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Adatok 

 

Az 1974-ben alapított Helikon Kastélymúzeum 2012 óta Helikon Kastély néven működő muzeális 
intézmény. Besorolása közérdekű muzeális gyűjtemény. Gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, 
különös tekintettel a Festetics családhoz kapcsolódó kulturális javakra. Gyűjtőterülete: Magyarország, 
valamint – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények figyelembevételével – a világ valamennyi országa. A 
gyűjteménybe tartozó kulturális javak tulajdonosa a Magyar Állam. A muzeális intézmény fenntartója a Helikon 
Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Turisztikai Ügynökség. A 
szakmai (muzeológiai) irányító szerv az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

 

A Helikon Kastély küldetése 

 

A Helikon Kastély küldetése a Festetics-örökség megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása. Az 
örökséghez tartoznak a Festetics családhoz köthető, ma a kiállításoknak helyet adó épületek – a kastély, a 
korábbi kocsiház, a pálmaház és az egykori uradalmi szálláshely –, a kastélypark, a kastély eredeti 
berendezéséhez tartozó műtárgyak, a könyvtár gyűjteménye, és a Festeticsek szellemi öröksége. Az 
intézmény muzeális jellegénél fogva a Festetics család jelentőségét elsősorban a kiállítások segítségével 
mutatja be. 

 

A Helikon Kastély kiállításai 

 

A Helikon Kastély öt épületben hat állandó kiállítást mutat be. A kastélyban látható az 1974-ben 
részlegesen, 1976-ban teljes egészében megnyitott Főúri életforma és Helikon Könyvtár című enteriőrkiállítás. 
A kiállítás eredeti vagy korhűen rekonstruált belső terei a 18-19. századi főúri életformát mutatják be. A kastély 
legnagyobb értéke Magyarország egyetlen épen maradt főúri magánkönyvtára több mint 80 ezer kötettel. 

A hintókiállítás az egykori kocsiház épületében nyílt meg 2002-ben. Fő anyaga a több mint 50 darab, a 
főúri életformához kapcsolódó 18-19. századi kocsi, hintó és lovas szán, valamint a lovaglással összefüggő 
egyéb tárgyi emlékek, illetve képzőművészeti alkotások gyűjteménye. 

A vadászati kiállítás 2008 óta látható egy átépített, a második világháború után a honvédség által emelt 
épületben. A tárlat öt földrészen elejtett vadfajok trófeáinak ad helyet. Az állatok többségével „természetes 
élőhelyükön” sétálva ismerkedhetnek a látogatók. Az élményt a témához kapcsolódó néprajzi és 
képzőművészeti gyűjtemény teszi teljessé. 

A történelmi modellvasút kiállítás a vadászati kiállítás épületében található ugyancsak 2008 óta, és az 
egyik legnagyobb Európában. A 19-21. századi Magyarország, Ausztria és Németország vasútjait szemléltető 
óriásmodell az eredeti állomásépületek, vasúti pályák, mozdonyok, szerelvények korhű mása. 

Az Amazon Ház Látogatóközpontban – a Festetics család egykori uradalmi szállásépületében – 2016-ban 
megnyílt Főúri utazások, úti kalandok című kiállítás a 19. századi és a 20. század eleji utazási kultúrát és az 

utazásokhoz kapcsolódó szokásokat mutatja be számos kipróbálható eszköz segítségével. 
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Az 1880-as években épült Pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező orangerie-k és 
trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A pálmaház épületét sziklakert, akvárium, kerti tó és 
madárpark együttese övezi. 

A kastélypark a közelmúltban befejezett rekonstrukciót követően újra a Henry Ernest Milner angol 
kerttervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az Oroszlános kúttal és a 
szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. 

 

A kastély enteriőrkiállítása 

 

A kiállítás fejlesztése 

 

A Helikon Kastély enteriőrkiállítása, amely a Festetics-kastély épületében látható, ma egy a hat állandó 
kiállítás közül, de mindmáig a legnépszerűbb. A Főúri életforma és Helikon Könyvtár címet viselő kiállítás 
1976-ra készült el Batári Ferenc rendezésében. A kiállítás infrastruktúrája ennek megfelelően elavult: nem 
biztosíthatóak a megfelelő műtárgyvédelmi feltételek. Az elmúlt néhány évben a kastélyba visszakerült, az 
eredeti berendezéshez tartozó rendkívül különleges, ugyanakkor érzékeny műtárgyak állagának megóvása 
érdekében a GINOP-„Nemzeti kastélyprogram” (GINOP-7.1.1-15-2016-0019) pályázat keretén belül 
megvalósul a kastélyépület részleges gépészeti felújítása. Emellett a fehér tükörterem és az előtte húzódó 
folyosó restaurálására, és a tükörteremben új kiállítási tematikaként az egykori funkcióra utaló ebédlő 
berendezésére kerül sor. Ezzel az enteriőrkiállítás kiegészül egy eddig hiányzó funkcióval, ugyanakkor 
Magyarországon egyedülálló módon lehetőség nyílik egy teljes ebédlő bemutatására műtárgyakkal gazdagon 
megterített asztallal, és az étkezés témájához kapcsolódó interaktív eszközökkel. Mivel a terem rendszeresen 
rendezvénytérként is szolgál, szükséges a felújított falfelületek megóvása az esetleges sérülésektől, és a 
berendezés könnyen mozgathatóvá, szállíthatóvá tétele. A tükörteremmel kapcsolatos munkálatok a 2019-es 
év legfontosabb feladatai az enteriőrkiállítás szempontjából. 

 

Az enteriőrkiállításhoz kapcsolódó szakmai munka 

Festetics (I.) György-emlékév 

 

Festetics (I.) György halálának 200. évfordulójához kapcsolódik a 2019-es év szakmai munkája. Mind a 
honlapon, mind a szakmai programok tekintetében a Festetics család legjelentősebb tagját idézzük fel. 

Időszaki kiállítások (tavasz-nyár): 

 Kültéri természetfotó kiállítás sorozat Máté Bence képeivel 

A kiállítás célja:a természeti értékek bemutatása,a fiatalság érdeklődésének felkeltése, turisztikai 
kínálat bővítése 

 Évtizedes fotográfia - Az analóg korszak csodái 

A kiállítás a keszthelyi Rigó Lajos fényképezőgépgyűjteményét mutatja be. A kiállítási tárgyak között 
az ikonikus gépeken kívül (gyártótól függetlenül) megtalálhatóak az egykoron mindenki által ismert és 
kedvelt (európai, japán, orosz) géptípusok is. 
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 Vincent Van Gogh 100 rajza 

A kiállítás a Van Gogh rajzairól 1905-ben készült heliográfiákból, azaz fénynyomatokból áll, amelyek a 
dordrechti holland gyáros, Hydde Nieland gyűjteményét képező Van Gogh-rajzokról készültek (a 
rajzokat 1892-ben vásárolta meg a gyáros). 

 Festetics (I.) György kamarakiállítás 

Festetics (I.) György halálának 200. évfordulójára emlékezve a könyvtár kincsein keresztül 
felelevenedik a mecénás élete és öröksége. 

Az év kiemelt szakmai programjai – az Emlékhelyek Napja, a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség 
Napjai, a Múzeumok Őszi Fesztiválja stb. – mind Festetics (I.) Györgyre és korára  koncentrálnak. 

Az Emlékhelyek Napja nevű országos rendezvény a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) szervezésében 
2019-ben negyedik alkalommal valósul meg május második szombatján. Célja a nemzeti és a történelmi 
emlékhelyek népszerűsítése. A keszthelyi Festetics-kastély történelmi emlékhely. A NÖRI meghatározása 
szerint a történelmi emlékhelyek „az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek nemzeti, felekezeti, regionális 
vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem 
elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük 
miatt. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk ellátogatók számára megtapasztalhatóvá tegyék a magyar 
történelem sorsfordító eseményeit, tragédiáit, de dicső pillanatait is. Jelenleg 49 történelmi emlékhely található 
az országban, amelyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján 
kormányrendelet ismerte el.” 

A „Festetics-kastély és Georgikon” néven történelmi emlékhelyként nyilvántartott helyszínen minden 
alkalommal az év jeles évfordulóihoz kapcsolódó programok valósulnak meg. 2019-ben a Festetics (I.) György 
Emlékévnek megfelelően koncertet szervezünk. A fellépő művészek előadásában olyan művek csendülnek fel, 
amelyek megidézik a 250 évvel ezelőtti kor hangulatát, valamint az akkori kultúra szellemiségét. 

A Múzeumok Éjszakája az év során a legnagyobb múzeumi ünnep. 2019-ben már 17. alkalommal szervezi 
meg országszerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szent Iván-éjhez legközelebbi szombaton. A 
Helikon Kastély 2011 óta vesz részt az eseményen. 2019-ben a Festetics (I.) György korára jellemző barokk 
stílusban zajlanak majd a programok. A korhű ruhába öltözött tárlatvezetők fogadják a vendégeket, és kísérik 
őket az enteriőrkiállításon. A látogatók ezen az estén egy füzet formájában bővebb háttéranyagot is kapnak 
Festetics (I.) Györgyről és koráról, a korabeli hétköznapi életről, az öltözködési, étkezési szokásokról, stb. A 
kastély báltermeiben táncház várja az érdeklődőket. Az egykori kocsiház épülete mellett kialakított lovas 
pályán lovas kultúrát mutatjuk be caroussel bemutató és dámalovas bemutató segítségével. 

A Kulturális Örökség Napjai minden évben szeptember harmadik hétvégéjén kerül megrendezésre. Az 
országszerte számos helyszínen megszervezett programok célja a kulturális örökség bemutatása: értékes 
épületek és egyéb területek látogathatóvá tétele információkkal kísérve. A Helikon Kastély 2019-ben negyedik 
alkalommal fog részt venni az eseményen. A 2019-es évben ajánlott témák jelenleg még nem ismertek, ezért 
a teljes program még nem konkretizálható, de a rendezvény jellegéből kifolyólag bizonyos, hogy Festetics (I.) 
Györgyre a Kulturális Örökség Napjain emlékezünk meg, amikor a kastély György  nevéhez fűződő részeit 
mutatjuk meg az érdeklődőknek, és azt, hogyan bővítették ki építészeti örökségét a család későbbi 
generációi. 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja minden évben egy több hónapos programsorozat, amelyhez a Helikon 
Kastély is rendszeresen csatlakozik. A programok 2019-es központi tematikája még nem ismert. Az intézmény 
2019-ben is azzal a céllal rendezi meg az eseményeket, hogy a látogatók minél szélesebb körű célcsoportjait 
vonzza a nyári főszezonon kívüli időszakban. A programok egy része a később közzétett ajánlott témák mellett 
Festetics (I.) Györgyhöz és korához fog kapcsolódni. 
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Szakmai kiadványok 

 

2015-ban elkezdődött egy olyan kutatássorozat, amelynek eredményeképpen szakmai kiadványok 
készülnek az intézmény munkatársai tollából. 2016-ban jelent meg a Fénybe zárt idő – A keszthelyi Festetics 
család élete képekben című könyv a Miniszterelnökség támogatásával. 2017-ben új kiállításvezető készült A 
Helikon Kastély és kiállításai címmel, amely bemutatja a Festetics család és a kastély történetét, valamint a 

hat állandó kiállítást és a parkot. 

2016-ban publikálta a Helikon Kastély a Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal 
címet viselő mesekönyvet, amelyet előreláthatólag 2019-ben egy további kötet követ Úti kalandok Daru 
Domonkos és Bagoly Bonifác társaságában címmel. Az első kötet a kastély enteriőrkiállításához kapcsolódik, 

a második pedig az Amazon Ház Látogatóközpont Főúri utazások, úti kalandok című kiállításához. 

 

Helikon Könyvtár 

 

Kutatószolgálat 

 

A könyvtár kutatóhelyiségei 2019-ben is hétfőtől péntekig 8–16 óráig tartanak nyitva, igény szerint 
hétvégén is 8–12 óráig. A könyvek helyben kutathatók, kölcsönzés nincs. A kutatókat csak a könyvtáros 
szolgálhatja ki, nincs szabadpolc rendszer. Biztonsági okokból egy kutató egyszerre csak 2 könyvet kaphat 
kézhez. Az 1800 előtti könyveket csak kesztyűben lehet kézbe venni. 

A könyvtár szolgáltatásait a pénztárban kapható kutatójegy ellenében lehet igénybe venni. 

Programok 

 

A könyvtárban 2019-ben is lesznek könyvtári órák általános- és középiskolások részére, emellett az 
intézmény múzeumpedagógiai programjának könyvtárra vonatkozó foglalkozásai is folytatódnak. A könyvtár 
dolgozói tárlatvezetéseket tartanak a múzeumban magyar és német nyelven, főleg a nyári időszakban, 
valamint fordítások elvégzése is zajlik német és latin nyelven. 

 

Amazon Ház Látogatóközpont: Főúri utazások, úti kalandok kiállítás 

 

A volt Amazon szállodában megnyílt, Főúri utazások, úti kalandok című kiállítás a 19. század utazási 
szokásait, az utazás történeti fejlődését, és az utazásokhoz kapcsolódó eszközöket, tárgyakat mutatja be. A 
vízen, földön, levegőben történő utazások során igénybe vett közlekedési eszközök sokszínű világával és 
fejlődésével is megismerkedhetünk, olyan formában, hogy a látogatói célközönség kor- és érdeklődési 
csoportjainak is célzott tartalmat biztosítsunk. 

A kiállítás elnyerte a látogatók tetszését minden korosztály részéről, köszönhetően a kiállított anyag 
sokszínűségének, valamint az interaktív eszközök gazdagságának. 
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A bemutatásra kerülő anyagban az elkövetkező időszakban a pályázati kötöttségek miatt változtatást nem 
tervezünk. A fejlesztési lehetőségeink a kiállításhoz kapcsolódó programlehetőségek bővítésére irányulnak. 

Fő irányvonalunk az ország iskoláival való kapcsolatfelvétel, mivel az itt kiállított anyag egyedülállóságából 
adódóan a fiatalok számára lehetőséget ad a napjainkban is életvitelünk szerves részét képező tevékenység, 
az utazás történetiségének megismeréséhez. A múzeumpedagógiai tevékenységünket is ez irányban fogjuk 
fejleszteni a különböző korosztályok érdeklődésének megfelelő, széleskörű témakörök szerinti lehetőségekkel. 
A kiállítás múzeumpedagógiai programjának kidolgozása a 2018-as évben befejeződik, így akkor már a többi 
mellett ez a tárlat is tudja fogadni a foglalkozást választó csoportokat. 

Az épületegyüttes kialakításának köszönhetően a belső udvar lehetőséget ad szabadtéri időszaki 
kiállítások megrendezésére, amelyek alkalmasak egy-egy szakterület részletesebb bemutatására, pl. 
hintókiállítás, veterán motorok és autók kiállítása. A 2019-es évben is sor kerül a hagyományteremtő 
szándékkal megvalósított szabadtéri kiállításokra. 

 

Konferenciaközpont 

 

Az Amazon Házban kialakított konferenciaközpont lehetőséget ad különböző rendezvények megtartására. 
Az épület kialakítása lehetőséget ad különböző témájú konferenciák megtartására, vállalatok részére szakmai 
továbbképzések, dolgozói csapatépítő programok megvalósítására. Ezek a rendezvények kiegészíthetők és 
bővíthetők a Helikon Kastély többi kiállításának a bevonásával. Ezzel a lehetőséggel élve egyedülállóak 
tudunk lenni ezen a területen, éppen ezért ennek kiaknázása a 2018-as év egyik fontos feladata. 

A rendezvények körét az esküvők és lakodalmak sorával is bővíteni szeretnénk. A belső udvar adottságai 
és kialakítása szabadtéri – zenei, színházi – előadások megvalósítására is lehetőséget ad, amelyeket 
szeretnénk is megvalósítani. Folytatni szeretnénk azt a hagyományt is, hogy a KeszthelyFest zenei fesztivál 
egyik kiemelkedő fontosságú helyszíne az Amazon Ház belső udvara. 

Hintókiállítás 

 

A Helikon Kastély hintókiállítása megnyitása óta folyamatosan bővül új kiállítási tárgyak megszerzése és 
restaurálása, illetve az interpretációs anyag kiegészítése révén, így mára Európa egyik legjelentősebb kocsi-, 
hintó- és szángyűjteményével rendelkezik. Ennek ellenére számos módon lehet még növelni népszerűségét 
és ezzel együtt a látogatószámot: további bővítéssel, a gyűjteményhez kapcsolódó programokkal és célzott 
marketing-tevékenységgel. 

 
Állandó kiállítás 

 
Az állandó kiállítás anyagának bővítésére a 2018-os évben is nyílik lehetőség, ugyanis ekkorra fejeződik 

be több tárgy restaurálása. 2013-ban adományi pénzből sikerült megvásárolni egy 19. század elején készített 
pálcás támlájú gavallérkocsit, amely a 2017-ben befejeződő felújítást követően a kiállításba kerülve teljessé 
teszi a magyar kocsitípusok gyűjteményét. A kiegészítő felújítási munkák a 2017-es év folyamán zajlanak, így 
2018-ra a tárgy bekerülhet a kiállításba. 

A 2018-os évben is folytatódnak a restaurálási munkák, ugyanis a gyűjteményben van egy szép és érdekes 
darab, egy ún. doktorkocsi, amellyel annak idején az orvosok közlekedtek. Ez a tárgy is ékesíteni fogja a 
kiállítást, miután befejeződik a felújítása. Emellett a 2017-es évben megvásárlásra került egy Svédországból 
származó hajtókocsi, amely a restaurálást követően 2018-tól az állandó kiállításunkat színesíti majd. 
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Folyamatosan bővítjük – a különböző adományokból származó anyagoknak köszönhetően – a híres 
magyar versenylovak bemutatását szolgáló kiállításrészt, ahol különböző relikviákon keresztül a látogatókat 
megismertetjük azokkal az egyedekkel, amelyek kimagasló eredményeket értek el a lóversenysportban 
nemzetközi szinten is. 

A gyerekek lovas világhoz való kapcsolódását segítő játékszoba további lovas témájú játékok beszerzésén 
keresztül bővítésre kerül. A bővítés célja a kiállítás színesítésén kívül az, hogy az intézménybe ellátogató 
családok gyermektagjainak külön élményt tudjunk szerezni, és ezáltal a gyermekbarát kiállítás híre elterjedjen, 
így tovább növelve a látogatószámot. 

Ezt a célt szolgálja a közeljövőben hozzánk kerülő egyedülálló hintómodell-gyűjtemény, amelyet Varga 
Jenő hintómodell-készítő ajánlott fel a kiállítás számára. A gyűjtemény átfogó képet ad a fogatolás kultúrájáról 
az elkészített 50 db hintó-, kocsi- és szánmodellen keresztül. 

A Nemzeti Lovas Stratégia keretén belül a Kincsem Nemzeti Lovas Programhoz való kapcsolódás céljából 
a magyar lovas kultúra bemutatását célzó kiállítás anyagának összeállítása megtörtént, amelyet ugyanakkor 
folyamatosan fejlesztünk. A bővítés célja egy olyan réteg igényeinek kielégítése, amely egy szélesebb 
spektrumból tekint a lovas világba, ezért a fogatkultúrát előtérbe helyező kiállítás ilyen irányú bővítéssel még 
többek számára lehet vonzó. 

A kiállítás interpretációja folyamatos feladatot jelent. A hintókiállítás nagyszámú és jelentős tárgyanyaga 
mellett egyre nagyobb figyelmet fordítunk az egységes interpretációs anyag kialakítására. A kiállítás 
színvonalán sokat lendít a megfelelő, a térhez, a kiállított tárgyakhoz és az intézményhez illő installációk 
folyamatos megvalósulása. 2019-ben is folytatódik a hintókiállítás egységes arculatához illő installációs 
elemek megvalósítása. 

Programok 

 

2019-ben is folytatódik a klasszikus hintózás a parkban, a lovaglási lehetőség az arra kijelölt területen, és 
lovas fotók készítésének lehetősége a parkban – mindez elsősorban a nyári szezonra koncentrálódik. 2019-
ben: rendszeres omnibuszjárat fog közlekedni a város és a Balaton-part, valamint Hévíz frekventált pontjai és 
a kastély között. Ez egyrészt egy újabb interaktív, élményszerű elem, ami gazdagítja a vendégek itt 
tartózkodását, másrészt önmagában is reklámértékkel bír, harmadrészt pedig konkrét közlekedési lehetőséget 
jelent azok számára, akik a kastélyba szeretnének eljutni. 

A következő évre a kastély rendezvényeibe a hintózás szervesen beépül az igényektől függően. A 
hintóztatás célja a kastély parkjában a főúri életmód egyik szegmensének felidézése, átélésének lehetősége. 
Emellett állatsimogató is működni fog továbbra is az elkészült lovas bázis területén. 

A kastély parkjának fejlesztése a jelenleg két részből álló terület tervezett összenyitásával, a hátsó park 
rekonstrukciójával, és így jelentős területnövekedéssel jár. Ezzel a fejlesztéssel a hintózási lehetőség is még 
nagyobb jelentőséget kap. Mivel a nagyméretűre bővülő parkon belüli közlekedésnek ez a formája a leginkább 
korhű, szükségessé válik a fogatok számának növelése, mely megfelelő módon elégíti ki az erre vonatkozó 
igényeket. 

A Festetics Vágta, a Nemzeti Vágta regionális előfutama már hagyományosan kapcsolódik a Helikon 
Kastélyhoz. A Festetics Vágta 2019-ben immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvény a 
Festetics-örökség témához kapcsolódó értékeinek feltárását, azok felelevenítését és megőrzését tűzi ki célul. 
Ezt szolgálja a parkban tartott magas színvonalú szakmai előadások megtartása, valamint a lovasbemutatók 
is. 

A kiemelkedő jelentőségű programnapok során – mint a Múzeumok Éjszakája vagy az Emlékhelyek Napja 
– magas színvonalú lovas bemutatókkal színesítjük a rendezvényeket.  
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Vadászati és modellvasút kiállítás 

 

Állandó kiállítás 

 

A GINOP-„Nemzeti kastélyprogram” (GINOP-7.1.1-15-2016-0019) pályázat keretén belül megvalósul a 
vadászati kiállítás bővítése. A meglévő épület kiegészül két új épületrésszel, amelyekben két dioráma 
felépítésére kerül sor. A 2019-ben elkezdődő megvalósítás 2020-ban fejeződik be. A már meglévő – és 
rendkívül népszerű – Ázsia dioráma megosztásra kerül, így további alfajok elhelyezésére és igényes 
bemutatására nyílik lehetőség. Az Afrika diorámában egy esőerdei természetes itató modellezése valósul 
meg, míg a tervek között szerepel az ázsiai részben egy ősemberbarlang kialakítása, viaszfigurákkal 
kibővítve. 

A modellvasút-kiállítás bővítése 2019-ben is folytatódik: a terepasztal továbbépül. Európa egyik legnagyobb 
működő terepasztalát interaktív módon, a látogatók előtt építjük és üzemeltetjük.  

Programok 

 

 FeHoVa 

 VIII. Festetics Trófeaszemle 

 Vadászati Kultúra Napja: országos rendezvény 

 

Együttműködések 

 

A Helikon Kastély együttműködési megállapodást kötött a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Erdőmérnöki Karával (Sopron), amelynek megfelelően – a Hidvégi Béla 

Alapítvány keretében – egyetemi hallgatókat fogadunk szakmai továbbképzés 

céljából. 

 
Pálmaház, kertészet és park 
 

A Helikon Kastély 2012-ben nyitotta meg a pálmaházat a látogatók előtt. A megnyitáskor is számos 
egzotikus és trópusi növény volt megtekinthető a pálmaházban, illetve annak közvetlen környezetében. Ezek 
száma folyamatosan növekszik, és 2019-ben is bővülni fog a gyűjtemény. A pálmaházat körülvevő kertrészen 
létrehozott, közel 1.500 négyzetméteres sziklakert és a nézőtérrel kialakított akvárium karbantartását 2019-
ben is a Helikon Kastély parkgondozói és kertészei végzik. 

A téli időszak kiemelt feladata a téli körülményeket nem toleráló, a szabadban tartott növények 
átteleltetése, amelyet fűtött fóliasátorral oldunk meg. 

Tavasszal a már hagyományos kerti programokra kerül sor. 2019-ben is a húsvéti tavaszköszöntő (április 
elején) nyitja meg a parki idényt. A rendezvény során a kaktuszok és pozsgás növények kerülnek a 
középpontba. 

A pünkösdi egynyári virágok vására folyamán, május végén a látogatók is szert tehetnek a szebbnél szebb 
növényekre. 

A Flóra napok keretén belül (július végén) csaknem kétszázféle virágot és növényritkaságokat bemutató 
kiállítást tekinthetnek meg. 
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A szervezett programokon felül hagyományteremtő szándékkal elindult a parkbejárás programja.. A 
programon a látogatóknak lehetőségük lesz kortörténeti vezetés segítségével megismerni a megújított 
kastélyparkot. 
 

Múzeumpedagógia 

 

A keszthelyi Helikon Kastély kiállításai – az enteriőr-, a vadászati, a hintó- és a főúri utazásokat bemutató 
kiállítás, valamint a kastélypark és a Pálmaház számos lehetőséget kínál a múzeumpedagógiai órák és 
foglalkozások számára. A Helikon Kastély múzeumpedagógiai célja, hogy minden korosztály számára 
érdekes, élményeket adó múzeumpedagógiai foglalkozásokat hozzon létre, amelyeknél fontos, hogy egyrészt 
illeszkedjenek az iskolai tananyaghoz, arra ráépüljenek és azt kiegészítsék, másrészt szolgálják ki a látogatói 
igényeket. 

A Helikon Kastély múzeumpedagógiai órái és foglalkozásai az óvodás korosztálytól egészen a 
középiskolásokig nyújtanak szórakozást és ismeretet egyszerre. A múzeumpedagógiai foglalkozások 
megalkotásánál fontos szempont volt, hogy a kastély kiállításai egyszerre nyújtsanak élményt és tanulnivalót a 
diákok számára, miközben külön hangsúlyt kapnak azok a képességek, különösen a kulturális tudatosság 
kialakítása, amelyek segítik az életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. Ezek a 
kompetenciák lehetővé teszik, hogy a diákok életük során tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz. A Helikon 
Kastély múzeumpedagógiai foglalkozásainak célcsoportjai egyrészt a keszthelyi és környékbeli általános, 
közép- és felsőfokú intézmények tanulói, másrészt a Balaton partjára és Keszthelyre látogató kiránduló iskolás 
csoportok. Ezek szerint alakítottuk ki múzeumpedagógiai kínálatunkat is. Ebben szerepelnek múzeumi órák és 
múzeumpedagógiai foglalkozások, művészeti kurzusok és táborok. A kastély múzeumpedagógiai óráit és 
foglalkozásait megfelelő pedagógus végzettségű diplomás szakemberek tartják (művészettörténet, könyvtár, 
történelem, rajz és vizuális kultúra, valamint tanító), így a foglalkozások sokszínűsége, minősége adott és 
megfelelő. 

A Helikon Kastély az elmúlt évek során több pályázat – a TÁMOP (Társadalmi megújulás Operatív 
Program) és a TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) – segítségével tudta kialakítani a 
múzeumpedagógia szakmai és tárgyi kereteit. 

A Helikon Kastély kiállításaihoz kapcsolódó foglalkozások között megtalálhatók a 45 perces múzeumi órák 
és a 90 perces foglalkozások egyaránt. A múzeumi órák egy-egy témakör vagy tantárgy köré épülnek fel, így 
mutatják be az óra ismeretanyagát a kastély kiállítási környezetében. A múzeumi órák a helyi iskolák oktatási 
és nevelési céljaihoz kapcsolódnak, és a tananyag másféle megközelítési módját mutatják be. 

 

Csomagajánlat osztálykirándulások számára 

 

Amennyiben az iskolák mind a hat kiállításra váltanak jegyet, úgy a tanulók egy múzeumpedagógiai 
foglalkozást kapnak ajándékba előzetes megbeszélés alapján. 

 

Kortárs művészeti kurzusok / Tehetséggondozás 

 

A heti és havi rendszerességgel zajló kortárs művészeti kurzusok fontos részei a Helikon Kastély 
múzeumpedagógiai életének. Az intézmény fontosnak tartja a tehetséggondozást, és hogy az iskolákban 
kevés óraszámban tanított vizuális kultúra és a kortárs művészet megjelenjen a kastély falai között. Ez adja a 
kurzusok fő irányvonalát. Az is fontos, hogy a részt vevő diákok a saját stílusukban tudjanak fejlődni és 
kiteljesedni. 
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A Helikon Kastélyban jelenleg két művészeti kurzus van. Az egyik, a médiaművészet a fotó- és a 
mozgókép-művészettel foglalkozik, míg a másik a kortárs képzőművészeti kurzus. A kurzusokhoz nyaranta 
egy egyhetes tábor kapcsolódik, ahol a tanulók még jobban elmélyíthetik az év során szerzett ismereteiket. 

Heti rendszerességgel zajló foglalkozások 

1. Médiaművészeti kurzusok: fotó, film és animációs film 

2. Kortárs festészeti és grafikai kurzus 

 

A művészeti kurzusok célja a tehetséggondozás, a gyerekek vizuális intelligenciájának fejlesztése, hogy a 
diákok megismerkedjenek a kortárs képzőművészeti törekvésekkel, és ezáltal vizuális kultúrájuk egy 
magasabb szintre lépjen, amit majd hasznosíthatnak az eljövendő szakmai munkáikban és privát életükben 
egyaránt. 

További cél, hogy az itt tanuló diákok – ha ilyen szándékaik vannak – felvételt nyerjenek a felsőoktatás 
művészeti intézményeibe is. (Az elmúlt évben minden jelentkező diákunkat felvették a választott művészeti 
egyetemre vagy szakirányú képzésre maximális felvételi pontszámmal.) 

Ezek a foglalkozások nem különülnek el egymástól, hanem témától függően szorosan egymásra épülnek, 
összekapcsolódnak (pl. az animációs filmek egyik fajtája a fotóanimáció vagy rajzanimáció). A grafikákból, 
festményekből, fotókból évente kiállítás nyílik, a filmekből, animációs filmekből pedig vetítés. A kis létszámú 
csoportok általában 8-10 főből állnak, mert a tehetséggondozás csak így működhet. Minden diák külön 
figyelmet kap, hogy eredményesebb legyen, és gyorsabban fejlődjön mindenki a maga ritmusában. 

Film és animációs film kurzus 

 

A heti kurzus célja, hogy a diákok megtanulják a filmezés alapjait, betekintést nyerjenek a 
legmeghatározóbb filmtörténeti korokba, és elsajátítsák a forgatási, vágási és rendezési munkák alapjait. A 
kurzus stabil alapot biztosít azoknak, akik később a médiaművészet ezen területein szeretnének 
továbbtanulni, dolgozni. Forgatókönyvet írnak, story board-ot rajzolnak, és leforgatják ezek alapján a 
kisfilmjüket. Az animációs film témában szinte az animáció összes fajtájában kipróbálhatják magukat 
(fotóanimáció, rajzanimáció, homokanimáció, kollázsanimáció, stb.). 

A kurzus sajátossága még, hogy egy speciális (a camera obscura tulajdonságaival rendelkező) kamerával 
is dolgozhatnak a diákok, amely egyedi képi világot teremt az általa készített filmeknek és fotóknak is 
egyaránt. 

A kurzuson elsősorban a gyakorlati oktatáson van a hangsúly. 

 

Fotó kurzus – a Camera Obscurától a digitális fotózásig 

 

Ezen a heti foglakozáson a résztvevők megtanulhatják, hogy a fotózás honnan indult térhódító útjára. 
Megismerkednek a fotózás legfontosabb szabályaival, történetével. Megtapasztalhatják az analóg fotózás 
technológiáját, amit már szinte sehol nem alkalmaznak (a művészeken kívül). Kipróbálhatják magukat 
szervezett keretek között: műtárgyfotózáson, beállított modell fotózásán (pl. portré), tájképfotózáson, stb. A 
téma rengeteg a kastélyban és kiállításain, de kiterjed a környező vidékre és persze a Balatonra is. 

Ezen kívül a kortárs fotóművészet is szerves része a kurzusnak. Különféle érdekes kísérleti fotókat 
készítünk természetes és mesterséges fény használatával. 
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A kurzuson 80–100 éves fényképezőgépekkel is fotóznak a diákok, és rendelkezünk saját fotólaborral is, 
ahol a fotóikat elő is hívják. 

 

Ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam 

 

Kortárs festészeti és grafikai kurzus 

 

Ezen a heti foglalkozáson régi nyomtatott grafikai technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, 
olyanokkal, amiket a digitális technológia térhódításával már szinte sehol nem alkalmaznak. Ezek a 
következők: linónyomás, rézkarc, hidegtű, stb. Ezek a technikák kiválóan alkalmasak különböző animációs 
kísérletek kivitelezésében – így kapcsolódik a téma az animációs filmhez. A digitális grafikai művészet is 
szerves részét képezi ennek a kurzusnak, ami nem zárja ki a régi technológiákat sem, sőt, egymásból 
következnek. A festészeti témákban az anyagokkal, technikákkal való megismerkedés a cél, és az, hogy utána 
ezeket alkalmazva képeket, képzőművészeti alkotásokat hozzanak létre a diákok. Ezen a kurzuson a diákok 
megismerkednek a kortárs festészettel, és alkotnak is abban a felfogásban. Különféle kompozíciós 
feladatokat, problémákat oldanak meg színekkel és formákkal. 

 

Ajánlott korosztály: 6–12. évfolyam 

Résztvevők: 8–12 fő 

Ezekből a kurzusokból nyári táborok is szervezésre kerülnek az érdeklődés függvényében. 

 

A kurzusok minden évben egy nagy, átfogó kiállítással zárulnak. A Helikon Kastély időszaki kiállítótereiben 

2018-ban is megrendezésre kerül a kiállítás, amely hagyományosan minden évben megvalósul nagy 

érdeklődés és sajtóvisszhang mellett. Több hónapig látható a tárlat, amit egyénileg és csoportosan is meg 

lehet tekinteni díjtalanul. 

 
EXTRA PROGRAMOK – 2019. 

Festetics (I.) György éve 

 
 

 
 Az EVENTOPERETTA koncertiroda szervezésében évente kb. 40 operett koncert kerül 

megszervezésre a kastélyban. 
 

 TÁMOGATOTT KONCERTEK 

Intézményünk támogatja a Festetics György Zeneiskola és a Helikon Kórus hangversenyeit 
is, hiszen éves szinten több alkalommal bocsátjuk rendelkezésükre koncerttermünket, ezzel 
is emelvén a program nívóját. 
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ÉSZAKI SZÁRNY MEGNYITÁSA A LÁTOGATÓK ELŐTT 

2019-ben is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a vendégek megtekinthessék a kastély északi szárnyát. Az év 
első felében csak a nemzeti ünnepeken, majd ezt követően májusban, augusztusban, szeptemberben, illetve 
a múzeumi akciók keretén belül hosszabb-rövidebb időszakokra is megnyitja kapuit a kastély „rejtett tartaléka” 
 
JANUÁR 

 ÚJÉVI KONCERT 
 
FEBRUÁR 

 VALENTIN NAP JEGYÉBEN  
 
MÁRCIUS 

 A NŐNAP JEGYÉBEN  
 
ÁPRILIS 

 CSALÁDI HÉTVÉGE A HÚSVÉT JEGYÉBEN  
 

MÁJUS 

 NYITOTT BALATON 
A Helikon Kastélymúzeum kedvezményekkel és koncertekkel várja a látogatókat. 

 

 EMLÉKHELYEK NAPJA  
A programok Festetics (I.) György, a Festetics család legkiemelkedőbb tagja köré 
épülnek. 

 
JÚNIUS 

 PÜNKÖSDI CSALÁDI HÉTVÉGE  
 

 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  
Ezen az estén minden kiállításunk megnyitja kapuit és a látogatáson felül színes 

programokkal várja az érdeklődőket. A programok Festetics (I.) György, a Festetics 
család legkiemelkedőbb tagja köré épülnek. 

 
JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

 MESTERKURZUSOK ÉS GÁLAKONCERTEK 

A Festetics-kastélyban 28 éve tartanak mesterkurzusokat, melyek egy-egy nemzetközi hírű művészhez 
kötődnek. 
2019-ben ismét megszervezésre kerül Szokolay Balázs, Szabó Orsolya, Choi Insu, Huszti Bernadett, Laki 
Krisztina, illetve a Barokk-reneszánsz zenei mesterkurzusa. 
 

 KESZTHELYFEST   

 HELIKONI ÉJSZAKÁK PROGRAMSOROZAT (szerda esténként) 

A Varázslatos Esték programunk keretén belül igazi múltidéző kastélylátogatáson vehetnek részt a látogatók. 
Korhű ruhába öltözött vezetők kíséretében tárlatvezetés a főúri enteriőr kiállításon, élő zene, és végül a 
program zárásaként egy pohár pezsgő a kastély fehér tükörtermében. 
20.00 komolyzenei koncert 
21.00 múltidéző kastélylátogatás 

22.30 Fényjáték 
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• KESZTHELYI NYÁRI JÁTÉKOK  

 
•  FLÓRA NAPOK   

Mintegy kétszázféle virágot és gyűjtői növényritkaságokat bemutató négynapos trópusi virágkiállítás a Helikon 
Kastélymúzeum pálmaházában megrendezett Flóra Nap. Az egykori hercegi kertben a trópusok legszebb 
virágcsodáiban gyönyörködhetnek az érdeklődők. 
 

 KAKTUSZVÁSÁR ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ A PÁLMAHÁZBAN - augusztus 

 
• FESTETICS VÁGTA   

Szombaton a kastély parkja, vasárnap a gyenesdiási Faludi-sík ad otthont a programnak. 
 
SZEPTEMBER 

 
• VIII. FESTETICS TRÓFEASZEMLE 

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumának teljes területén hazai trófeákból, rendellenes és 
érmes agancsokból, agyarakból és csigákból kerül megrendezésre a kiállítás. Az érdeklődőket színes 
programok várják. 
 
OKTÓBER 

 

 ŐSZI NYITOTT BALATON 

A Helikon Kastélymúzeum kedvezményekkel várja a látogatókat. 
 

 MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 

 
DECEMBER 

 
• ADVENTI FORGATAG/KÉT ÜNNEP KÖZÖTTI IDŐSZAK 

 
A két ünnep között ünnepi akcióval, koncertekkel várjuk a vendégeket. Ebben az időszakban az északi szárny 
is megnyitja kapuit, ahol komplex szórakozási lehetőséggel várja a család minden tagját a Varázshangok 
Játszóház. 

 

 

 

 

  


