 12 dkg 
sertésmáj, 1 dl száraz fehérbor, 1 tojás, só, ırölt 
bors, főszerpaprika 
Elkészítés  
A szalonnát, a májat, a tisztított gombát, a hagymát 
apróra vágjuk és zsíron összepároljuk, a savanyú 
káposztát ízlés szerint átmossuk, a felszeletelt hús 
közepére zsebet vágunk. A tölteléket sóval, borssal 
főszerezzük, tojással megkötjük, betöltjük a húsba, 
megtőzzük, zsírban körbesütjük, borral felengedve 
puhára pároljuk. Ezután a húsokat kiemeljük, levé-
ben pedig megpároljuk a savanyú káposztát. A pirí-
tott burgonyát külön készítjük el. A húst ezzel a két-
fajta körettel és a pecsenye levével leöntve tálaljuk. 

Repenyacsa 
Elkészítés : 
2 kg lisztbıl kelt tésztát készítünk. 1/2 liter langyos 
tejben 3 evıkanál cukrot elkeverünk, 7,5 dkg élesz-
tıvel felfuttatjuk. Ezzel gyúrjuk össze a lisztet. Mely-
ben 2 tojás sárgáját, 1 kefirt, 3 kanál tejfölt, 1 dl ét-
olajat, 10 dkg zsírt/margarint teszünk. Kelesztés után 
nyújtjuk a tepsi háromszorosára (2 tepsihez való 
adag) 
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NAPSOROLÓ A SALGÓTARÁNI VASUTAS TURISTA TNAPSOROLÓ A SALGÓTARÁNI VASUTAS TURISTA TNAPSOROLÓ A SALGÓTARÁNI VASUTAS TURISTA TNAPSOROLÓ A SALGÓTARÁNI VASUTAS TURISTA TAAAALÁLKOZÓRÓLLÁLKOZÓRÓLLÁLKOZÓRÓLLÁLKOZÓRÓL    
 
Az ötlet nem tılem származik. Kányádi Sándor már követett el ilyesmit. Csak İ hónapsorolónak hívta és a Küküllırıl írta és  versben és 
szebben …. a többi stimmel…  
 
SZERDA 
A megérkezés. A tavalyi év a víz jegyében telt el . Keszthely, Lucsky ….csobbanás, hős habok után egy hegyek közé zárt bányász város ? 
UNESCO díj ide vagy oda mőködnek az elıítéletek….A megérkezés kellemes csalódás .persze csak azoknak, akik még nem jártak az 
Ifjúsági Táborban. Aki már volt itt az többnyire szép emlékeket ıriz . Aki még nem az rögtön kezdheti a jó benyomások győjtögetését ! 
Szép kis tavacska partján vagyunk , a közelben strandfürdı a kapcsolt részek nélkül ( sehol egy szúnyog !) És itt van az „agóra” . A nagy 
központi tér, ahonnan minden reggel üdén és frissen elindulnak a turisták a szélrózsa minden irányába, és esténként megérkeznek „hótt” 
fáradtan de tele mindenféle élményekkel. Ahol beérkezés után meg lehet rohamozni a büfét, vacsora után kényelmesen leülni beszélgetni 
, nézegetni  a Karancsot ,megosztani az élményeket és nem csinálni „semmit”  A szállás „ifjúsági” , az ellátás szintén. Mindjárt a megérke-
zés után szájról – szájra járt a hír : „grenadír mars” lesz vacsorára. Ez kérem nagyon fontos információ. Régvolt gyerektáborok hangulatát 
idézi valahol a lelkek mélyén , máris megvan a közösségi  fíling! 
Túl sok idı nincs a töprengésre, lepakolás , délután városnézés , múzeum látogatás. Bányász múzeum : Voltunk már egy pár ilyenben. 
Rendszerint végighajtanak egy vágaton ahol ki van téve egy-két „mőszer” ennyi… Hát itt nem  ! Ez kérem egy bányász show. Kobak a 
fejen , fázósabbaknak bányászkabát , makettek, gépek hang és fényeffektusok. És nagyon kedves „tótul” beszélı idegenvezetı . Nem 
fényezi a dolgokat. A bányászat kemény és veszélyes munka volt. Volt….mert ez a bánya is bezárt .Végül egy közös éneklés : a bányász 
himnusz . 
Este maszek túra . Irány a Karancs . Mire felértünk a kilátóba már besötétedett. Az odavezetı úton megcsodáltuk a szentjánosbogarak 
„tündértáncát” . Csak állsz a sötétben és  figyeled ahogy elırajzanak az éjszaka apró kis lényei és táncot lejtenek a tisztáson . Odafent a 
kilátónál pedig vár fáradozásaid jutalma a  kilátás a fényben úszó városra. Mennyivel szebbek föntrıl a dolgok ! 
Leereszkedés után egy kis esti vihar ( késıbb mindennapos látogatónk lett ) , utána pihenés mert erıt köll az erı!  
CSÜTÖRTÖK 
Reggel beindul a gépezet. A kirajzás ! Kétféle buszos túra ( belföldi, külföldi, ) gyalogos túrák ( hosszú, közepes, kis , még kisebb , ma-
szek) , és csak sima strandolás, városnézés .  
Én azon szerencsések közé tartoztam akik „befértek” a belföldi túrába. Elmondhatom tényleg szerencsés vagyok. Nem túl feszített prog-
ram amibe még egy kis gyaloglás is belefér. Elıször Bérre  megyünk egy kastély-szállóba. Ez egy magánvállalkozás. A tulajdonos igazán 
lelkes idegenvezetı-Kossuth relikvia győjtı - rádó múzeumos, a kertben strucc, páva és valami kóborló teve (? ) ….A kastély tetıtı l talpig 
bemutatva. Van némi reklám íze is a dolognak (nászutas lakosztály, kisebb kollekció azokból a német országban készített bidres-bodros 
függönyökbıl ami ezen tájon mindent eláraszt) ,de alapjában érdekes dolgokat látunk. Gyönyörő régi könyvek . Na és a  „Szabad Európa” 
rádió múzeum . Kb. 300 hatvanas évekbeli rádió , padlótól a plafonig .Közben szól a „rock and roll” . A tulaj minden „adományt” elfogad . 
Elmondása szerint minden látogató csoport után régi rádiók  tömege érkezik postán, de nagyon örül neki ! Ekkor már nagyon meleg volt és 
kellett némi elszántság a környék nevezetessége, az andezit kiömléshez indított túrához. Hát …. visszafordultak egy páran. De a „kemény 
mag” eljutott élén Balázskával ( 6 éves) a csúcsra, ahol a kiömlésen kívül a csapatot szép kilátás is fogadta . Itt a csúcscsokoládé híján ( 
ami jár a hegymászóknak) csúcskekszet fogyasztottunk aztán ereszkedés vissza a társaság többi tagjához, akik azalatt amíg mi a bércek-
re hágtunk , a büfé mélyén múlatták az idıt. 
Ezután a sziráki kastély  következett. Bevallom ıszintén .nekem csalódás. Szépen rendben tartott kastélyszálló ledarált szöveg, de semmi 
extra.Utána Tar és búcsújáró  hely Szentkút következett. 
PÉNTEK 
A harmadik nap estéjének fénypontja a hagyományos szellemi vetélkedı, amit az idén a szervezı tájékozódási ismeretekkel is kibıvített, 
.feltupírozandó a vasutas turisták tájékozódási ismereteit. Igaz hogy délután a fent említett szervezıt tetten értük élénk fonalgombolyítás 
közben, amire nem igazán tudott elfogadható magyarázatot adni. De jı az est és lın vetélkedı. Még vi lágosban távolságokat saccolgat-
tunk (szemre) , irányszögeket mértünk, utána kiderült, hogy mivégre volt az a lelkes fonalgombolyítás délután. . Párbaj jellegően kellett 
egymással szemben tollra kellett tekerni egy fonalat. Miután mindjárt az elején elvéreztünk , innen már csak kibiceltünk a többieknek .De 
jött a szellemi szakasz ! Amelynek során a csapat két tagja gızerıvel dolgozott  egy tájékozódási feladaton, a „maradék” pedig kitöltött egy 
totót valamint számot adott vár, címer, és hüllı felismerı képességébıl. A vetélkedınek némi közös kiértékelés után  egy jól irányzott vihar 
vetett véget.    
SZOMBAT 
Szombaton jött következett a Vasutas Kupa. Miközben a többiek kisebb-nagyobb túrákra indultak.,a  versenyhívık indulhattak a Vasutas 
Kupa tájékozódási túra versenyen, amelyet én utólag „önkéntes” véradásnak tituláltam. Ha az elhullajtott vér mennyisége után állítják fel a 
sorrendet, minden bizonnyal elsık vagyunk ( bár megrögzött csapattársam meglepıen simán megúszta ), de így sem fenyegette veszély a 
dobogós helyünket. Tekintettel az induló csapatok csekély számára. Mielıtt valaki azt mondaná „hja így könnyő” rögtön rácáfolnék. Nem 
volt könnyő. Ami szúrhat, marhat, csíphet , fájhat, és bokán rúghat egy versenyen az itt minden megvolt. (bár ezt a tényt a tényt a pályaki-
tőzı elıre jelezte !) . Szerintem mindig felfelé mentünk annyi volt a szintkülönbség , de ezt a tézisemet utólag cáfolta csapattársam, aki 
szerint mentünk mi ott lefelé is csak én nem vettem észre. A legmélyebb benyomást egy fahíd tette rám .Illetve annak állaga és kora. Nem 
volt merszünk megkockáztatni az átkelést, bár ez ügyben élénk propagandát fejtettem ki csapattársam irányába, de nem akarta kipróbálni. 
Végül is átmásztunk a csalánnal, rekettyével egyebekkel tarkított medren, ahol csak felszíni sérüléseket szereztünk ,és nem szakadtunk le. 
Érdekes hogy más csapatoknak nem voltak ilyen aggályaik. Igaz hogy kevésbé súlyos egyéniségek. Végül is abszolváltuk a pályát , beér-
keztünk felszívtuk a zsíros kenyeret és nyalogattuk lelki és fizikai sebeinket. Mindenesetre a tervezett esti program ( Múzeumok éjszakája ) 
krónikus fáradtság okán elmaradt. 
VASÁRNAP  
Búcsúzkodás. Soha nem tudom megszokni. Évente összejövünk , jól érezzük magunkat , aztán megint várhatunk egy évig amíg ismét ta-
lálkozunk . Évente sorjáznak a helyszínek, győlnek az emlékek, gyerekek-unokák születnek, nem fiatalodunk, és vannak akik fentrı l néz-
nek bennünket . De azt tudjuk hogy jövıre megint  szeretnénk egy jó kis vasutas turista találkozót . Hol is ???? 

                                                             Bartók Julianna 2007.július 1. 
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