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A 18. század közepétől több átalakítás után H. E. Milner 
terve szerint épült át a kastélypark 1885-89 között a 
viktoriánus angol kertművészet kiemelkedő példáit idézve.
A park 1945 után súlyos károkat szenvedett, területét 
felosztották, közúttal szelték ketté. 

A kerttörténeti tudományos kutatás eredményei alapján 
nagy biztonsággal vált lehetővé Milner aprólékosan 
kidolgozott művének történeti visszaállítása (előkert, parterek, 
tó és környéke, gyalogoshíd, mesterséges dombok, rózsa-
kertek, Oroszlános kút, előkerti díszkút). 
A rekonstrukció elemei közé került a hercegnői kamarakert 
és a mellékparterek, melyek már 1945-ben elpusztultak. 
Ezek visszaállítása leglátogatottabb kastélyparkunk új 
látványosságává váltak. Fontos volt a leromlott növény-
állomány szelekciója a történetileg nem illeszkedő és a 
balesetveszélyes fák, cserjék kivágásával. 

A terv felszámolta az aszfaltutakat és visszaállította a 
díszudvarban a Milner-féle két „porozó-gyepet”. A parter 
és az előkert szökőkutjainak vízgépészete is megújult, 
az „eredeti” vízkép és a művészi kőfaragványok újra 
láthatók. 

Aszfaltutak bontása: 5.800 m2, vasbeton építmények 
bontása: 500 m3, bozótirtás: 1 ha, balesetveszélyes fák 
kivágása: 50 db, átültetett fák: 112 db, beteg idős fák 
ápolása: 231 db, új fák: 262 db, sétányok: 13.900 m2, 
visszaállított tájképi kertrész: 2,5 ha, gyalogoshíd: 1 db.

Projekt költség: cca. 300 mHUF

The castle park was constructed after several reconstructions 
between 1885 and 1889 based on H. E. Milner’s plan which 
took as an example classical Victorian gardens. 
The park was severely damaged after 1945, its territory 
was divided and split in two by an urban road.  
 
Landscape history research rendered possible to 
reconstruct with sureness Milner’s detailed plan (front yard, 
parterres, lakes and their environment, footbridge, 
artifi cial hills, rose gardens, Lion Fountain, front yard fountain). 
Among the reconstructed elements, we fi nd the duchness’s 
internal garden and side parterres which were destroyed in 
1945. Their reconstruction became the biggest attractions 
of our most visited castle park. It was important to select 
the degraded vegetation by cutting out historically inad-
equate and accident-prone trees. 

The plan left behind the asphalt roads and reconstruct-
ed the two ‘poudreuse lawns’ by Milner in the court yard. 
The parterres and the hydraulic system of the front yard 
fountains were also renewed, the ’original’ water elements 
and the artistic stone dressings are now visible again. 

Demolition of blacktops: 5.800 m2, Demolition of reinforced 
concrete buildings: 500 m3, brush control: 1 ha, cutting out 
of accident-prone trees: 50 pieces, replanted trees: 112 
pieces, nursering of old, ill trees: 231 pieces, new trees: 
262 pieces, promenades: 13.900 m2, area of reconstructed 
landscape garden: 2,5 ha, footbridge: 1 piece.

Project costs: approx. 300 mHUF



H. E. Milner terve (1885.) / H.E. Milner’s plan (1885.)
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Rekonstrukció előtt / Before reconstruction

Pusztuló idős fák / 
Dying old trees

A felszámolt hercegnői kamarakert területe / 
The place of the duchness’ liquidated garden

Mindent beborító aszfalt a kastélyparkban / 
Asphalt road surfaces everywhere in the palace park

Avult díszvilágítás / 
Obsolete outdoor lighting



A Belső park rekonstrukciós terve Milner- nyomán / The reconstruction plan of Internal Park( Belső Park) after Milner
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Építés közben / Under construction

A hercegnői kamarakert földmunkái / 
Landworks at the duchness’ garden

Fahíd építés közben / 
Wooden bridge under construction

A tómeder visszaállítása / 
Pond bed reconstruction

Vasbeton építmények elbontása a hercegnői kamarakert területén / 
The demolition of blacktops at the duchness’ garden area



Rekonstrukció után / After reconstruction

A visszaállított szökőkút az előkertben / Reconstructed fountain in the front yard
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Rekonstrukció után / After reconstruction

A rekonstruált Belső park / The reconstructed Internal Park



Rekonstrukció után / After reconstruction

A rekonstruált parter / The reconstructed Parter



Név / Name: Szabó Gábor
Társszerzők neve / Co-designers’ name: Szende András, Rédly László, Győre Viola, 
Kovács Ferenc, Kerényi Dénes (konzulens, rekonstrukciós koncepció: Alföldy Gábor, 
kerttörténész szakértő: Dr. Takács Katalin)
Cégnév / Company name: TÉR-TEAM Kft.
Elérhetőségek / Contacts: 1094 Budapest, Páva u. 6., +36 209 226220, 
email: szabo@ter-team.hu
Projekt Neve / Project name: Keszthely, A Festetics kastély belső parkjának történeti rekon-
strukciója / Keszthely, – The Historical Reconstruction of the Festetics Castle’s Internal Park
Évszám / Year: 2012-2015 (első felmérés-építés befejezése / fi rst evaluation-end of constructions)

Rekonstrukció után / After reconstruction

A visszaállított tó / The reconstructed pond



Rekonstrukció után / After reconstruction

A visszaállított tó és fahíd az idős fák gyűrűjében / The reconstructed pond and brigde surrounded by old trees
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Rekonstrukció után / After reconstruction

Tó és a tükörkép misztériuma  / The mystery of the pond and the refl ection


