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HELIKON KASTÉLYMÚZEUM 

 

A keszthelyi Festetics-kastély a nyaranta Balatonra látogató turisták kedvelt célpontja. 2017-ben fő  

cél volt, hogy a látogatottság növelése ne a már korábbiakban is túlzsúfolt nyári hónapokban 

teljesüljön, hanem minél inkább mérsékelje az időbeni koncentrációt, továbbá, hogy programot és 

potenciális vonzerőt biztosítson a közönségnek a tavaszi, őszi és téli időszakokban is a látogatásra. Az 

elmúlt évben 203 778 látogató tekintette meg a Helikon Kastély kiállításait.  

 

A Festetics-örökséghez kapcsolódóan, a Kft. eredményességének javításához, a turisztikai bevételek 

növeléséhez és a turisztikai potenciál fejlesztéséhez, valamint a versenyképesség biztosításához az 

alábbi célokat irányoztuk elő. 

⦁    turisztikai kínálat bővítése  

⦁    egységes marketingakciók megvalósítása – folyamatos kapcsolattartás a kereskedelmi 

szálláshelyekkel 

⦁    kommunikációs csatornák - internet (facebook, honlap infromatív fejlesztése) 

⦁    Ár-érték arány harmonizálása; kedvezményes kombinált jegyek kétnapos felhasználhatósága  

 ⦁    programok szervezése - élménygazdagság - a célcsoportok széleskörű megszólítása - a 

folyamatos programok szervezésével a látogatószám növelése volt a cél.  

4. sz. melléklet



Kiállítások 

A Helikon Kastély a 2017-es évben is hat állandó kiállítást – főúri enteriőr-kiállítás; hintókiállítás; 

vadászati kiállítás; történelmi modellvasút-kiállítás; főúri utazások, úti kalandok kiállítás, valamint a 

pálmaház – mutatott be a felújított parkkal együtt. 

Kastélymúzeum 

A gyűjtemény gyarapítása 

A kastély enteriőr-kiállítása az elmúlt években gazdagodott az Iparművészeti Múzeumból 

visszakerült Festetics-eredetű bútorokkal.  

Ugyancsak a 2017-es év eredménye a műtárgyak szempontjából, hogy a korábban megvásárolt és 

restaurált két díszmagyar öltözet kikerült a kastély enteriőr-kiállításába. Festetics Tasziló és Festetics 

(III.) György három-három részből (nadrágból, dolmányból és mentéből) álló ruházata speciálisan erre 

a célra készült, páraszabályozott vitrinekben nyert elhelyezést azokban a termekben, ahol a két 

családtag portréi láthatók, amelyeken ezekben az öltözékekben örökítették meg őket. Ezzel 

Magyarországon egyedülálló módon tud a Helikon Kastély bemutatni egymás mellett festményen és 

teljes valójában két, a ruhadarabokat tekintve teljes díszmagyart. 

A 2017-es év során egy további műtárggyal gyarapodott a Helikon Kastély gyűjteménye. A GINOP 

– „Nemzeti kastélyprogram” (GINOP-7.1.1-15-2016-0019) pályázat keretén belül kialakítandó 

reprezentatív ebédlő berendezéséhez sikerült egy belgiumi aukción megfelelő méretű, stílusú és 

állapotú étkezőasztalt vásárolni. 

Időszaki kiállítás 

Helikon 200 – Emlékkiállítás a Helikoni Ünnepségek 200. évfordulója alkalmából 

A kastély enteriőr-kiállításának könyvtári szárnyába ágyazott sárga szalonban rendszeres időszaki 

kamara kiállításokat rendez az intézmény. Ezek többsége egy-egy a Festetics családhoz vagy a 

kastélyhoz kötődő évfordulóhoz kapcsolódik. 200 évvel ezelőtt, 1817 februárjában gróf Festetics I. 

Györgynek (1755-1819) köszönhetően rendezték meg az I. Helikoni Ünnepségeket, amelyek 

napjainkban is megrendezésre kerülnek. Az évforduló alkalmából március 10-től időszaki kiállítás 

keretében mutattuk be az 1817 és 1819 között 5 alkalommal megrendezett ünnepségekkel kapcsolatos, 

a Helikon Könyvtár anyagából származó könyveket, folyóiratok tudósításait, plakátokat, személyes 

tárgyakat stb. Időrendi sorrendben haladtunk az évszázadok folyamán, így jutottunk el a mai, 21. 

századi „Helikonokhoz”. 

Arany 200 



A Petőfi Irodalmi Múzeum az Arany János-emlékév keretében 2017 júliusában indította útjára 

Arany 200 címet viselő utazó kiállítását, amelynek egy busz adott otthont. Az országban számtalan 

helyszínen megfordult ez a mozgókiállítás, amelynek 2017 júliusában néhány napon át a Helikon 

Kastély parkja adott helyet. A kiállítás kurátorai által kísért, rendhagyó elemekkel ötvözött, ingyenes 

kiállítás nagy sikert aratott a kastély látogatói körében újszerűségével és témagazdagságával. 

Publikációk 

Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal 

2017. január 13-án egy sajtótájékoztató keretében a Helikon Kastély igazgatója, valamint a két 

alkotó – Iski Szilvia író és Lucz Viktória illusztrátor társaságában – bemutatta a 2016. december 22-án 

megjelent Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal című mesekönyvet. A 

Helikon Kastély legkisebb látogatóinak szóló kiadvány nyolc mesében mutatja be a kastély mesebeli 

életét, amelynek fontos szereplői a kastély enteriőr-kiállításainak műtárgyai. A mesékre épülő 

múzeumi órák és múzeumpedagógiai foglalkozások mellett 2017 nyarán újabb kiadvány jelent meg 

Lucz Viktória: Keszthelyi kastélymesék – kifestő (Iski Szilvia meséivel) címmel, ahol újabb szereplők 

és történetek segítségével ismerhetik meg még jobban az olvasók a keszthelyi kastély mesés életét. 

A mesekönyvet és a ráépülő foglalkozásokat 2017 nyarán a Helikon Kastély benevezte a 

Múzeumpedagógiai Nívódíj 2017 pályázatra. A mesekönyv két alkotója részt vett 2017. szeptember 

25-én Szentendrén a XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón, ahol a felmerült témák közül néhány 

beépülhet a Helikon Kastély múzeumpedagógiai kínálatába az elkövetkező évek során. 

Az év második felében a Keszthelyi kastélymesék Daru Domokossal és Bagoly Bonifáccal című 

mesekönyv folytatásán dolgoztak az alkotók. A készülő mesekönyv az Amazon Ház 

Látogatóközpontban 2016 áprilisában megnyílt Főúri utazások, úti kalandok című kiállításhoz 

kapcsolódik. A mesekönyv tervezett címe: Úti kalandok Daru Domonkos és Bagoly Bonifác 

társaságában. 

 

A Helikon Kastély és kiállításai 

A 2017-es nyári szezonra jelent meg egy hiánypótló kiadvány A Helikon Kastély és kiállításai 

címmel. A kötet egyrészt bemutatja a Festetics családot és a kastély történetét, másrészt 

kiállításvezetőként is szolgál, ugyanis a hat állandó kiállítást és a parkot is ismerteti. A tanulmányokat 

az intézmény muzeológusai, illetve a kiállítások kurátorai írták. A kiadvány közli a Helikon Kastély 

munkatársainak legújabb kutatási eredményeit, azaz tudományos igényű, ugyanakkor a 

látogatóközönség számára is közérthető, élvezetes olvasmány. 



Programokhoz kapcsolódó kiadványok 

Már hagyomány a Helikon Kastélyban, hogy bizonyos szakmai programokhoz kiegészítő 

kiadványok készülnek. Ezek általában füzet terjedelműek, és a nagyközönségnek szóló, ugyanakkor 

szakmai jellegű szöveg mellett számos képet is tartalmaznak. 2017-ben két ilyen jellegű kiadvány 

készült. A Múzeumok Éjszakáján minden kastélylátogató megkapta a Régi-új bútorok a Festetics-

kastélyban című füzetet. A kiadvány apropóját az adta, hogy az elmúlt néhány évben a Helikon 

Kastély kiállítása számos olyan bútorral gazdagodott, amelyek egykor a kastély berendezéséhez 

tartoztak. Ebben a kiadványban bemutattuk, hogyan alakult ki a ma a kiállításon látható gyűjtemény, 

és melyek azok a rendkívül különleges és értékes bútorok, amelyek egyszerre régiek és újak is – régi 

darabok a Festetics család idejéből, ugyanakkor újak a kiállításon, hiszen 1949 óta most először 

vannak eredeti helyükön. 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett A magyar irodalom gyöngyszemei a 

Festetics-kastély könyvtárában című program kísérőfüzete a rendezvény fő témájához, Arany János 

születésének 200. évfordulójához kapcsolódott. A „Könyvedben csillog pazar fénnyel” – Arany János 

művei a Festetics-kastély könyvtárában című kiadvány bemutatta a Festeticsek könyvtárában 

fellelhető legkülönlegesebb Arany János-műveket. 

Zalai Múzeum 

2017. szeptember 27-én került sor Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban a Zalai Múzeum 23. 

kötetének bemutatójára. A kötetbe, amely a Zalai Múzeum évkönyveként a Zala megyei múzeumi 

szakma legjelentősebb fóruma, a Helikon Kastély két munkatársa írt egy-egy tanulmányt. Az írások a 

Festetics-kastélyhoz, valamint Keszthely 19-20. századi történelméhez kapcsolódnak. Kardos Laura 

„Egy ú. n. kastély-múzeum” – 40 éves a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum állandó enteriőr-kiállítása 

címmel a kastély második világháború alatti és utáni időszakát mutatja be az 1976-os kiállításnyitásig, 

míg Iski Szilvia tanulmánya Keszthelyi pitaval anno – Gyilkosságok a Balaton-parti településen a 20. 

század elején – a korabeli sajtó tükrében címmel a 20. század elejének híres bűncselekményeit 

dolgozza fel. 

 

Szakmai tartalmak a honlapon 

- Mária Terézia és a Festeticsek 

Mária Terézia születésének 300. évfordulója kapcsán a www.helikonkastely.hu oldalon tizenkét 

hónapon át felelevenítettük az uralkodónő és családja, valamint a Festetics család kapcsolatát. A 

havonta megjelenő bejegyzésekben Festetics Kristóf, testvére, József, fia, III. Pál, és unokája, I. 

György életének meghatározó pillanatai olvashatók, amelyeknek Mária Terézia fontos szereplője volt. 

Megjelent többek között néhány érdekesség az 1767-ben kiadott úrbéri rendeletről, a Magyar Kamarai 

http://www.helikonkastely.hu/


alelnöki posztjáról, az 1770-as keszthelyi főhercegi látogatásról, Festetics József lovassági tábornoki 

karrierjéről, Festetics Kristóf és fia, III. Pál rangjairól és címeiről, a Keszthelyt megszerző 

adománylevélről, a település korabeli egészségügyi helyzetéről, valamint Mária Terézia korának 

oktatási állapotáról. 

- A hónap viselete – divat a Festetics-kastélyban 

A 2016-os év a Festetics-kastély enteriőr-kiállításának 40 évvel ezelőtti, 1976. június 26-i 

megnyitásáról szólt, amelyre a kiállítás termeinek bemutatásával emlékeztünk. 2017-ben visszatértünk 

a kastély egyes műtárgyaihoz, de sajátos szempontból vizsgáltuk meg őket. A Festetics család tagjait 

ábrázoló portrék segítségével végigkövettük a kastélyhoz kapcsolódó történelmi korok divatját. Ehhez 

minden hónapban kiválasztottunk egy arcképet, és az ábrázolt személy viseletén keresztül 

megismerhettük az öltözködési stílusokat. Az egyes hónapokhoz születésük, haláluk, vagy egy-egy 

más esemény időpontja révén kapcsolódó Festetics családtagok portréján bemutattuk az ábrázolt 

személy viseletét, beágyazva a kor tendenciáiba. 

Szakmai programok 

KesztHelyi Értéknap 

2017. március 24-én a Balaton Színházban megrendezésre került a KesztHelyi Értéknap, amelyen a 

városi értéktárban szereplő értékek megkapták a Keszthely Kincse címet, és az erről szóló oklevelet. A 

települési és a megyei értéktárban is szereplő keszthelyi Festetics-kastély emellett a rendezvényen 

kiállítással mutatkozott be. 

Szakmai konferencia 

2017. március 29-én és 30-án Kecskeméten zajlott a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által 

rendezett konferencia a „Gyűjtőterület és gyűjtőkör kérdései a múzeumok gyűjteményezési 

gyakorlatában” címmel, ahol többek között az országos és helyi, területi gyűjtésről, valamint a 

gyűjtemények gyarapításáról és aktuális kérdéseiről esett szó. Ezen a konferencián a Helikon Kastélyt 

Kardos Laura, művészettörténész, az intézmény szakmai vezetője és Iski Szilvia történész-muzeológus 

képviselte. A konferencia fő üzenete az volt, hogy az egyre pusztuló és szétszóródó tárgyi emlékek 

gyűjtése a múzeumok fő felelőssége és működésének alapvető pillére, ehhez azonban szükség van 

anyagi háttérre. 

Kulturális Örökség Napjai 

2017. szeptember 16-án és 17-én került sor a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű 

rendezvénysorozatra, amelynek alcíme Aranykorok emlékezete volt. A Helikon Kastély két 

programmal vett részt ebben az országos programsorozatban szeptember 16-án, az egyik a Természet 

és örökség témakörbe illeszkedő „Keszthely koronája a grófi park”, míg a másik a Természet és 



örökség, valamint az I. világháború témájához kötődő Keszthely aranykora – a balatoni fürdőváros 

jelentős évtizedei az 1880-as évektől a Nagy Háborúig címet viselte. 

 

- „Keszthely koronája a grófi park” 

 

A Festetics-kastély parkjában tett séta keretében a résztvevők megismerhették a kastélypark 

minden titkát. A séta bemutatta a közelmúltban befejezett rekonstrukció során megújult részt a tóval, 

az Oroszlános kúttal, a szökőkutakkal és a Hercegnői kamarakerttel; a Pálmaházat és az azt övező 

kertet a madárparkkal; valamint a hátsó parkrészt. A látogatók bepillantást nyerhettek a következő 

néhány évben megvalósuló fejlesztésekbe, amelyek célja a második világháború után tönkrement 

terület eredeti állapotának visszaállítása, és a parkot átszelő autóút elbontása, hogy a teljes kastélypark 

visszanyerhesse egykori fényét. 

- Keszthely aranykora – A balatoni fürdőváros jelentős évtizedei az 1880-as évektől a Nagy 

Háborúig 

 

A Festetics-kastély kapujától induló városi séta bejárta Keszthely belvárosát és a Balaton-partot. A 

sétán korabeli újsághírek segítségével elevenedett meg a múlt századok Keszthelyének képe, 

mégpedig kissé rendhagyó módon, a korabeli reklámok segítségével. A résztvevők megismerhették a 

Festetics család és a jelentős keszthelyi családok történeteit. Szó esett a balatoni fürdőéletről, a 

szállodák mindennapjairól, az autózás keszthelyi hőskoráról és arról, hogy hol volt egykor a 

postahivatal, a gyógyszertár, a cukrászda, a városháza, hogyan segítette a Festetics család Keszthely 

fejlődését, és milyen kapcsolat volt a híres sörgyáros Reischl család és a Festeticsek között. Az 

egykori reklámokból képet kaphattak a résztvevők a fürdőváros hétköznapi életéről is, és 

megnézhették az egykor híres épületeket és területeket, többek között a Festetics család által 

adományozott balatoni parkot és fürdőt. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

2017. szeptember 25. és november 12. között került ismét megrendezésre a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja elnevezésű országos rendezvénysorozat, amelyhez 2017-ben a hagyományokat követve 

csatlakozott a Helikon Kastély is négy rendezvénnyel. A fesztivál mottója egyrészt a látogatóbarát 

múzeum koncepciója, másrészt Szabó Magda születésének századik évfordulója apropóján: „Az ajtó 

nyitva áll!” Mivel 2017-ben Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán Arany János-emlékév 

volt, ezeknek a szellemében készült el különböző korosztályoknak a Helikon Kastély programkínálata. 

Szeptember 29-én A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája keretében A magyar irodalom 

gyöngyszemei a Festetics-kastély könyvtárában, október 7-én az Utazó Múzeum keretében „Hintó vala 

készen, kötni mokány lóra”, október 14-én az Óvodapedagógusok Napja keretében a Nyitva van a 



kastélykapu, csak bújjatok rajta!, míg végül november 2. és 4. között a Múzeumi szünetelő keretében 

A következő állomás: Keszthely című program várta az érdeklődőket. 

- Téma: A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája 

A program címe: A magyar irodalom gyöngyszemei a Festetics-kastély könyvtárában 

A Helikon Kastély több mint 200 éves könyvtári polcai és könyvszekrényei igazi kincseket 

rejtenek. A Tanárok Éjszakája című program keretében A magyar irodalom gyöngyszemei a Festetics-

kastély könyvtárában című rendezvényen a magyar irodalomnak a 16. századtól a 20. század elejéig 

alkotó írói, költői jelentek meg könyveik által Heltai Gáspártól Krúdy Gyuláig. Az est díszvendége 

Arany János volt, aki 200 éve, 1817-ben született. Ez az év a Festetics család történetében is 

mérföldkőnek számít, hisz ekkor indította útjára Festetics I. György a magyar felvilágosodás 

történetének egyik legjelentősebb kulturális eseménysorozatát, a Helikoni Ünnepségeket.  

A rendezvény során Kardos Gy. József Arany János, a magyar nyelv művésze című előadását 

hallotta a szépszámú közönség. Majd a könyvtár könyvtárosai bemutatták a vendégeknek a kastély 

féltve őrzött könyveit, köztük Arany János korabeli műveit. A könyveket ez alkalommal – szigorúan 

kesztyűben – a résztvevők is megfoghatták, belelapozhattak és beleolvashattak. 

Minden résztvevő egy, Kériné Ódor Orsolya könyvtáros által készített füzettel távozott, amely 

„Könyvedben csillog pazar fénnyel” – Arany János művei a Festetics-kastély könyvtárában címet 

viseli. 

- Téma: Utazó Múzeum 

A program címe: „Hintó vala készen, kötni mokány lóra” 

2017. október 7-én kinyíltak a Festeticsek egykori kocsiházának kapui, és kigurultak rajtuk az 

Arany János korára legjellemzőbb kocsik és hintók. A program címe a költő egyik verssorát idézte. A 

hintók egészen az Amazon Ház Látogatóközpont udvaráig gördültek, ahol évszázadokkal ezelőtt 

hasonló módon sorakoztak, várakozva az utasaikra, akik az akkor fogadóként, majd később szállóként 

üzemelő épületben pihenték ki az utazás fáradalmait. 

Ezen a napon a Helikon Kastély a megidézett kor hangulatát kívánta visszaadni a látogatóknak. 

Ezért is tettük lehetővé, hogy a kiállított darabokhoz közelebb kerüljenek, körbejárhassák őket, és a 

legapróbb részleteiket is megszemlélhessék közvetlen közelről. Azért, hogy látogatóink ne csak 

szemlélői, hanem részesei is legyenek a kornak, egy korhű hintómásolat segítségével lehetőséget 

adtunk a fogatos járművek sajátosságaiból adódó utazás átérzésére, így a város utcáin és a kastély 

parkján is átkocsikázhattak a nap során. 

 

- Téma: Óvodapedagógusok Napja 

A program címe: Nyitva van a kastélykapu, csak bújjatok rajta! 

A Helikon Kastély az Óvodapedagógusok Napja elnevezésű szakmai rendezvényt tavaly után 



immár második alkalommal rendezte meg. 2016-ban a kastély mesevilágát bemutató mesékről esett 

szó, míg 2017-ben a mesékhez kapcsolódó különféle játékokat mutatták be a kastély 

múzeumpedagógusai az óvodapedagógusoknak. A rendezvényen a Keszthelyi kastélymesék – 

Társasjáték, a Keszthelyi kastélymesék – Memória, valamint A kastély szelleme elnevezésű kártyajáték 

prototípusaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A játékok szorosan kapcsolódnak a 2016 

decemberében megjelent Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal című 

mesekönyvhöz és a múzeumi meseórák témáihoz. 

A megjelentek a kastély szakembereivel megbeszélték, hogyan lehetne ezeket a játékokat beépíteni 

az óvodák oktató-nevelő munkájába. Bár életünkben egyre inkább teret hódít az interaktivitás, ez 

megfigyelhető a gyerekek játékaiban is, a Helikon Kastély szakemberei úgy gondolják, hogy az ilyen 

típusú, hagyományos játékokra is szükség van, ezek segítségével is többféle kompetenciát lehet 

erősíteni. A rendezvény után két héttel tartott keszthelyi óvodapedagógusok fórumán a Helikon 

Kastély múzeumpedagógiai menedzsere szélesebb körben mutatta be ezeket a játékokat, valamint a 

Helikon Kastély múzeumpedagógiai kínálatát. 

 

- Téma: Múzeumi szünetelő 

A program címe: A következő állomás: Keszthely 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 2017-ben is megrendezte a Helikon Kastély a Múzeumi 

szünetelő programját, amelynek ismét a modellvasút-kiállítás termei adtak helyet. A következő 

állomás: Keszthely címet viselő rendezvény az őszi szünet két napján sok érdeklődőt vonzott, több 

generáció is képviseltette magát a nagyszülőktől az unokákig. A résztvevők először megtekintették a 

modellvasút-kiállítás nagy terepasztalát a vonatokkal együtt nappali, majd éjszakai üzemben, és 

bepillantást nyertek abba is, hogy hogyan működik ez a szerkezet. A vendégek mindent megkaptak 

ahhoz, hogy a terepasztalukat megfelelő módon tudják felépíteni. Ez egyrészt alapanyagokat 

(makettházat, műfüvet, homokot és makettkavicsot), valamint speciális szerszámokat, másrészt 

szakmai segítséget jelentett. Akik elkészültek a munkájukkal, azok haza is vihették a kész 

terepasztalokat. 

 

Karácsonyi meseórák 

Lassan hagyománnyá válik a Helikon Kastélyban, hogy decemberben különleges meseóra várja a 

gyerekeket. 2017 utolsó hónapjában a Keszthelyi kastélymesék szereplői – Daru Domonkos, Bagoly 

Bonifác, Erdmann és a többiek – a gyerekek segítségével egy karácsonyi mesébe ágyazva találták meg 

a kastély legújabb lakóját, Johannát, a Skóciából érkezett szellemet. A kastélymese szereplői a kastély 

enteriőr-kiállításában „bújtak el”, és játékos feladatok során derült fény több titokra is, többek között 

arra, hogy miért fáradt el Szederkényi Micóka, a patika legkisebb cicája, hogyan tisztította meg Daru 

Domonkos a kastély gyönyörű kristálycsillárjait, sikerült-e győznie Rozinának, a kutyusnak a Balatoni 



Kutyagolás elnevezésű versenyen. A karácsonyi meseórákon Keszthelyről és a környező 

településekről közel 300 óvodás és általános iskolás vett részt. A pedagógusok és a gyerekek is 

örömüket fejezték ki a meseórák kapcsán, amely illeszkedik az oktatási intézmények nevelési-oktatási 

tervébe. 

Adventi városi séta 

 

2017 decemberében az adventi rendezvényprogram egyik eleme volt az Ünnepre várva: Boldog 

békeidők decemberi Keszthelyen elnevezésű városi séta, amelyre három alkalommal – december 2-án, 

9-én és 16-án – került sor. A Helikon Kastély parkjából induló és a Fő téren véget érő városi sétán 

korabeli újságcikkek, egykori reklámok és fényképek segítségével elevenedett meg a boldog békeidők 

decembereinek keszthelyi hangulata. Szó esett többek között egy elveszett grófi foxterrierről, a 

Festetics család decemberi ünnepeiről, a keszthelyi kereskedők karácsonyi akcióiról, arról, hogy mire 

kellett figyelni a századelőn egy csomag feladásakor, az ajándékokról, a jótékonyságról és egy lassan a 

háborúba csúszó, tűnőfélben lévő világról. 

 

Extra programok 

- Helikoni Éjszakák 

Immáron 15 éve kerül megszervezésre a Helikoni Éjszakák programsorozat július és augusztus 

hónapokban, mely 2017-ben megújulva várta a vendégeket. A program komolyzenei koncerttel 

kezdődött, majd igazi múltidéző kastélylátogatáson vehettek részt a látogatók. Az est záróakkordja 

pedig a fényjáték volt a kastélyparkban. A programsorozaton összesen 637 látogató vett részt.  

- Komolyzenei koncertek 

A Helikon Kastély tükörterme évente számos komolyzenei koncert helyszíne.  A szezonon kívüli 

időszakban, múzeumi akciók keretében vendégeink díjtalan belépéssel vehettek részt a programokon.  

Intézményünk 2017-ben is támogatta a Festetics György Zeneiskola és a Helikon Kórus 

hangversenyeit is, hiszen éves szinten több alkalommal bocsátottuk rendelkezésükre 

koncerttermünket, ezzel is emelvén a program nívóját. 

 

Az EventOperetta Társulat szervezésében 40 alkalommal operett koncert került megszervezésre a 

kastélyban. 

 

- Zenei mesterkurzusok 

A Festetics-kastélyban több, mint 20 éve tartanak mesterkurzusokat, melyek egy-egy nemzetközi hírű 

művészhez kötődnek. 



2017-ban ismét megszervezésre került Szokolay Balázs, Dr. Szabó Orsolya, Huszti Bernadett, Choi 

Insu japán zongoraművész, illetve a Barokk-Reneszánsz zenei mesterkurzusa. 

 

- Északi szárny megnyitása a látogatók előtt 

2017-ben is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a vendégek megtekinthessék a kastély északi 

szárnyát, mely a hétköznapokon zárva van a nagyközönség előtt. Az év első felében csak a nemzeti 

ünnepeken, majd ezt követően a múzeumi akciók keretén belül hosszabb-rövidebb időszakokra is 

megnyitotta kapuit a kastély „rejtett tartaléka”, melyben komplex szórakozással várta a család minden 

tagját a Varázshangok Családi Játszóház. 2017-ben 1 919 fő látogató élt a lehetőséggel.  

Hintókiállítás 

Állandó kiállítás 

A kiállítás fő anyagát a 18–19. század főúri életformájához kapcsolódó lóvontatású járművek 

gyűjteménye alkotja. A tervszerűen végzett restaurálási, felújítási munkáknak köszönhetően eddig 61 

darabot (50 db kocsi-hintó, 11 db szán) sikerült kiállítani. 

A 2017-es évben egy értékes és a technikai megoldásait tekintve ritka darabnak számító női kocsit, 

magyar nyelvterületen kisasszony kocsiként ismert darabot sikerült restaurálni. 

2017-ben ismételten sikerült új darabokkal bővíteni a több mint száz darabból álló, réz 

lószerszámdísz- és zablagyűjteményt, valamint egy kumet (nyakhám) díszítőelemmel egészült ki a 

témát bemutató anyag. 

Nagyban emeli a kiállítás fényét az a Festetics család tulajdonából származó díszes nyeregtakaró, 

amelyet a család jeles férfitagjai csak ünnepi alkalmakkor használtak hátaslovuk elegánssá tételének 

megalapozásához. 

A tárlaton szereplő képzőművészeti alkotások száma (egy magánszemély által tartós letétbe adott 

alkotásoknak köszönhetően) folyamatosan növekszik. 

A bábolnai hagyatékra alapozott magyar lófajtákat bemutató összeállítás, amely eredeti fotókból és 

kísérő szövegekből áll, folyamatosan bővül. 

Programok 

A 2017-es évben a hintókiállítás programjaihoz tartozva kerültek megrendezésre lovasbemutatóink 

az arisztokrácia lovaglási szokásai tükrében, nyeregszemlével egybekötve. Ez a program a 

hintókiállításban látható, lovagláshoz kapcsolódó eszközöket mutatta be használat közben is. A 

bemutatók helyszíne a hintókiállítás épülete mellett kialakított lovaspálya volt. A nyár folyamán kilenc 



alkalommal került megrendezésre és alkalmanként 90-120 fő nézhette végig ezt a színes zenével és 

szakkommentálással kiegészített lovasbemutatót. 

A hintókiállításhoz kapcsolódó programok egy része gyakorlatilag állandó kiegészítője a 

kiállításnak, legalábbis a főszezonban. A hintózási, lovaglási, majd pedig az omnibuszozási lehetőség 

egyedi vonzerővel bír, hiszen a gyakorlati kipróbálás, a felfedezés örömét nyújtja a közönség számára. 

2017-ben több alkalommal is sikeresen tudtunk közreműködni a kastély rendezvényein, alkalmanként 

30-35 fős csoportok egyszerre történő szállítását tudtuk elvégezni a Balaton-part és a kastély között 

egy városnézéssel összekötve. 

A hintóztatás célja a kastély parkjában a főúri életmód egyik szegmensének felidézése, átélésének 

lehetősége. 2017-ben már nemcsak a kastély parkjára, hanem az egész város területére, sőt a 

szomszédos településekre is kiterjesztettük a látogatók kastélyba történő szállítását. Az elkészült 

omnibuszok és társas kocsik (2-2 db) lehetővé teszik nagyobb csoportok mozgatását a kastélyhoz 

kapcsolódó programok esetében. 

A Múzeumok Éjszakája programsorozat szerves része a hintókiállítás. 2017-ben is ezen az estén 

megrendezésre került az éjszakai lovasbemutató, valamint a Magyar Szablyavívó Iskola Zala megyei 

csoportjának bemutatója. Az Eleink étkei című programnapon a látogatók betekintést nyerhettek 

honfoglaló őseink táplálkozási szokásaiba, és meg is kóstolhatták ezeket az étkeket Nyers Csaba főzési 

bemutatójának köszönhetően. A Múzeumok Éjszakája programon 4 240 fő látogató vett részt.  

Az Emlékhelyek Napja alkalmából egy nagyszabású, félnapos lovas program keretében mutattuk 

be látogatóinknak a magyar lovaskultúra értékeit, amelyekkel sokszínű és több irányból megközelített, 

színes lovasbemutatókon keresztül ismerkedhettek meg. 

A hintómúzeum keretein belül került megrendezésre a kastély parkjában a Magyar Történelmi Íjász 

Társaság Szakmai Tárlata és Íjászversenye. 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében egy színvonalas, időszaki szabadtéri kiállítás keretében 

mutattuk be, hogy hogyan utaztak annak idején négy keréken az előkelőségek. Lehetőséget adtunk a 

látogatók részére, hogy a gyakorlatban is átérezhessék ezt az élményt, egy kis városnézéssel 

egybekötött hintózás keretében. 

A Helikon Kastély, mint főrendező a társrendező Gyenesdiással együtt 2017-ben nyolcadik 

alkalommal rendezte meg a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta regionális előfutamát, ezt az országos 

jelentőségű lovas eseményt. A Helikon Kastély a rendezvény Festetics-örökség témához kapcsolódó 

értékeinek feltárását, azok felelevenítését és megőrzését tűzte ki célul. Ezt szolgálták a parkban tartott 

magas színvonalú szakmai előadások, valamint a színes lovasbemutatók sokasága és a családi 

programok sora. 



Vadászati és modellvasút kiállítás 

A vadászati és a történelmi modellvasút kiállítás esetében a látogatószám növelésére egyrészt a 

kiállítások megújulása, másrészt komoly szakmai programok szervezése szolgál. A 2017-es évben 

lehetőség nyílt mindkét kiállítás anyagának bővítésére az intézmény támogatóinak köszönhetően. A 

több éve nagy sikerrel megrendezett Festetics Trófeaszemle, illetve a FeHoVa kiállításon való 

részvétel 2017-ben megismétlődött. A 24. Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításon, ahol 

2017-ben közel 40 000 látogató váltott belépőt, a Helikon Kastély méltón képviseltette magát. A VI. 

Festetics Trófeaszemle ez évben is a Vadászati Kultúra Ünnepével közösen került megrendezésre. Az 

országos szintű rendezvényként számon tartott szakmai program nagy érdeklődés mellett zajlott. 

Állandó kiállítás 

2017-ben is bővült a vadászati kiállítás. A gyűjtemény kiegészült ázsiai és európai trófeákkal. A 

modellvasút kiállítás bővítése is folytatódott 2017-ben. A terepasztal tovább épült. Európa egyik 

legnagyobb működő terepasztalát interaktív módon, a látogatók előtt építjük és üzemeltetjük. A 2016-

ban elkezdett, egy németországi magánszemély felajánlásának köszönhetően Magyarországra érkezett 

Märklin terepasztal építését befejeztük. 

Időszaki kiállítások 

Az időszaki kiállítások számára az épületben egy helyiség, a Széchenyi-Kittenberger emlékterem 

áll rendelkezésre, amelyben az év során folyamatosan van egy-egy tárlat. Hagyományosan minden 

évben megrendezésre kerül a Vadászati Kulturális Egyesület kiállítása. Az egyesület neves zsűritagok 

segítségével bírálja el a hazai és nemzetközi művészek vadászati témájú alkotásait, amelyek itt méltó 

környezetben nyernek elhelyezést. Az egyesület vállalja a teljes installációt, a kiállítást térítésmentesen 

szervezi, rendezi. 

- Január – április: Vadászati Kulturális Egyesület nemzetközi természetfotós kiállítása 

o A határainkon átnyúló rendezvényen idén a Sepsiszentgyörgyön működő Vadon 

Egyesület mutatkozott be nagy sikerrel. 

- Március – április: Múlt századi vadászlapok kiállítása 

o Az országban egyedülálló magángyűjtemény válogatott darabjai kerültek kiállításra. 

- Május – június: Bencze László csontfaragó önálló időszaki kiállítása 

o A nemzetközileg is jegyzett művész jubileumi kiállítására külföldről is érkeztek 

vendégek. 

- Június: Az üveghegyen innen és az Óperencián túl – természetfotó kiállítás 

o Két alkotó munkáiból készült a kiállítás. 



- Július: Pócz Dániel grafikus önálló időszaki kiállítása 

o A fiatal művész – aki egyben a Magyar Vadászlap grafikusa is – gyűjteményes 

kiállításán főleg magántulajdonú képek kerültek bemutatásra. 

- Szeptember: Dr. Bertóti István emlékkiállítás 

- Szeptember – december: Vadászati Kulturális Egyesület Nemzetközi Képzőművészeti 

Kiállítása 

 

Programok 

- FeHoVa 

o 24. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás, Budapest 

o a Helikon Kastély önálló kiállítóként jelent meg a vadászati kiállítással 

 

- VI. Festetics Trófeaszemle 

o országos gímszarvas trófeakiállítás a Helikon Kastély területén 

- Vadászati Kultúra Napja 

o országos rendezvény 

o hagyományőrző céllal, országos viszonylatban is egyedülálló trófea seregszemle a 

múzeum teljes területén 

Amazon Ház Látogatóközpont – Főúri utazások, úti kalandok kiállítás 

Állandó kiállítás 

Az Amazon Ház teljesen megújult, reprezentatív épülettel gazdagította Keszthelyt. Az épületet 

2016. április 29-én avattuk fel, és nyitottuk meg a látogatók előtt a Helikon Kastély legújabb állandó 

kiállításával. Az Amazon Ház Látogatóközpont egy tradicionális vendéglátással foglalkozó régi épület 

felújítása és kibővítése által jött létre. 

Az intézmény három egységből tevődik össze: egy exkluzív kávézóból, egy a mai elvárásoknak 

megfelelően berendezett, a főúri utazásokat és úti kalandokat bemutató kiállításból, valamint egy 

modern, a mai kornak megfelelő igényes rendezvénytérből. 

A főúri utazásokat bemutató kiállítás az ország több, a témához kapcsolódó anyaggal rendelkező 

múzeumától kölcsönkapott anyagból került berendezésre. A kiállítás tematikusan mutatja be a 19. 

században az arisztokrácia körében kezdődő utazási kedv kialakulását, a világ érdekes és sokszor 

ismeretlen részeinek megismerését. A látogató a kiállításon végig haladva átfogó képet kap az utazási 

szokások kialakulásáról és azok fejlődéséről egyaránt. 



Minden teremben egy fontos, az utazást mélységében meghatározó részlettel ismerkedhet meg a 

vendég a kiállított tárgyakon, valamint az installációkon keresztül. A kiállításon találkozhatunk sok, a 

modern elvárásoknak megfelelő interaktív elemmel is, és az utazás során igénybe vehető közlekedési 

eszközök teljes tárházával. 

Az országban egyedülálló témát bemutató kiállítás lehetőséget ad a múzeum pedagógiai 

tevékenységének kibővítéséhez, amelyre több alkalommal is sort kerítettünk, nagy sikerrel a fiatalság 

körében. 

Programok 

A rendezvényterem a hozzá csatlakozó kiszolgálóhelyiségekkel minden igényt kielégítő lehetőséget ad 

különböző rendezvények, konferenciák megvalósítására. A 2017-es évben az előzőnél jelentősen több 

alkalommal vették igénybe, illetve adtuk ki a rendezvénytermet, valamint az udvart is. 

A 2017-es évben az első nagyobb rendezvényt április 29-30-án tartottunk az Amazon Ház 

megnyitásának egy éves évfordulója alkalmából. Ezeken a napokon számos kedvezményt is kaptak a 

látogatók, illetve több darabból összeállított, sokszínű veteránmotor kiállítást is megtekinthettek. 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a várossal, így a különböző kulturális programoknak köszönhetően 

július 7-8-9-én a KeszthelyFeszt háromnapos programsorozat egyik fontos helyszíne volt az Amazon 

Ház udvara. Számos híres fellépőnek köszönhetően a jó akusztikával rendelkező udvarban több ezren 

fordultak meg a három nap alatt. 

A június 24-én megtartott Múzeumok Éjszakája alkalmából veteránmotor kiállítást szerveztünk, ahol a 

látogatók megismerkedhettek azzal, hogyan lehet ezeket a motorokat javítani, illetve karbantartani. 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében utazó múzeum elevenült meg az Amazon Ház udvarában, 

ahol különleges hintókat láthattak a látogatók, illetve hintózási lehetőséget biztosítottunk, amelynek 

keretén belül egy megtervezett útvonalon, a kastélyparkon keresztül jöttek vissza az udvarba a 

látogatók. 

Az intézmény a közösséget is igyekszik aktivizálni. Az udvarban minden héten egy alkalommal a 

Cekker Bevásárló közösségnek a termelői piaca is helyet kapott, ahol a helyi termelők hozzák az 

árujukat. Nagy az érdeklődés, és egyre többen jönnek el a gyerekekkel együtt, így ők is 

megismerkedhetnek a helyes táplálkozással. 

 

 

 



Múzeumpedagógia 

A Helikon Kastély fontosnak tartja, hogy a múzeumpedagógiai órákon és foglalkozásokon 

részt vevő gyerekek plusz élmény kapjanak az intézménytől, így nevelve nyitott, érdeklődő és a 

kultúra iránt elkötelezett generációkat. 

2017 első hónapjaiban a Helikon Kastély múzeumpedagógiával foglalkozó szakemberei az elmúlt 

években csak kis mértékben változott múzeumpedagógiai kínálat átalakításával összeállítottak egy új 

múzeumpedagógiai ajánlatot, amelyben a múzeumpedagógiai foglalkozások és szakkörök mellett 

megjelentek a múzeumi órák is. A múzeumi órák lényege, hogy egy-egy iskolai tantárgyhoz 

kapcsolódnak, 45 perc időtartamúak, és az adott kiállítási térben zajlanak. Ilyen órák a meseórák és a 

kastély enteriőr-kiállításában igénybe vehető történelemórák. Emellett természetesen megmaradtak a 

múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek időtartama 90 perc. 

A múzeumpedagógiai foglalkozások témáit az illetékesek frissítették és újabbakkal egészítették ki, 

amelyek megjelentek az intézmény honlapján is. (Új témák: A fotózás története a camera obscurától 

napjainkig, valamint Mesék a kastélyról.) Ezen kívül elkészült egy, az osztálykirándulások 

időszakában a kastélyba érkező oktatási intézményeknek szóló ajánlat: a hat állandó kiállításra szóló 

belépőjegy ára tartalmaz egy, az iskolák által választott múzeumpedagógiai foglalkozást is. 

A Helikon Kastély részt vett a Megyei Múzeumpedagógiai Évadnyitón a Balatoni Múzeumban, ahol 

bemutattuk a múzeumpedagógiai kínálatunkat a jelen lévő pedagógusoknak, és így szélesebb körben is 

megismerték ezt a tevékenységünket. 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon kívül 2017-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a 

tehetséggondozásra. Az intézmény fontosnak tartja, hogy az iskolákban kevés óraszámmal tanított 

vizuális kultúra megjelenjen a kastély falai között, és ez adja a szakkörök fő irányvonalát. A heti és 

havi rendszerességgel zajló kortárs művészeti szakköreink nagy sikerrel folytatódtak ebben az évben 

is, az eddigi legnagyobb részvételi aránnyal. A szakkörökön a 9-10 éves korosztálytól kezdve a 

középiskolás éveik végéig vesznek részt a tanulók. 

A Helikon Kastélyban jelenleg két művészeti szakkör van. A Médiaművészet a fotó- és a 

mozgóképművészettel foglalkozik, míg a másik a Kortárs képzőművészeti szakkör. A szakkörökhöz 

nyaranta egy egyhetes tábor kapcsolódik, ahol a tanulók még jobban elmélyíthetik az év során szerzett 

ismereteiket. 

Végzős középiskolás tanulóink ebben az évben is felvételt nyertek felsőfokú művészeti oktatásba. 

2017-ben három kiváló diákunkat is maximális pontszámmal vették fel különböző művészeti 

felsőoktatási intézményekbe (tervezőgrafika, építészet, fotográfia és mozgóképkultúra szakirányban). 



Júliusban ismét egy nagyszabású kiállításon (a kastély időszaki kiállítótereiben) mutattuk be a 

kurzusok egész éves munkájának eredményét. A megnyitó ünnepségen telt ház volt (kb. 100-110 fő). 

Több sajtóorgánumban is írtak rólunk, és megannyi szakmai elismerést is kaptunk hazánkból és 

külföldi szakemberektől is. Most már meghatározó intézmény vagyunk, ha minőségi 

tehetséggondozásról van szó a régióban. Egyre több szülő szeretné, hogy a tehetséges gyermeke 

nálunk képezze magát, és az itt szerzett tudással tanuljon majd tovább. 

A szokásoknak megfelelően április-júniusban és szeptember-októberben a kiránduló iskolás 

csoportokat fogadtuk, július-augusztusban pedig a környéken táborozó diákcsoportokat, valamint 

nyáron a szokásos képzőművészeti táborunk is megvalósult. 

Összesen 1337 diák vett részt valamilyen múzeumpedagógiai tevékenységben (óvodától középiskolás 

korig bezárólag). 

Pálmaház, Madárpark és kastélykert 

A szezon kezdetétől a parkunk helyet biztosít kültéri rendezvényeknek: esküvők, lovas bemutatók 

– dámalovaglás –, hintózás. Már több éves hagyománya van a nyári színházi játékoknak a parkban. 

Július elejétől augusztus végéig a szerdánként megrendezett éjszakai tárlatvezetés keretein belül 

fényjátékkal kedveskedtünk a vendégeinknek, melynek szintén a park és a belső udvar adott helyet. 

A parkban kiültetett virágágyások (egynyári és kétnyári növények) is állandó kiállításként 

szolgálnak. A „virágfesztiválok” évek óta rendszeresen megrendezésre kerülnek a kertészetben, 

úgymint a húsvéti tavaszköszöntő (kaktuszok és pozsgások bemutatója és vására), a pünkösdi egynyári 

virágok színkavalkádja, a Flóra napi virágvásár és kötészeti bemutató is érdekességeket kínál, míg a 

nyári szezon az augusztus 20-i kaktusz és pozsgásnövények kiállításával és vásárával zárult. A 

Madárpark pedig egy egészen új színfoltja lett a Helikon Kastély kiállításainak.  

 

A Helikon Kastély pedagógiai feladatot is ellát a parkkal összefüggésben. A sérült gyerekeknek 

szervezett parkgondozó szak (részszakképzés), úgymint a felnőtteket érintő kertápoló szak 

(részszakképzés) is folytatódott az év ezen időszakában. Az általános tanév kezdetével a korábban 

említett parkgondozó diákok is aktívan részt vettek a park fenntartásában. 

 

 

 


