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I. A JAV ASLAITEV6 ADATAI
1. A javasia tot benyújtó (személy / intézmény Iszervezet/ vállalkozás) neve:
Dr. Gelencsér Józse!
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Gelencsér Józse!
Levelezési cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57/E
Telefonszám: 83/314-809
E-mail cím:gelencserica@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése
A keszthelyi gimnázium

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Keszthely, Fő tér 9

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzölnek és történetének leírása

Keszthely város legkorábbi, Zala megyében másodikként alapított gimnáziumának kulturális
öröksége, teljesíÚnénye ma is példaként bemutatandó.

6. Indoklás az értéktárba törtértő felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

Ill. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek .

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat .



A keszthelyi Vajda JánosGimnázium története

épületeinek történetén keresztül

Somogy, Vas és Zala megyében 1765-ig nem volt gimnázium. Ekkor alapította Batthyány Lajos nádor
a régió első gimnáziu mát Nagykanizsán.
1771-ben másodikként alapította Festetics Pál a keszthelyi gimnáziumot, amely fennállása során
három központi épületben működött.

1. 1771-1800 között a Fő téri, egykori elemi iskola épületében ferences atyák tanítottak az akkor
három osztályos gimnáziumban. Az épületet valószínű az uradalmi építész, Hofstedter Kristóf
tervezte iskolának. A sokáig bepucolatlan épületet téglái színéről "vörös iskolának" nevezték a
keszthelyiek.
1852-ben átépítették, majd 1889-ben Schadl János tervei alapján az Iskola utcai szárnyat építették
hozzá késő klasszicista stílusban (az épület ma a Városi Televízió otthona).

A "vörös iskola" 2010-ben

2. 1800-ban a "nagy" Festetics György gróf az átépített egykori ferences rendházba helyezte át a
gimnáziumot, ahol 1808-tól már a Csornai Premontrei Kanonokrend szerzetes tanárai tanítottak.
Az 1360-as évektől ferences rendházként, majd 1552-1690 között a templommal egybe- és átépítve
végvárként, majd ismét ferences, illetve premontrei rendházként funkcionáló épületben 1800-tól
1892-ig működött a gimnázium: hatosztálvos. majd négyosztályos "algimnáziumi" rendszerben
(1850-1892).



A Rendház 1890 körül

A Rendház 2009-ben felújított Fő téri homlokzata

3. 1892-ben készült el az egykori rendház udvarában a gimnáziumnak ma is otthont adó eklektikus,
úgynevezett "német modorban" tervezett, 800 m2-es épület. Tervezője Schadl János, a keszthelyi
Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet tanára, aki óraadó tanárként a gimnáziumban is tanított
geometriát.
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A KESZTHELYI R. KATH. FÓGYMNASTUM.

Az elkészült gimnázium 1892-ben

A beépített tetőterű gimnázium 2010-ben

A premontrei gimnáziumot (1890. óta már folyamatosan nyolcosztályos, bár az elnevezése többször
is változott) 1948-ban államosították, és négy évfolyamos tanítási rendszert vezettek be.



1948-50. között Ságvári Endre Gimnázium volt a neve. Hogy mikor kapta a Vajda János Gimnázium
elnevezést, nem sikerült dokumentáltan bizonyítani, de 60-65. éve ez a gimnázium neve.

A gimnáziumhoz tartozott az 1950-1980. közötti évtizedekben a Kossuth Lajos utca- Eötvös utca
saroképületben elhelyezett leánykollégium; udvarában a menza.

A leánykollégium egykor és ma



Az 1950-es évek második felétől már szűknek bizonyult a gimnázium épülete, ezért a Deák Ferenc
utca 8-10. számú két saroképület egybeépítésével ú], kisegítő épületben (kis-vajda) is folyik mind a
mai napig tanítás. A gimnáziumban évtizedek óta magas színvonaion folyó természettudományos
oktatás elismeréseként a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával három korszerű biológiai-
kémiai-fizikai oktató laboratóriumot alakítottak ki ebben az épületben 2014-ben.

A kisegítő épület 2010-ben

Újabb kisegítő épülettel gyarapodott a gimnázium 2010-ben: a főépület melletti egykori "Petőfi"
mozi épületét alakították át "Mozgás Háza" elnevezésű létesítménnyé, amelyben torna- és
rendezvényterem, illetve klubhelyiség áll a tanulók rendelkezésére.
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A MOZGÁS HÁZA az 1930-as években

A fennállásának 250. éve (2021. évben lesz) felé közelítő gimnázium szervezeti- képzési életében
rengeteg változás volt (a majdnem megszűntetésektől az intézményi összevonásokon-szétválásokon
keresztül a különböző szakokig és szintekig). Az utolsó, egyik jelentős változást rögzítjük ez
alkalommal: 2012. évben beindította a kiváló tanári kar a hat évfolyamos képzést, amely azóta is
nagyon sikeres.

Az immár 244. éves keszthelyi gimnázium hírnevét öregbítették többek között: Batsányi János (1778-
ban tanult itt), Deák Ferenc (1811), Vaszary Kolos hercegprímás, bíboros, érsek, történész (1840),
Bernáth Aurél Kossuth-díjas festőművész (1905), Barcza Elemér olimpikon (1923), Csik Ferenc orvos,
olimpiai bajnok (1924), Dr. Nagy (Schwend) Endre Afrika-vadász, szafari létesítő (1932), Bertha Bulcsu
író (1953).



Keszthelyen éltek, és a város életében meghatározó társadalmi szerepet töltöttek be: a gimnázium-
alapító Festetics Pál dédunokája, II. György (magántanuló 1825-től) és szépunokája, Ill. György
(magántanuló 1892-től). A Reischl család három tagját említem a családtagok közül: Reischl Imre
városbíró (1880-as években tanult a gimnáziumban), fivére Reischl Richárd országgyűlési képviselő és
Dr. Reischl Marcel, aki két kötetben foglalta össze családja keszthelyi történetét.

Keszthely, 2015. február 18.

Dr. Gelencsér József
öregdiák



Nyilatkozat

Alulírott..rr..Q.f.f..&!1Ur&.~.~~nYílatkozom, hogya ....k.?$z.;+.~.~l~.\:.f.':~.'"•..~,~
.......................................................... javaslathoz készített fényképeket saját magam készítettem és a

felhasználásukhoz hozzájárulok.
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