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Festetics-kastély
A család egykori központi rezidenciája mai formá-
ját az 1880-as évek végére nyerte el. Egyike legna-
gyobb és legszebben megmaradt főúri palotáink-
nak. Az épületben főúri enteriőr kiállítás mutatja 
be a család egykori életmódját. 

Georgikon majortörténeti kiállítóhely
A Georgikon mellett anno volt egy tangazdaság 
is, ahol ma kiállítások találhatók, többek között az 
eredeti magtárépületben is.

Helikoni-emlékmű 
Az I. György által 1817-től megrendezett Helikoni Ün-
nepségek centenáriumán nagy ünnepség keretében 
avatták fel a városi parkban a Helikon-emlékművet. 

Fő téri plébániatemplom 

Egykori ferences templom I. György kezdeménye-
zésére lett 1800-ban plébániatemplom. A Feste-
tics család több tagját temették ide. A korábbi, a 
kastély előtt álló Szt. Márton plébániatemplomot 
1816-ban bontották el. 

Festetics György szobrai
A Fő téren a gróf ülő szobra helyén 1902 óta egy 
másik szobra állt. Ezt 1949-ben lebontották, éveken 
át a Balatoni Múzeumban őrizték, és 1964-ben újra 
felállították a kastély főbejárata előtt. 

Balatoni Múzeum
II. Tasziló 100 ezer téglával és a telek felajánlásával 
járult hozzá a kultúrpalota felépítéséhez. A Balaton 
egyetlen múzeuma, mely kifejezetten a tóval és vi-
dékével foglalkozik.

Festetics Mauzóleum
II. Tasziló, szeretett felesége Mary Hamilton 1922-
ben bekövetkezett halála után egy számára mél-
tó síremlék készíttetésébe kezdett. A Mauzóleum 
1925-ben készült el, ekkor helyezték őt át ide a Fő 
téri templomból.

Festetics Helikon Taverna
A család hatalmas szőlőbirtokkal rendelkezett a 
Keszthely környéki domboldalakon. A Keszthe-
lyi-hegység déli lejtőin termő szőlők a diási pincé-
ben kerültek feldolgozásra. Amikor Mary Hamilton 
először látta meg az épületet, felkiáltott, hogy ez 
egy taverna! Innen az elnevezés.

Festetics I. György
Festetics I. Györgynek köszönhetően 
Keszthely a 18-19. század fordulóján or-
szágos jelentőségű hely lett. A város ne-
vét és jó hírét külföldre is elvitték az ide 
utazók, az írók és tudósok. „Akkora az 
ujjságoknak Keszthely volt a szeme-vi-
lága, és az utazó tódult akkor ide, mint 
most Mekkába, vagy régente Rómába.”

Felvilágosult nézetei miatt katonai pályá-
jával felhagyva 1791-ben távozott a hadseregből, és hazatért Keszt-
helyre, ahol új fejezetett nyitott a saját és a város életében egyaránt. 
Támogatásával jelent meg az első tudományos leírás a hévízi gyógyvíz-
ről (1795). Ő építtette az első fürdőházat a termál tóra.

Nem túlzás, ha Festetics Györgyről azt mondják, hogy sok tekintetben 
Széchenyi István elődje volt. 1802-ben 40 000 forintot ajánlott fel a kato-
nai pályára készülő nemesi ifjak támogatására. Az általa alapított csurgói 
gimnáziumban 1792-ben indult meg a tanítás. 

Keszthelyen is több iskola köszönheti neki létét. Sikerült megakadályoz-
nia, hogy az apja által alapított gimnáziumot megszüntessék. Európai je-
lentőségű az első mezőgazdasági felsőoktatási iskola, a Georgikon 1797-es 
megalapítása, mellyel a hatalmas uradalom szakszerű és korszerű művelé-
séhez szükség szakemberek biztosítását kívánta elősegíteni. Az iskolát egy 
900 holdas tangazdasággal egészítette ki, majd intézetét 1801-től nyilvá-
nossá tette és a tehetséges diákokat ösztöndíjban is részesítette. 

Ő telepítette át nagyapja ménesét Szentáról Fenékpusztára. Már unokaöcs-
cse, Széchenyi István előtt hangoztatta, hogy a lovak képességeit verse-
nyeken lehet a legjobban lemérni. A család fenéki hajóácstelepén épít-
tette fel a kor legnagyobb balatoni vitorlás hajóját, a Phoenix gályát. 
A kultúrának mecénása is volt. Igen fontos szerepet vállalt a magyar nyel-
vért folytatott küzdelemben, pártfogolta a magyar nemzeti irodalmat és 
a kulturális törekvéseket. Támogatásával és részvételével rendezték meg 
1817 februárjában az első Helikoni ünnepségeket, amely a dunántúli köl-
tők és a helyi diákság seregszeméléje volt a gróf haláláig.

„Egy ily nagy férfiúnak elhalása valóságos veszteség az egész ha-
zára nézve. Nagy tetteivel a főnemességnek fényt, a magyar nem-
zetnek felvilágosodást, a tudományoknak szerencsés gyarapo-
dást, a mezőgazdaságnak megbecsülhetetlen előmenetelt tudott 
szerezni s ezek által mind magának, mind hazánknak a külföldön 
is közbecsületet érdemlett.” (Magyar Kurir, 1828.)
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Pál végrendeletében a hitbizományt egyenlő részekre osztotta fel 
fiai között. I. Györgynek azonban sikerült elérnie, hogy a hitbizomány 
együtt – az ő kezében – maradjon. Testvéreit pénzzel kártalanította. 
Festetics György a családi vagyon egyik legnagyobb gyarapítója (1800-
as évek legelején évi jövedelme kb. négyszerese az esztergomi érse-
kének) és emellett nagy adományozó is volt, sokat költött a köz javára.

I. Györgyöt fia, László (1785-1846) követte a család élén, aki nemcsak 
kortársa, hanem híve és támogatója is volt unokatestvérének, Széchenyi 
Istvánnak. Apja példáját követve továbbfejlesztette a fenéki ménest, és 
építtette ide a klasszicista stílusú kiskastélyt az 1820-as években. 

László gyermekei közül I. Tasziló (1785-1846) kiváló katona volt. Neki 
köszönhető, hogy a fenéki ménes angol telivérekkel gazdagodott. 

Fivére, II. György (1815-1883) 1865-ben az uralkodó nevében és kép-
viseletében nyitotta meg a Keszthelyen a 1848-ban bezárt Georgikon 
nyomán felállított gazdasági tanintézetet. Ferenc József 1867-ben az 
Andrássy-kormányában a király személye körüli miniszterré nevezte 
ki. 1864-re elkészült Ybl Miklós tervei alapján pesti palotája (Festetics 
Palota) a Nemzeti Múzeum mögött.

Mivel I. Tasziló nem nősült meg, így az öröklés szempontjából II. György 
személye vált fontossá, hiszen neki születtek gyermekei. A testvérpár 
1883-ban, néhány nap különbséggel hunyt el. 

A hitbizomány élére így II. György legidősebb fia, II. Tasziló (1850-
1933) került. A gróf 1880-ban vette feleségül Mary Douglas Hamilton 
hercegnőt, akivel életük végéig boldog szerelmi házasságban éltek. 

Festetics IV. György kishercegFestetics III. György 
Festetics I. TaszilóFestetics László

Festetics II. Tasziló

Festetics-család hercegi címer Festetics PálFestetics Kristóf

Mary Hamilton több európai uralkodó családdal állt rokonságban, Skó-
cia egyik legelőkelőbb és legvagyonosabb famíliájából származott, első 
férje a monacói herceg volt. II. Tasziló nevéhez fűződik a kastély mai for-
májának kialakítása. A toronnyal és az északi szárnnyal kibővült épület 
1887-re készült el. A kastély előtt köröndöt és félkörív alakú parkot létesí-
tettek, középen szökőkúttal. A grófot, királyi főudvarmestert az uralkodó 
1911-ben emelte hercegi rangra. Felesége halála (1922) után számára 
hatalmas síremléket emeltetett (1925, Festetics Mauzóleum).

„Egy bizonyos: Festetics Tasziló herceg volt a történelmi Magyar-
ország legnagyobb arisztokratája. Egymagában reprezentált egy 
egész korszakot, a kiegyezés utáni Magyarországot, annak arisz-
tokráciáját.”(Keszthelyi Hírlap, 1933.)

II. Tasziló halála után fia, III. György (1882-1941) kezébe került a hitbizo-
mány, így őt illette a hercegi méltóság is. Diplomáciai szolgálatban dolgo-
zott, Párizsban és Londonban volt követségi attasé. Igazgatója volt a Ma-
gyar Lovaregyletnek és elnöke a Lótenyésztési Bizottságnak. 1938-ban 
feleségül vette Haugwitz Mária grófnőt. Egyetlen gyermekük született 
1940 novemberében, IV. György (1940- ). A herceg azonban még egy 
évig sem örülhetett gyermekének, mert 1941 augusztus elején meghalt. 
Az özvegy hercegnét és fiát a keszthelyiek nagyon kedvelték; sokszor 
megfordult a városi eseményeken, támogatója volt a szegényeknek. 

IV. György és édesanyja 1944 szeptemberében hagyta el az orszá-
got, Svájcba, majd 1955-ben Bécsbe költöztek. 1945-ben a keszthelyi 
Festetics-birtokokat is felosztották, majd államosították. IV. Györgynek 
két fia született, III. Tasziló (1978- ) és V. György (1984- ). 

Festetics Julianna Festetics I. György

Haugwitz Mária
Festetics II. György

A horvát származású Festetics-család a 18. század első felétől rangjánál 
és vagyonánál fogva is jelentős szerepet játszott az ország, meghatáro-
zó volt néhány vármegye és több tucat település életében. 

A vagyonát megalapozó Festetics Pál örököse, Kristóf (1696-1768) 
sem maradt el apja mögött a vagyonszerzésben. Az 1739-ben felvá-
sárolta a Pethő család keszthelyi birtokait, ahol 1745-ben kezdődött a 
kastély építése. Ő vetette meg a családi könyvtár alapjait, illetve hozta 
létre a Festetics hitbizományt. Keszthelyen gyógyszertárat és kórházat 
is alapított állandó orvos letelepítésével. 

Fia, Pál (1722-1782) 1772-ben Mária Teréziától grófi rangot kapott 
és neki köszönhetően indult el a tanítás a keszthelyi gimnáziumban. 
Kérésére 1774-ben kapta meg a város a hetivásár jogot a királynőtől. A 
hajók jó karbantartása egész életében nagy figyelmet fordított. Ő épí-
tette a Balaton első nagyobb vitorlását, a „Kristóf” sószállító hajót 1753-
ban. Gyermekei közül három személye kiemelkedően fontos: 

Julianna (1753-1824) nevű lánya Széchenyi Ferenc felesége lett, így ő 
Széchenyi István édesanyja. Mint természetkedvelő komoly ásványgyűj-
teménnyel rendelkezett, melyet a nemzet számára adományozott a 
Magyar Természettudományi Múzeum alapításakor. 

I. György (1755-1819) a Georgikonnal, a Helikoni Ünnepségekkel, a 
könyvtárral és számos egyéb tevékenységével egyben a család legki-
válóbb tagja. 

Imre (1764-1847) gazdaságában pontos törzskönyvi nyilvántartást ve-
zetett. J. G. Mendelt megelőzve, elsőként ismerte fel az öröklődés né-
hány fontos alapelvét. Ő vezette be a szakirodalomba a genetika kifeje-
zést. Viselkedésre vonatkozó megfigyeléseivel az etológusok előfutára.

A Festeticsek
Mary Douglas HamiltonFestetics Imre Fenéki ménes


