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Kedves Olvasó!
A Balaton és annak fővárosa Keszthely, mindenkinek mást jelent: a kékeszöld hullámokat,  
a felejthetetlen nyári bulikat, a simogató őszi napsugarat. Akad, akinek a horgászatot,  
a téli korcsolyázós élményeket jelenti a Balaton. 

Keszthelyre gondolva a Festetics kastély, a Helikon park, a Phoenix gálya, a  
Helikoni Ünnepségek, a Georgikon kar, Csík Ferenc vagy Bakonyi Károly munkássága is 
eszünkbe juthat. 

Ön most egy közel egy éve tartó munka eredményét tartja a kezében. 2014 őszén 
Keszthelyen a Goldmark Károly Művelődési Központ égisze alatt megalakult a Keszthelyi 
Hungarikum Klub, lelkes lokálpatrióta tagokkal, Zala megyében elsőként. Ezzel városunk 
aktívan is bekapcsolódott az országos hungarikum mozgalomba, a helyi értékek gyűjtésébe, 
dokumentálásába. 

Keszthelynek nagyon sok értéke van, ez a kis közösség most egy csokorra 
valót ad az Ön kezébe. Többségük már a keszthelyi értéktárban is szerepel  
(www.keszthelyiertekek.hu), amit folyamatosan bővítünk és gyűjtünk. A munka nem  
áll meg, most itt tartunk. Lelkesedésünk töretlen és reméljük, hogy ezt a gyűjteményt  
majd több is követheti a jövőben, hiszen nagyon sok mindent szeretnénk még  
megmutatni városunk értékeiből.

Egy sétára hívjuk Önt: a városunkba látogató vagy itt lakó olvasót. Tegye szabaddá magát 
néhány napra vagy csak pár órára, járjon nyitott szívvel és szemmel, így látogassa végig 
Keszthely látnivalóit, álljon meg az ódon épületek előtt, fotózza le a kovácsoltvas kapukat, 
csodálja meg a napfelkeltét a mólónkon, látogassa meg múzeumainkat, nézzen be  
a Balaton Színház rendezvényeire. 

Élvezze városunkat minden évszakban és napszakban, hiszen mindig más-más arcát 
mutatja.

2015. szeptember 30.
Csengei Ágota

Előszó „Azt a nyelvet és kultúrát, melyet rövid időre örökbe kaptunk,

Új szellemmel fényesítve, háborítatlanul át kell adni utódainknak.

Ez a kötelességünk!

Kissé lehajtani a fejet, de a szivet azt föl-föl Barátaim!”

Kosztolányi Dezső

Benke Zoltán



A Festetics-kastély hazánk egyik leglátogatottabb 
főúri épülete és a város egyik jelképe. A barokk 
stílusú épületet Festetics Kristóf kezdte el építtetni, 
halála után fia Festetics Pál folytatta az építkezést, 
unokája Festetics György bővítette ki többek 
között egy könyvtári szárnnyal. Hofstädter Kristóf 
építőmester számos tervvel segítette a kastély 
kialakítását, valamint a park francia stílusú tervét is 
ő rajzolta.

Az 1880-as években a kastélypark H. E. Milner angol 
tájkertész tervei alapján átalakításra került. Mai 
formáját Festetics Tasziló idején nyerte el. Ekkor 
látták el az épületet központi fűtéssel.

18 korhűen berendezett termében megtekinthetjük 
a 18-19. századi főúri életforma rekvizítumait, illetve 
az egyetlen épen maradt főúri könyvtárat is, melynek 
jelenlegi állománya megközelítőleg 90 ezer kötet. 
A könyvtár berendezési tárgyaival, műkincseivel 
eredeti állapotában áll a turisták rendelkezésére. 
Hintómúzeuma betekintést kínál a kocsik, 
szánok, hintók és az egykori lovas kultúra világába.  
A kastélymúzeum pálmaháza a trópusok legszebb 
virágcsodáit kínálja.  
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A Vadászati Múzeumban öt földrész világ- 
rekordokban bővelkedő, páratlan trófea-
gyűjteménye látható. A történelmi modellvasút 
kiállításon a kontinens egyik legnagyobb 
terepasztala tekinthető meg, három európai 
vasútvonal apró részletekig hű másával. 
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A kastély parkja természetvédelmi terület. 

Találunk itt franciakertet, angolparkot, 

több százéves fákat, tavat...



A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen, 
a Festeticsek régi majorjának épületében 
eszközökben és gépekben gazdag agrártörténeti 
kiállítás tekinthető meg. A múzeum élménygazda-
ságában baromfiudvar, gazdasági növényeket 
bemutató egységek, játszó- és pihenőhelyek várják 
a látogatókat.

A 19. század végén alapított Balatoni Múzeum 
állandó kiállítása a Balaton természeti kincseinek 

és kulturális örökségének legátfogóbb 
bemutatását nyújtja. A Balaton kialakulásáról, 
állat- és növényvilágáról, a halászat és a hajózás 
történetéről, a balatoni fürdőéletről és a környék 
várairól, ásatásairól is tájékozódhat a látogató.

A nagy múltú múzeumok mellett az évek során 
sorra nyíltak a kisebb-nagyobb kiállítások, 
gyűjtemények. Így ma a színes palettán szerepel 
a népi építészetet és viseletet porcelán babákon 
bemutató, illetve gyermekkorunk játékkincseit 
felidéző múzeum, a magyar történelem fontos 
szereplőit felsorakoztató életnagyságú viaszfigurák 
panoptikuma, és az élő hüllőket és gyönyörű lepké-
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ket prezentáló, valamint cukrászati díszmunkákat 
felvonultató gyűjtemény is. Nosztalgikus és 
giccses tárgyakon keresztül emlékezhetünk a 
múlt század ma már furcsának tűnő darabjaira, 

és megelevenednek 
előttünk a reneszánsz 
irodalom pajzán his-
tóriáinak figurái is. 
Unikum a 4,5 millió 
pannon tengeri csigából 
készített parlament-
épület, valamint a 
Cadillac autócsodáinak 
történetét felelevenítő 
kiállítás. Igazi múltidé-
ző a zenegépeket és 
fonográfokat, valamint 
a rádió és televízió 
fejlődését bemutató 
tárlat. A magyar talál-
mányokat és a hazai 
kályhaépítés történetét 
is bemutatja egy-egy 
gyűjtemény.

A Pannon Egyetem Georgikon Karának kezelésében 
álló területen található Szendrey Júlia szülőháza. 
Szendrey Júlia 1828-ban született Keszthelyen.  
Jómódú családból származott, édesapja Szendrey 
Ignác gazdatisztként szolgált a Festeticsek 
birtokán. Júlia művelt nő volt, idegen nyelveket 
beszélt, kitűnően zongorázott. Sokat olvasott, 
de költőként, íróként, műfordítóként is számon 
tartja az irodalomtörténet. Különc viselkedésével 
kitűnt nőtársai közül. Szívesen hordott nadrágot 
és szivarozott. 1846-ban találkozott Petőfi 
Sándorral, akinek múzsája és felesége lett. Egy 
fiúk született, Zoltán. Petőfi halála után Júlia újra 
férjhez ment, Horváth Ádám történészhez. Ebben 
a házasságban négy gyermeke született. Férjével 
később megromlott a kapcsolata. 1868-ban halt 
meg. Szendrey Júlia nevéhez fűződik Andersen 
meséinek fordítása. A költőnő Keszthely-újmajori 
felújított egykori szülőházában, (ma Szendrey-
telep) emlékszoba kialakítására került sor, melynek 
kiállítása 2009 óta ismét látogatható.
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Bár merre nézek, mindenütt

Az emberek oly boldogok;

Bizony, bizony még meglehet,

Hogy én magam is az vagyok.

Szendrey Júlia (Pest, decemb. 25. 1856.)



TERMÉszETI KÖRNYEzET

A balatoni fürdőkultúra a 19. század közepén 
érte el Keszthelyt, 1846-ban épült az első 
balatoni fürdőház és csárda; ekkoriban érkezett 
a menetrend szerint közlekedő Kisfaludy gőzős 
először a Keszthelyi-öbölbe. A Monarchia korát 
idézi a 19. század végén épült, a Balaton-parton 
egyedüliként eredeti formáját megőrző két 
szálloda, a Balaton és a Hullám. A móló és a 
szigetfürdő Hencz Antal tervei alapján épült 
a XIX. század végén. A szigetfürdőt 2004-ben 
építették újjá eredeti stílusában. A Balaton-part, 
az elmúlt évek felújításainak köszönhetően új 
külsőt kapott, mindemellett megőrizte „monarchia 
korabeli” stílusát. A mólót és a Szigetfürdőt 
összekötő sétányon látható Csik Ferenc (olimpiai 
bajnok úszó) bronz szobra. Látványos szökőkút, 
vízi játszótér került kialakításra. Itt található a 

Zenepavilon is, ahol zenekarok fellépésére, és 
egyéb műsorok bemutatására nyílik lehetőség.  
A Keszthelyi rózsakert a hajókikötöhöz vezető 
sétány mellett található, 2012-ben létesült Márk 
Gergely által nemesített magyar rózsákból.  
A világszerte ismert „magyar rózsák” régi magyar 
városok és magyar szentek neveit viselik. A város 
három színvonalas, Kékhullám zászlóval kitüntetett 
strandja várja a napozni, fürdőzni vágyókat és a vízi 
sportok szerelmeseit. A gyerekeknek a bársonyos 
víz, a homokozók és játszóterek kínálnak önfeledt 
időtöltést. Kuriózumként említendő a Balaton 
formájú, fűthető vizű gyermekmedence. 
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A Helikon park a város legnagyobb zöldterülete. 
Hatalmas, öreg fái alatt, az ápolt sétányokon 
kellemes sétákat tehetünk. A fő sétány közepén 
áll a Helikon-ünnepségek századik évfordulójára 
kissé megkésve, 1921-ben emelt kupolás Helikon-
emlékmű, ami a város jelképévé vált. Az 1921-
es Helikoni Ünnepségek résztvevői emlékfákat 
ültettek a parkban.

A Fenyves-allé és fenéki-úti gesztenyefasor 
a Festetics-kastélyt és a szintén a Festeticsek 
birtokához tartozott fenékpusztai majort köti össze. 
A hat kilométer hosszan húzódó feketefenyő-fasor, 
és a Fenéki utat három kilométer hosszúságban 
kísérő fehér vadgesztenye-fasor emblematikus 
látványossága a városnak. A fák ágai – hogy 
ne akadályozzák a kocsizást – magasra voltak 
fölnyesve, olykor 4-5 méterre is. A fasort 1880-

ban telepítette az angol származású Hamilton 
Mária, a monacói herceg elvált felesége, akit 
később Festetics Tasziló vett nőül. A Festeticsek 
fenékpusztai majorjában angol telivéreket is 
tenyésztettek. 
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BElVÁROs

A Fő téren álló városháza 1769-ben, késő barokk 
stílusban Hofstädter Kristóf tervei alapján, megyei 
szállásháznak épült, majd keleti irányban bővítve, 
copf stílusban építették át. Díszterme mennyezetét 
XIX.századi falfestések ékesítik. 1865-től 1896-ig a 
Mezőgazdasági Tanintézet - a Georgikon utódja, 
a mai Pannon Egyetem Georgikon Kar jogelődje 
- székelt itt, majd takarékpénztári székház és 
posta volt. A századfordulón a Balatoni Múzeum 
kiállításainak is otthont adott. Mai funkcióját az 1930-
as években, a postapalota felépülését követően 
nyerte el; a közelmúltban teljesen felújították. 

A Fő tér tengelyében található a barokk stílusú 
Szentháromság-szobor. Festetics Pál állíttatta 
1770-ben. Háromszögletű, volutás talapzaton Szent 
Rókus, Szent Sebestyén, Szent Flórián és három kis 
angyal szobra található, valamint magas, korintho-
szi oszlop tetején a hagyományos Szentháromság 
szoborcsoport. 

A sétálóutca műemlék jellegű épületei közül a 
legrégebbi az utca közepe táján található barokk 
stílusú Pethő- vagy Goldmark-ház. Itt született 
1830-ban Goldmark Károly, a híres zeneszerző. 

Az épület mélyen benyúlik az úttestre, jelezve 
az utca eredeti szélességét. Helyén már a XV. 
században a Pethő család kúriája állt, mai formáját 
a XVIII. században nyerte el. A széles, bolthajtásos 
kapubejárón jutunk be az udvarba, ahol elénk 
tárulnak a földszint és az emelet barokk árkádjai.  
A ház nem, de az udvar látogatható.
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A Goldmark Károly Művelődési Központ 1952 
óta szolgálja Keszthely város művelődési és 
kulturális igényeit. 2002-ben a megújult Balaton 
Kongresszusi Központ és Színházzal bővült 
az intézmény. 1910 után épült fel szecessziós 
stílusban az Uránia színház, az első városi mozi. A 
30-as évek közepétől garázsként használták. 1964-
ben lebontották, és helyére a tértől idegen “beton 
doboz” színház épült, melyet a nyolcvanas években 
bezártak. A Balaton Kongresszusi Központ és 
Színház homlokzata visszaidézi az eredeti épületet. 

A hagyományos közművelődési, színházi, és 
zenei rendezvények mellett az intézmény 
szervezője, társszervezője számos nagyszabású 
rendezvénynek és fesztiválnak, mint például a 
Helikoni Ünnepségeknek, a KeszthelyFestnek, vagy  

 
a Zalai Borcégérnek. Sokszínű kínálatát nyújtják az 
ismeretterjesztő előadássorozatoknak, kluboknak, 
szakköröknek. Többszörösen díjazott alkotókörei 
számtalan bemutatón, kiállításon vesznek részt. 

A Balaton Színház termeiben folyamatosan 
szerveznek időszaki kiállításokat. Színházi 
életük kimagasló. Keszthelyről és térségéből 
közel 4000 színházbérletesük – óvodástól a 
felnőtt korosztályig – látogatja a befogadó 
színház előadásait. Évente 100-120 estén zajlik 
színház jellegű esemény (bérletes és bérleten 
kívüli színházi előadások, hangversenyek, 
koncertek, gálaműsorok stb.). Az intézmény 
konferenciaközpontként is funkcionál, ezzel együtt 
a térség legnagyobb rendezvényszervezőjévé vált 
az elmúlt évtizedekben.

A városképbe illeszkedő, a város hangulatához 

igazított építmény színházi arculatát 

Schrammel Imre domborművei gazdagítják. 

A felújítás Csontos Csaba tervei alapján készült. 



TEMPlOMOK

A Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom 
Keszthely legrégebbi épülete, 1390 körül 
készülhetett el. 1974-ben fedezték fel a szentély 
falfestményeit, amelyek a mai Magyarország 
legnagyobb felületű gótikus freskói. Építtetőjét, 
az 1397-ben kivégzett Lackfi István nádort itt 
temették el. A nádor erősen lekopott vörös 
márvány sírköve ma a szentély falában látható. 
A szentélyben és a diadalíven helyezték el a 
Festetics család síremlékeit. 1878-ban neogót 
stílusú tornyot emeltek a templom bejárata elé, 
és ebbe helyezték át a nyugati oromfal eredeti, 
XIV. századi rózsaablakát. A templomot Szűzanya, 
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték 
fel. A templom előtt látható a millennium évében 
állított Lackfi István nádor lovasszobra.

A Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika és Rendház 
(a sarutlan karmeliták neoromán stílusú temploma 
és a hozzá csatlakozó rendház) a XX. században 
épült. A templom bazilika minor rangban van. 
A Kis Szent Teréz Bazilika a karmelita rend 
legnagyobb temploma hazánkban. 1927-ben 
kezdték el az építését, 1938-ban szentelték fel. A 
templomot és a rendházat Bruchwieser Brúnó 

bécsi építész tervezte; a kivitelezésben Marschall 
Béla győri építész volt a segítője. A szoborcsoport 
és a templom többi, carrarai márványból készült 
oltára és szobra Krasznai Lajos szobrászművész 
alkotása. A templom és a plébánia gondozását 
a kármelita rend látja el. A rendházhoz tartozó 
részben található a plébánia, és a kolostori rész. 

A templom előtt áll Szt. Flórián és Nepomuki  
Szt. János szobra és az egykori georgikoni jurátu-
sok keresztje. 
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A keszthelyi református templom Szeghalmy 
Bálint tervei alapján épült az 1930-as években. 
Népi, kalotaszegi stílusjegyekkel és székely 
kopjafa mintázatos fafaragásaival díszített 
templom stílusa az erdélyi építészetet idézi. Az 
épített örökségek közt kiemelt helytörténeti 
értékként is számon tartott templom építésének 
75. évfordulója alkalmából megújult.

A felújított evangélikus templom az 1920-as 
években épült. A templom és a mellette lévő 
parókia Szeghalmy Bálint  tervei alapján készült, 
külseje német stílusjegyeket visel. A templom első 
oltárképét Hencz Lajos festőművész készítette. 

A Festetics-kastély későbbi előkertjében állt 
valaha a város legrégebbi központját kijelölő 
Szent Márton templom, melynek első említése 
már 1247-es oklevelekben fellelhető, és több 
mint hatszáz évig meghatározó épülete volt 
Keszthelynek. A templom tornyát 1880-ban 
bontották le. 2012 tavaszán civil kezdeményezésre 
hársfa elültetésével jelölték meg az emlékhelyet.

A Pethő- vagy Goldmark-ház udvarának végében 
áll a zsinagóga, amely 1780 körül Hofstadter 
Kristóf terve alapján épült. 1852-ben átalakítottak, 
majd 1894-ben eklektikus homlokzattal bővítettek. 
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Keszthely egykori ferences temploma 

a kolduló szerzetesrendek középkori 

építészeti tevékenységének egyik 

legnagyobb méretű hazai emléke.



KUlTÚR-KÖR

Keszthely ad otthont a kétévente megrendezésre 
kerülő Helikoni ünnepségeknek, melyen 
több ezer fiatal verseng különböző művészeti 
kategóriákban. Az első Helikoni Ünnepséget gróf 
Festetics György rendezte 1817-ben. Festetics 
célja az volt, hogy birtokán megszervezze a költők, 
írók, tudósok összejövetelét, ezáltal az „ifjúság 
művelését, jó ízlésre nevelését” is elősegítse.  
Az ünnepségen felléptek keszthelyi gimnázium 
és zeneiskola növendékei, a georgikoni hallgatók. 
Részt vettek rajta jeles költők, írók, tudósok.  
A felolvasásokra a Georgikon épületében került 
sor, majd a Georgikoni fás kertben az írók, költők 
tiszteletére fákat ültettek. Festetics György gróf 
összesen öt Helikont rendezett. 

1921-ben emlékeztek meg Keszthelyen 
a Helikonok 100. évfordulójáról. Ezen a 
rendezvényen részt vettek többek között: Horthy 
Miklós kormányzó, Vass József kultuszminiszter, 
számos író, költő valamint a Kisfaludy társaság 
vezetősége. 1958-ban  a középiskolák újították 
fel a hagyományt, ami igazi diákmulatság lett. 
1958-tól 1989-ig tizenkilenc alkalommal került 
megrendezésre, több megye bevonásával.  

Az 1992-ben megújított seregszemle mára komoly 
megmérettetés lett. Több, mint 100 középiskola 
vesz részt a rendezvényen és külföldről is 
érkeznek diákok.

A KeszthelyFest - összművészeti fesztivál- 
alapkoncepciója, hogy egy hosszú hétvége 
alatt a városba látogató turisták valamennyi 
korosztálya színvonalas szórakozási 
lehetőségekkel találkozhasson a város több 
helyszínén. A három helyszínen különböző 
tematikájú rendezvények várják az érdeklődőket. 
A Festetics Kastély a komolyzene kedvelőit és az 
idősebb korosztályt várja, míg a belvárosban a 
borházak mellett utcazenészek, folklórprogramok 
szórakoztatják a közönséget. A keszthelyi 
Balaton-part a nagykoncerteknek, a gyermek-, 
és sportprogramoknak ad helyet sörsátorral, 
kirakodóvásárral, gasztronómiai kitelepülőkkel. 
A programok egy része díjmentesen, illetve 
kedvezményesen látogatható.

A Zalai Borcégér - Keszthelyi Borünnep alapítói 
és szervezői mind a mai napig a zalai termelők 
borainak népszerűsítését tekintik legfőbb 

14

ReNDezVÉNY

céljuknak, így a kitelepülő 14 borház többsége 
a megyében végzi borászati tevékenységét.  
A rendezvény programját minden évben 
számos kulturális és szórakoztató esemény 
színesíti. Minden nap izgalmas programokkal 
várják a közönséget a szervezők a borutca 
színpadához (délutánonként gyermekprogra-
mok, az esti órákban élőzenei koncertek). 
A finom ízek, a gasztronómiai különlegességek 
elmaradhatatlan részét képezik a rendezvénynek. 
A borutca bejárata előtt - a kézműves utcában - 
látványos kirakodóvásár várja az érdeklődőket. 

A Keszthelyi Táncpanoráma a Balaton Színház 
2002-es megnyitása óta az őszi hónapokban 
kínál tartalmas kikapcsolódási lehetőséget a 
táncművészet szerelemeseinek. A Goldmark és 
a Nemzeti Táncszínház szoros együttműködése 
révén Magyarország legjobb táncegyüttesei 
és szólótáncosai fordulnak meg a városban a 
kezdetek óta. A több napon át tartó rendezvény 
a táncművészet különböző műfajait mutatja 
be évről évre. A klasszikus és a modern balett 
előadásoktól kezdve, a néptánc bemutatókon 
át egészen a társastáncig, magas színvonalú 

előadásokat láthat a rendezvény közönsége. 
A minden évben megrendezésre kerülő 
Táncpanoráma kiváló művészeket és előadásokat 
vonultat fel. Tapsolhatunk a magyar táncművészet 
legjobbjainak, és nemcsak a felnőttek, hanem 
a kicsik is, hiszen a program szervezői rájuk 
is gondolnak, amikor gyermekelőadásokkal 
színesítetik a Keszthelyi Táncpanorámát. 

A 100 Hungarikum Bormustrán a szervezők 
többségében az őshonos magyar  szőlőfajták és 
a magyar nemesítésű szőlők boraiból válogatnak 
és kínálnak a borkedvelő közönségnek.  
A rendezvényen több mint 100 tétel kóstolható, 
melyek egy része igazi különlegesség, gyakran  
kereskedelmi forgalomban nem elérhető 
bor. A kóstolással párhuzamosan zajló rövid 
szakmai előadások témái részben szintén a 
jellegzetes magyar szőlőfajták termesztéséhez 
és feldolgozásához kapcsolódnak, részben 
pedig más borászati, vagy borfogyasztáshoz 
kapcsolódó témát érintenek. A rendezvénnyel 
a szervezők hazánk egyik legismertebb 
szőlőnemesítője, Dr. Bakonyi Károly emléke előtt 
kívánnak tisztelegni.
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Keszthely a környék kulturális központja. 

Egész évben színvonalas rendezvényekkel 

kedveskedik a lakosságnak és az ide 

látogató turistáknak.



KUlTÚR-KÖR

Minden év novemberében szervezik meg a Da 
Bibere Borlovagrend tagjai, városi összefogással 
a jótékonyság és az újbor ünnepeként a Szent 
Márton napi rendezvényt. A szórakoztató 
programok mellett- a borházak, a Márton-napi 
borterasz borai és a Sétálóutcán kínált ételek 
közül mindenki kiválaszthatja az ízlásének 
megfelelő bort vagy finom falatot. 

A téli időszak egyik leglátványosabb keszthelyi 
programja a Keszthelyi Farsangi Karnevál 
a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 
szervezésében. A több száz fős felvonulás és 
jelmezverseny a Festetics Kastély parkjából 
indulva halad végig a város sétálóutcáján, 

ahol a zsűri megtekinti a felvonulókat. Ezt 
követően az eredményhirdetésre és a további 
színpadi programokra, valamint a felvonulók 
bemutatkozására és előadásaira a Fő téren kerül 
sor. A jelmezes versengés értékes ajándékokért 
zajlik és évről évre népszerűbb, amit a nevezők  
számának folyamatos növekedése is bizonyít.  
A rendezvényre érkezőket farsangi finomságok, 
fánk, zsíros kenyér, meleg tea,  forralt bor és télűző 
máglya is várja. 

Keszthely, a kiemelkedően magas számú 
múzeumával joggal nevezheti magát a múzeumok 
városának, így szinte természetes, hogy évről 
évre csatlakozik a Múzeumok Éjszakája 
elnevezésű, országos rendezvényhez. A városban 
található nagy számú gyűjtemény miatt ez 
az éjszaka szinte nem is elegendő arra, hogy 
mindet meglátogassa az érdeklődő. A szervezők 
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városnéző kisvonattal próbálnak segíteni a 
gyors közlekedésben, a tárlatokon kívül még 
számtalan egyéb programlehetőséget is kínáló 
rendezvényhelyszínek között. 

A Keszthelyi Kilométerek, mely a térség 
legnagyobb futóversenye mára már 
hagyománynak számít. 2008-ban szervezte meg 
első ízben Bedő Beáta és csapata. Kezdetben 
félmaraton, maraton és váltó futószámokban 
indult, de a szervezők folyamatosan bővítik a 
kínálatot. Ma már gyermekek és fogyatékkal élők 
is versenyezhetnek, illetve sprintfutam is indul. 
Ingyenes egészségügyi szűrés és frissítő csomag 
áll a versenyzők rendelkezésére. Mindamellett, 
hogy a verseny közösségteremtő erővel bír, az 
egészséges életmódra bíztat mindenkit. 

A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely minden 
év júliusának utolsó szombatján rendezi meg 
a Géptalálkozót a gróf Festetics György által 
alapított majorban. Az ország egész területéről 
érkeznek gépgyűjtők mezőgazdasági- erő és 
munkagépekkel. A látogatók továbbá meg-
tekinthetik a múzeum erőgépeit és eszközeit is.  
A gépek bemutatása mellett egyéb programok 
színesítik a rendezvényt, többek között 
traktorfelvonulás a városban, zenés aratóünnep, 
kézi cséplés, aratókoszorú készítés, arató 
ételek, italok kóstolása és az újonnan létesített 
Élménygazdaság bemutatása.

2013 óta - minden évben - szeptember  első 
szombat-vasárnapján kerül megrendezésre 
Keszthelyen a Nemzetközi Verkli Fesztivál.  
A Keszthelyi Turisztikai Egyesület által szervezett 
rendezvényre több, mint 40 verklis érkezik 
Európa több országából: Németországból, 
Svájcból, Franciaországból és Ausztriából. Ezen 
a hétvégén a Fő tér és a Sétáló utca megtelik 
verkli zenével, árusok kínálják portékájukat, 
a színpadon pedig remek programok 
szórakoztatják a látogatókat.



NÉPMŰVÉszET, OKTATÁs

Keszthely kulturális életében nagy szerepe 
van a Goldmark Károly Művelődési Központ 
Népművészeti szakköreinek. A szakköri 
munkában nagyon sok pedagógus vesz részt, de 
a társadalmi támogatottság is széleskörű. Tagjaik 
között többen megkapták a Népi Iparművész 
címet. Keszthely minden alapfokú oktatási 
intézményében tanulhatnak kézművességet a 
gyermekek, nyaranta pedig a Művelődési Központ 
a helyi és az itt nyaraló gyermekek számára 
szervez kézműves táborokat. A szakkörök és nyári 
táborok sikere arra enged következtetni, hogy a 
népművészet jelen van a mindennapjainkban és a 
jövő nemzedék számára is megőrizhető. 

A négy népművészeti szakkör (fafaragó, kerámia 
műhely, kosárfonás, szövő népi kismesterségek) 

rendszeres kiállításokon is bemutatkozik a 
Művelődési Központban. Tevékenységükbe 
betekintést nyerhetünk a szakköri helyszínen 
(Kézműves Alkotóház) is. 

Keszthelyen több évtizedes hagyománya van 
a néptánc - Georgikon Néptáncegyüttes; 
Nagyváthy Néptáncegyüttes -,  valamint a 
nép-zene - Re-Folk zenekar - ápolásának is.  

A népi együttesek az autentikus irányzatot 
képviselik és törekszenek arra, hogy a zenének 
és táncnak művészi „mondanivalója” legyen. 
Elkötelezettek a hagyományos értékek iránt, 
kiemelt feladatuknak tartják az oktatást, a 
népi kultúra által való képességfejlesztést. 
Rendszeresen részt vállalnak a keszthelyi és 
regionális hagyományőrző ünnepségeken. 

kuLTuRÁLIs

öRöksÉg

18

A Pannon Egyetem Georgikon Kar európa első 
felsőfokú mezőgazdasági intézménye, melynek 
alapítója gróf Festetics György volt. 1797-ben 
kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy 
szakképzett tisztek és béresek kerüljenek a 
Festetics-birtokokra és az ország más területeire 
is.

A sok vihart megélt intézmény több átszervezés 
és névváltozás után, ma a Pannon Egyetem 
részeként működik. A Georgikon Kar, szín-
vonalas oktatásával, hagyományokra alapuló 
értékrendjével és a modern kor követelményeinek 
figyelembevételével rangos helyet foglal el 
egyetemeink között.  Méltán híres az egyetem 
sárgulási ünnepsége, mely 140 éves hagyományt 
ápol és az itt végzett diákok szívesen emlékeznek 
rá.

Megemlítendő Nagyváthy János neve, akinek 
Festetics központi birtokirányítójaként nagy 
szerepe volt a Georgikon megalapításában és 
vezetésében. Szintén kiemelkedő szerepet töltött 
be a szervezésben és vezetésben Pethe Ferenc 
mezőgazdasági szakíró. Itt tanított még a Kossuth 

- díjas Kemenesy Ernő, Láng Géza az MTA tagja, 
Belák Sándor, Sáringer Gyula professzor, az 
MTA tagja és a Kossuth-díjas Manninger G. Adolf 
professzor. 

Nagyrészt a Pannon Egyetem Georgikon 
Karának szakmai tevékenysége adja 
a helyi értéktárban szereplő agrár- és 
élelmiszergazdaság szakterület értékeit:   
Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő életműve 
minden kétséget kizáróan országos szinten 
kiemelkedő jelentőségű. Részben ehhez 
kapcsolódó kincs, de önállóan került az értéktárba a 
Georgikonon nemesített szőlőfajták gyűjteménye. 
Emellett az alma- és körte-génbank, valamint 
a keszthelyi burgonyanemesítési program, 
génbank és burgonyafajták is ezt a kategóriát 
gyarapítják.

A sárgulás elnevezés arra utal, hogy a kukorica 

akkor érik be, amikor elsárgul a levele, a diák 

pedig tanulmányai végére ér a sárgulással.
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FEsTETICsEK

A Festeticsek emléke ma is élénken él a városban. 
Az 1700-as évek közepétől két évszázadon át itt élt 
család ideje alatt a település felvirágzott, és a Nyugat-
Dunántúl második legnépesebb települése lett.  
A Keszthelyen élt hét generáció mindegyike alkotott 
valami maradandót az utókor számára, legyen szó a 
gazdálkodás, az oktatás, a kultúra vagy a tudomány 
területéről. A Festetics család 1739 és 1944 között 
élt Keszthelyen. Festetics Kristóf vásárolta a 
keszthelyi birtokot a Gersei Pethő családtól. A 
kastély építésének kezdete ő nevéhez fűződik. Fia 
Festetics Pál, aki a mai Vajda János Gimnázium 
megalapítója volt, folytatta a kastély bővítését. A leg- 
több kulturális örökséget gróf Festetics György 

(Pál fia) hagyta ránk. Festetics György nevéhez 
fűződik a Georgikon, mely Európa első felsőfokú 
mezőgazdasági oktatási intézményeként alakult  
meg 1797-ben, és emlékét nemcsak a ma is 
működő egyetem, hanem az egykori tangazdaság 
helyén kialakított majormúzeum is őrzi. Az ő neve 
fémjelzi az első nagyméretű balatoni vitorlás, a 
Phoenix-gálya megépítését is. 

A gróf mecénásként számos folyóirat, szépirodalmi 
mű megjelenését támogatta, 1817-től évente 
pedig két alkalommal rendezte meg a Helikoni 
Ünnepségeket, melyen a kor neves költői, írói 
vettek részt. A város legnagyobb parkja közepén 
álló Helikon-emlékmű ezt idézi.
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Öccse Festetics Imre, korát évtizedekkel 
megelőzve használta a genetika kifejezést és 
írta le az örökléstan legfontosabb alapelveit. 
A juhtenyésztés által fontos genetikai törvény- 
szerűségeket fogalmazott meg. Híres tézisei  
„A természet genetikai törvényei” címmel jelen-
tek meg. Felismerte az öröklődés alapelveit, 
megfogalmazta a mutáció alapjait.  Kutatási 
eredményeit Mendel is felhasználta. Az ő nevét 
viseli a Keszthelyen található 4,2 hektáros 
Festetics Imre Állatpark,   ahol manapság már 
ritkaságszámba menő magyar állatfajokat, 
valamint különféle vadfajokat mutatnak be. 

György dédunokája 
II. Tasziló kora „leg-
nagyobb magyar arisz-
tokratája”, akit Ferenc 
József hercegi rangra 
emelt. II. Tasziló fiának 
III. Györgynek felesége 
és fia a második világ- 
háború idején hagyta 
el a kastélyt. 

A Festetics család építő tevékenysége a város 
számos helyén tetten érhető. Ám nem csak 
Keszthelyen találkozhatunk a főúri família gazdag 
örökségével. A fürdőélet elindítása, az első 
fürdőházak felépítése a Hévízi-tavon, az impozáns 
Helikon Taverna Vonyarcvashegyen, az egykori 
családi pincészet vagy a balatonszentgyörgyi 
Csillagvár, az egykori vadászkastély, ma a Balaton 
nyugati csücskének kiemelkedő attrakciói és 
történetüket a Festeticsek neve fémjelzi.
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„S aki jóltevő kezeit kinyújtván,

Mint egy istenség, valamerre fordul,

Hinti áldását, s kebelében érzi Tettei bérét”

Berzsenyi Dániel: Gróf Festetics Györgyhez



KEszTHElYEN szÜlETTEK

Fejér György (1766 - 1851)
Teológus, történész, kanonok. Keszthelyen 
született. Tizenegy testvérből ő élte túl 
egyedül a himlőt. Tanult Budán, Pozsonyban, 
Székesfehérváron.1790-ben szentelték pappá. 
Teológiát tanított a Pesti Egyetemen, majd az 
egyetemi könyvtár igazgatója lett.1840-ben 
nyert kanonoki címet. Támogatta a szegényeket 
és árvákat, végrendeletében is gondoskodott 
róluk. A keszthelyi árvákra és az iskolának 
ösztöndíjakra, jelentős vagyont hagyott. 
Legjelentősebb történészi munkája a Codex 
diplomaticus negyvenhárom kötete. Keszthely 
város könyvtárát nevezték el róla. 

Nagy Ignác (1810 - 1854)
A modern magyar újságírás megteremtője, író, 
újságíró, lapszerkesztő, költő, zenekritikus, a 
Kisfaludy Társaság tagja és az MTA levelező tagja.

Asbóth Sándor (1811-1868)
Honvéd-alezredes, tábornok, nagykövet. 
Keszthelyen született, mérnöknek tanult. 1848-
ban jelentkezett a honvédségnél és sorozatos 
előléptetések után alezredesi rangot kapott. A 

szabadságharc bukása után az Amerikai Egyesült 
Államokba emigrált és az amerikai polgárháború 
idején katonai szolgálatra jelentkezett Lincoln 
hadseregébe. 1866-ban az USA argentínai 
és uruguay-i nagykövete lett. Egy csatában 
életveszélyes fejsérülést szenvedett, amivel 
még sokáig együtt élt, de végül ez okozta a 
halálát. Hamvai az USA-ban vannak. Keszthelyen 
középiskola viseli a nevét.

Goldmark Károly (1830 - 1915)
Zeneszerző. Keszthelyen született, szegény, 
kántori családba. Sopronban, majd a bécsi 
konzervatóriumban tanult, pályáját színházi 
hegedűsként kezdte. Élete fő műve a Sába 
királynője, mely a század egyik legnagyobb 
közönségsikere volt Európában. A művet eddig 
a világ 30 operaháza vitte színre. Ezután még 
öt operát komponált valamint szimfonikus 
műveket és kamarai darabokat. Stílusában 
romantikus, lírai, számos művében feltűnik 
a magyaros jelleg. A 80 éves  zeneszerző 
jelenlétében leplezték le márvány emléktábláját 
szülőházának falán. A keszthelyi művelődési 
központ viseli a nevét.
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Vaszary Kolos (1832-1915)
Bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek, 
történész. Keszthelyen született, itt járt 
gimnáziumba, majd Pannonhalmán teológiát 
tanult. 1855-ben pappá szentelték. 1891-ben 
esztergomi érsek és hercegprímás lett, majd két 
év múlva bíboros. Sokat tett a tanügyek fejlesztése 
érdekében, óvónőképző intézetet alapított, 
újjászervezte a tanfelügyelői hivatalt valamint 
adományozott közkórház építésére és hídépítésre 
is. Támogatta szülővárosa árva-és menedékházát, 
a keszthelyi szegényeket és a gimnázumi tanulók 
számára alapítványt hozott létre. A Magyar 
Tudományos Akadémia Igazgatósági tagja volt. 
Számos tanulmánya, kötete jelent meg.

Schwarz Dávid (1850-1897)
Feltaláló. Keszthelyen született, nagyrészt 
Zágrábban, Szlavóniában élt, ahol fakereskedéssel 
foglalkozott. Ez ösztönözte arra, hogy létrehozzon 
egy irányítható, repülő járművet, ami a nagy 
farönköket is képes megmozgatni. A kezdeti 
kudarcok semmit sem vonnak le Schwartz jelentős 
találmányából a merev rendszerű kormányozható 
léghajó feltalálásából. Schwartz halálát követően, 

a terveket özvegye eladta Zeppelin grófnak, 
aki kisebb változtatásokat követően sikeres 
próbarepülést tehetett. Így történhetett meg, 
hogy Zeppelin léghajóként szállt fel a magyar 
találmány.

Sági János (1874 - 1938) 
Néprajzkutató, aki jelentős szerepet töltött be  
a Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteményének  
létrehozásában.

Simon Böske (Erzsébet) (1909 - 1970) 
Az első magyar szépségkirálynő, akit 1925-ben 
előbb a Keszthelyi Korzó Szépévé majd a Balaton 
Tündérévé választották. 1929-ben megkapta a 
Miss Európa címet is.

Schwarz Dávid nevéhez fűződik a kormányozható léghajó 

megalkotása, akihez ha a sors egy kicsit kegyesebb lett volna, 

nevét az egész világ ismerné (és ma nem a Zeppelin-léghajót, 

hanem a Schwarcz-léghajót emlegetnék).
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Csáktornyai Lackfi István nádor (? - 1397) 
A Lackfi család az ország egyik legelőkelőbb családja 
volt. Jelentős váraik és birtokaik voltak. A Keszthely 
főterén álló templomot Lackfi István építtette 
1386-ban, olasz építőmesterek irányításával, a 
fenékpusztai római erődítmény kőkockáiból. 
A templomot és a hozzá tartozó kolostort a 
ferences rendi szerzeteseknek adományozták. 
Zsigmond királytól kapott nádori címet, de később 
szembefordult a királlyal, aki elfogatta és haza-
árulás vádjával lefejeztette. Holttestét Keszthelyen, 
az általa építtetett templomban helyezték el. 
Sírköve a belső déli falon található.

id. Reischl Vencel ( 1818 - 1893 )
Városbíró, sörgyáros. 1844-ben költözött Keszthelyre 
és bérbe vette a Festetics uradalom sörházát.  Azelőtt 
Bécsben már híres sörgyárakban dolgozott, így nagy 
szakértelemmel érkezett Keszthelyre. A közéletben 
is jelentős a szerepe. Városbírónak választották és 
ténykedése idején sokat tett a városért, többek között 
a fürdőélet megteremtéséért, a Balatonszentgyörgy-
Keszthely vasútvonal létrejöttéért. Megvásárolta 
a kórház épületét a városnak, újraindította a 
mezőgazdasági felsőoktatást. Nevéhez fűződik több 
építkezés, a közvágóhíd és lovarda építtetése is.  
A király arany érdemkereszttel tüntette ki. A sörház 
vezetését – melyet később meg is vásárolt - átadta 
fogadott fiának ifj. Reischl Vencelnek. Öregkorában 
megvásárolta a Pethő házat, mely évtizedekig a 
család birtokában maradt.

Lovassy Sándor (1855 - 1946)
Biológus, ornitológus, igazgató. Tanult Baján, 
Debrecenben, Budapesten, ahol gazdászként és 
földrajz, vegytan, természetrajz szakos tanárként 
végzett. Érdeklődése középpontjában az állatvilág, 
azon belül is a madarak világa állt. 1889-ben hívták 
Keszthelyre a Gazdasági Tanintézetbe tanárnak, 
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melynek később az igazgatója lett. Nem sokkal 
később a Keszthelyi Hírlap felelős szerkesztője 
lett, majd kezdeményezésére alakult meg a 
Balatoni Múzeumi Egyesület, a későbbi Balatoni 
Múzeum, melynek vezetését is vállalta. Nevéhez 
fűződik a tündérrózsák telepítése, melyeket ma is 
megcsodálhatunk a Hévízi tavon. Legjelentősebb 
írása : Magyarország gerinces állatai és gazdasági 
vonatkozásaik (Bp., 1927).

Csik Ferenc  (1913 - 1945) 
Csik Ferenc 1913-ban született Kaposváron, 1924-
ben költöztek családjával Keszthelyre. A keszthelyi 
gimnázium tanulója volt és 1930-tól a Keszthelyi  
Törekvés úszója. Az 1936-os berlini olimpián 100 
méteres gyorsúszásban bajnoki címet szerzett. 
Az ő nevét viseli a Csokonai Iskola mellett épített 
tanuszoda. Sopron bombázásakor halt meg, orvosi 
hivatásának teljesítése közben.

Dr. Bakonyi Károly (1921 - 2010)
Szőlőnemesítő. A Kertészeti Főiskolán levelező 
úton 1959-ben diplomát szerez, 1964-ben 
szőlőnemesítésből doktorál. A szőlő nemesítési 
munkát 1949-ben kezdi el. Munkája során 

hat államilag minősített klón fajtát állított 
elő. Keresztezéses nemesítési munkájának 
eredményeként hat államilag minősített fajta 
került a termesztésbe. Több minősítés előtt álló 
csemegeszőlőt, magnélküli- és mazsolaszőlőt, 
valamint korai vörösbort adó kékszőlőfajtát állított 
elő. Legsikeresebb fajtája a Cserszegi fűszeres 3352 
hektáron található hazánkban, ezen kívül számos 
más országba is kivitték már. Borát 1998-ban. 
Angliában az év fehérborának választották. Több 
mint 50 tudományos cikke jelent meg, számos 
könyvnek, egyetemi jegyzetnek a társszerzője, 
három szakkönyvet lektorált. Munkáját több, mint 
húsz kitüntetéssel, emlékéremmel jutalmazták.

Csengey Dénes ( 1953 - 1991)
Író, politikus. Debrecenben magyar-történelem 
szakos tanárként végzett. 1978-tól írt, publikált. 
1984-ben költözött családjával Keszthelyre. Részt 
vett a Lakiteleki találkozón és egyik megalapítója, 
majd országgyűlési képviselője volt a Magyar 
Demokrata Fórumnak. Fiatalon, mindössze 38 
évesen halt meg, a halál oka szívleállás. Emlékére 
nemzetközi vers- és prózamondó versenyeket 
rendeznek és évente adnak át róla elnevezett díjat.
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Boromisza Tibor (1880-1960)
Korán jelentkezett nála a gazdag színvilág, a 
szecesszió felé való elmozdulás, végül győzött 
az ő sajátos formákat redukáló, szimbolikus 
elemeket is alkalmazó posztimpresszionizmusa. 
Az 1930-as évektől akár posztnagybányai stílussal 
is jegyezhetjük az ő munkásságát. Mind a figurális, 
mind a tájábrázolásban otthonosan mozgott.
Boromisza olyan erős elhivatottságot érzett a 
festés irányában, hogy feladta érte katonatiszti 
pályáját. Magyarország számos táját bejárta, sokat 
festett, 1906-tól már több gyűjteményes kiállítása 
volt Budapesten és vidéken. 1945-53 között élt 
Keszthelyen. Élete utolsó éveiben Szentendrén 
működött, ott érte a halál. Első emlékkiállítását a 
Ferenczy Múzeumban rendezték meg 1962-ben.

Bors Károly (1880-1973)
Festő, iparművész. Tanulmányait a nagybányai 
festőiskolában, Budapesten és külföldön végezte. 
1926-ban gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti 
Szalonban, ahol tájképeit és portréit mutatta 
be. Az 1910-es években Debrecenben dolgozott, 
ahol grafikákat készített. A két világháború között 
Budapesten is élt, a háború után Szigligetre, majd 

idősebb korában Keszthelyre költözött. Sírja a 
Szent Miklós temetőben található.

Egry József (1883-1951)
Zalaújlakon született, Keszthelyen és 
Badacsonytomajon élt családjával. A modern 
festészet kiemelkedő alakja volt. Eleinte 
expresszionista, majd egyedi stílusban festett. 
Érdeklődése a „fényfestés” felé irányult. Kedvenc 
témája volt a Balaton, melyet sokféle nézőpontból 
lefestett.1948-ban Kossuth-díjat kapott.

Szablya-Frischauf Ferenc (1876-1962)
Festő és iparművész, művészeti író, az 
Iparművészeti Főiskola tanára, és igazgatója 
Atmoszferikus, naturalisztikus tájakat és portrékat 
festett. 1903-ban Budapesten szabadiskolát 
nyitott, majd 1906-ban megalapította a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete 
(KÉVE) művészegyesületet. Tanítványai közé 
tartoztak: Dénes Valéria, Feszty Masa, Kmetty János.
Később főleg iparművészettel, bútortervezéssel és 
belsőépítészeti munkákkal foglalkozott, mint az 
Iparművészeti Főiskola tanára 1913-tól, majd 1938-
tól 1943-ig a főiskola rektora. Nyugdíjbavonulását 
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követően 1945-től előbb Ábrahámhegyen, majd 
Keszthelyen lakott. Keszthelyen halt meg.

Félegyházy Gyula (1879-1996)
Festőművész, grafikus, illusztrátor, tanár. A 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt 1900-tól 
1904-ig, ahol tanári oklevelet szerzett. Portrékat 
festett a mezőtúri emberekről, tájképeiben 
a várost, a Berettyó-partot örökítette meg. 
Kiállított Mezőtúron és más városokban is.  
Táj-, arc- és állatképeket festett. A Magyar 
Vadászújság munkatársaként illusztrációkat 
készített. 1938-ban Keszthelyre költözött, 
ahol elnöke lett a Mészöly Géza Társaságnak. 
Nyugdíjasként a Balatoni Múzeum teremőreként 
dolgozott. 1996-ban Keszthelyen halt meg.

 Mikus Gyula (1905-1996)
A keszthelyi polgári iskolában tanított. A balatoni 
táj őt is magával ragadta és festményei egyik 
fő témájává lett. A kor feszültségeit elbeszélő 
jellegű életképekben festette meg.  Első nagy 
sikere a Halottasmenet című műve volt, amelyet 
a Műcsarnok téli tárlatán is kiállítottak és amelyért 
Halmos Izor-díjat kapott.

Károly Gyula (1910-1989)
A Képzőművészeti Főiskolát 1939-ben fejezte be 
Budapesten. Ezt követően néhány évig a fővárosban 
élt, arcképfestésből tartotta fenn magát. 1944-ben 
visszatért Keszthelyre, ahol kezdetben templomi 
freskók javításával, faragványok aranyozásával, 
restaurálással foglalkozott. Az 1950-es évek 
közepén kapott megbízást a Jásd melletti szentkúti 
búcsújáró kápolna és a jásdi plébániatemplom 
kifestésére. Ezután sorra kapta a megrendeléseket, 
1954-től évtizedeken át templomok hosszú sorát 
díszítette fal- és oltárképekkel. Mélyen ihletett 
vallásossága miatt méltatlanul kevés megbecsülést 
kapott. 

Dore Nagy Aladár (1933-2011)
Cserszegtomajon született, Keszthelyen járt 
iskolába. Akvarelljeivel elsősorban Keszthelyt, 
a balatoni tájat örökítette meg. A keszthelyi  
Egry-stúdió vezetője volt 2009-ig. Egyedi stílusban 
festett, távol minden irányzattól. Képei a világ 
számos országában gyűjtők tulajdonában vannak.
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“ Az igazán nagy festők, akiket a Balaton 

festőinek tartanak, itt éltek a tónál, s igazán 

soha nem tudtak betelni e sokszínű látvánnyal.”



ÉPÍTÉszET

A Festetics-mauzóleum a Szent Miklós-
temető déli végében áll. A Festetics család XIX. 
században emelt eklektikus, neoklasszicista 
mauzóleuma. A négy Festetics családtagnak 
végső nyugvóhelyet adó, gyönyörű pantheon-
épület. A klasszikus templomarchitektúrát  
imitáló, lépcsős alépítményen álló, vasbeton 
szerkezetű, timpanonos, nyeregtetős ravatalozó 
hosszanti oldalfalait három-három, dór 
pilaszterekkel elválasztott, félköríves árkád nyitja 
meg. Az épület első és hátsó homlokzata azonos 
kialakítású: az oldalfalak végződései között két 
dór oszlop tartja a gerendázatot, melyen dór fríz 
fut végig. A ravatalozótér síkmennyezetét kazetták 
díszítik. A kriptába az északi hosszoldal előtti 

lejáraton lehet bejutni. A ravatalozó padozatában 
nyíló felülvilágító ablakok által megvilágított 
kripta falai-ban sírfülkék nyílnak. A mauzóleumot 
Festetics Tasziló emeltette felesége, Lady Mary 
Hamilton tiszteletére 1925-ben. 1933-ban halt 
meg Festetics Tasziló, őt is ide temették. Festetics 
György - közös gyermekük - 1941. augusztusában 
követte őket. A mauzóleum negyedik 
lakója Festetics Györgyné, Haugwitz Mária.  
Őt Bécsben temették el a hetvenes években, és 
csak 1989-ben, éppen a rendszerváltás idején 
temették itt újra. 

A Szent Miklós Temetőkápolna barokk 
előzmények után eklektikus-neoromán 
stílusban épült 1909-ben. A középkori eredetű 
Szentmiklósszeg városrész kápolnáját 1713-
ban átépítették, majd 1909-ben Vaszary Kolos 
hercegprímás temetőkápolnájaként nyerte 
el meghatározó historizáló homlokzatát és 
egységes belső díszítését, tornya is ekkor épült 
(építész: Sztehlo Ottó és Schadl János). 2000-
ben lett helyreállítva. Itt található Vaszary Kolos 
bíboros, hercegprímás (üres) szarkofágja. 
Emlékét a temetőkápolna egy festett üvegablaka 

28

ÉPíTeTT

öRöksÉg

is őrzi. Szabadon álló, egyhajós, egyenes 
szentélyzáródású, nyeregtetős kápolna, északi 
oldalához csatlakozó félnyeregtetős sekrestyével 
és kápolnával, fölötte nyolcszög alaprajzú 
toronyépítménnyel. A homlokzaton és a hajóban, 
középkori eredetű falképegyüttes található (14. 
század vége - 15. század eleje). 

A Reischl-féle Sörház épületét I. Festetics György 
építette az 1700-as évek végén vagy az 1800-as  
évek elején. A terveket az uradalmi építész 
Hofstadter Kristóf készítette. Reischl Vencel  - 
a későbbi városbíró - 1844-ben bérbevette, 
majd 1865-ben megvásárolta. 1883-tól kezdve 

rendszeresen fejlesztették, átépítették az üzemet, 
ami több mint 100 éven keresztül jelentős 
gazdasági szerepet játszott a város életében. 

Fenékpuszta
A IV. században épült római erődítményből ma 
a kapu, a háromhajós bazilika és az állami raktár 
maradványainak felfalazott építményei látszanak. 
A római korban a provinciát átszelő, az adriai 
Aquileiaból Aquincumba (Óbuda) és a Sopianae 
(Pécs) irányából Savaria (Szombathely) felé 
haladó utak a fenékpusztai átkelőnél keresztezték 
egymást. A IV. században épült fel a fenékpusztai 
erőd. 433-tól a hunok fennhatósága alá került 
a Dunántúl, majd a keleti gótok lettek e terület 
urai. Thiudimer nevű királyuk a fenékpusztai 
erődöt választotta székhelyéül. Később a 
Dunántúl az avar birodalom része lett. Az avarok 
segédnépként keresztény vallású lakosságot 
telepítettek a környékre, akiknek sajátos 
anyagműveltségét Keszthely-kultúrának nevezi a 
régészeti kutatás. Ellentétben a többi pannóniai 
erőddel, a fenékpusztai a népvándorlás korában 
is használatban volt. Feltehetően a honfoglaló 
magyarok pusztították el.

A város területén napjainkban is folyó ásatások újabb 

és újabb bizonyítékokkal szolgálnak arról. hogy az emberi 

élet első nyomai a város környékén az újkőkorból valók.

29



TARTAlOM
Múzeumok  4-7.oldal
Látnivalók  8-13.oldal
Rendezvények  14-17.oldal
Kulturális örökség  18-19.oldal
Híres emberek  20-27.oldal
Épített örökség  28-29.oldal

IMPREsszUM
Kiadja: Keszthelyi Hungarikum Klub
Felelős szerkesztő: Csengei Ágota
Szakértő: Dr. Cséby Géza
Fotók: Csengei Ágota, Benke Zoltán
Városnéző  gyalogtúrát összeállította: Csángó Zsuzsa
Szerkesztés/grafika: Marton-Tamás Renáta, Darabos Zsolt
Térkép: Darabos Zsolt
A kiadványt a HUNG-2014 pályázati forrásból támogatta: 




