
Kérdések a szecessziós sétához 

 

1. Kik voltak azok az építészek, akiknek a tiszteletére ünnepeljük a szecesszió világnapját?   

 

A magyar Lechner Ödön és a spanyol Antoni Gaudi építész egy napon haltak meg, június 10-én. 

Lechner 1914-ben Budapesten, Gaudi 1926-ban Barcelonában. 

 

2.  Milyen szecessziós jellemzőket fedeztél fel az épületeken és kiegészítő részeiken a séta során?    

      női fejek, hajlékony vonalak, növényvilág stilizált motívumai: indák, virágok, levelek, girlandok, 

 állatábrázolások, dekadens életérzés kifejezése, dekorativitás, allegorizálás 

 

 

3.  A séta során figyeld meg és írd le, melyik épületnél találkozol magyaros motívumokkal az 

ornamentikában, műlakatos-alkotásokban! Melyek voltak ezek? Ha tudsz még írni példát a 

városból, pluszpontot kapsz! 

 

Bajcsy 12.   kakas, népies kislányábrázolás 

 Kontrássy  4. növényi ábrázolások: indák, virágok, levelek               

Kontrássy 5.   népművészeti  formák, tulipán 

 

Laktanya utca 3. 

 Rákóczi tér 4.  

Bajcsy-Zsilinszky 31. 

 

 

4. A kaposvári szecesszió legértékesebb műemlékének domborművét két húszéves fiatalember 

készítette. Kik voltak ők? Ki a ház tervezője? Hol található a műemlék? 

 

Borovitz Imre,      Csikász Imre          

Himler Dezső,          Kontrássy utca 4. 

 

5.  A kaposvári virtuális szecessziós térképen milyen szempontokra tudsz keresni? 

 

tervező, kivitelező neve + építés évszáma       

jelölések: 

középületek barna, lakóépületek piros, villák sötétbarna, átalakítva szürke színnel jelölve  

 

 

 

 

 



6.  "Felettem – ágra rám hajolva lágyan – 

A hárs világos árnyat sző. 

Ugy érzem, mintha szelid hullámzásban 

Folyna felettem az idő.” 

 

Egy híres kaposvári költőnő sorai ezek. Egykori otthona egy szép női fejekkel, virágokkal díszített 

lakóház, amelyet a séta során láttunk. Ki a költőnő? Melyik utcában volt a lakóháza? 

 

Szalay Fruzina, Kontrássy utca (2/B)  

       

7.  Az egykori kaposvári szecesszió két szép középületét átalakították az idők során úgy, hogy 

eredeti stílusuk mára fel sem ismerhető. Mely épületekről van szó? 

 

Segélyszövetkezet Székháza - ma a Somogyi Hírlap Szerkesztősége   

Korona Szálloda - ma a Kapos Szálló épülete 

 

 

8.  Híres kaposvári építész, aki számos, a belvárosban meghatározó szecessziós épületet tervezett.  

Leghíresebb épülete az egykori Mozgóképszínház, amely 1928-ban épült fel. Ki ő? Sorolj fel még 

általa tervezett vagy kivitelezett épületet! 

 

Lamping József           

Református Gyülekezeti Ház, az egykori Dunántúli Bank és Takarékpénztár és a Gazdasági 

Takarékpénztár székháza a Fő utcán, saját villája a Németh István fasor 14. alatt, Szivárvány 

Kultúrpalota, az egykori Transzformátorház a Noszlopy utcában 

 az egykori Korona Szálló kivitelezése édesapjával      

 

 

 

 

9. A posztimpresszionista és szecessziós festészeti törekvések legjobb magyar képviselője a   

 kaposvári Fő utcai patikában ( ma Arany Oroszlán) volt gyógyszerészinas.  

Ki ő? Mi a neve vattaszerűen szabdalt, foltos festési stílusának? Kinek a számára tervezett  

 komplett ebédlőberendezést? Hol található ma az újra elkészített ebédlő? 

 

Rippl-Rónai József, kukoricás stílus, Andrássy Tivadar, Rippl-Rónai-villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


