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A kiadványt összeállította: a
Keszthelyi Városvédő Egyesület
8360 Keszthely Múzeum utca 2.
keszthelyivarosvedok@gmail.com

A keszthelyi Szent Márton templom legújabb kori története:
2012 tavaszán civil kezdeményezésre a templom helye egy kislevelű
hársfával és egyszerű fatáblával meg lett jelölve a kastélypark
előkertjében a szökőkúttól délkeletre.
2013 novemberében a Szent Márton napi ünnepségen Tál Zoltán a
Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa megáldotta az
emlékfát.  2016-ban a Szent Márton emlékévben a fa mellé az
eredeti keresztelő medencével megegyező méretű faragott
emlékkő került. Az évente megtartott lámpásjárás  közösségünk
tagjai között erősítő, megtartó kapocs.

Keszthelyi  Városvédő  Egyesület
 2018

2Milyen kedvesek a te hajlékaid, Seregek
Ura!

3Sóvárogva vágyakozik lelkem
az Úr udvaraiba.

Szívem és testem ujjong az
élo Isten után.

4Hiszen a veréb házat talál magának,
a gerlice fészket, ahová fiait helyezze:

a te oltáraidnál, seregek Ura,
én királyom és én Istenem!

5Milyen boldogok, Uram, akik házadban
lakhatnak:

magasztalhatnak téged
örökkön örökké!
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Szent Márton alakja

XIV századi freskókfreskó a keszthelyi

Szent Miklós temetőkápolna homlokzatán

Bontz: Keszthely város monográfiája
Koppányi - Péczely - Sági : Keszthely

A Szent Márton templom
keresztelő medencéje

megtekinthető a keszthelyi Balatoni Múzeumban
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Szent Márton templom kivonatos története

-ben Szent István megalapítja a zalavári bencés apátságot,
melyhez Keszthely, mint dézsmát fizető hely tartozott.
-ben a veszprémi káptalan által kiállított oklevélben a keszthelyi
Szt. Márton és Szt. Lőrinc egyházakat mentesíti az adó
megfizetése alól, melyet azok szegénységével indokol.
-1337 évek között viszont már majdnem a legnagyobb
tizedadót fizette Jakab plébános a pápának:
évenként 100 lat dénárt.
-ban a Szt. Márton templom papja, Keszthely plébánosa
panaszt emel V. Orbán pápánál, hogy a ferencesek elfoglalták
a Szt. Lőrinc kápolnát és ott szentségeket szolgáltatnak ki a
plébános kárára.
-ben a Marcali család emberei kirabolják a templomot.
-ben a szentgyörgyi várbeliek teszik ugyan ezt.
-ban ismét ez történik.
-ben  Festetics Kristóf 3 új harangot öntet a templom részére.
-ben már a templom  siralmas állapotáról beszél  Festetics
Kristóf. Ekkor a templomnak 16 hold  földje volt.
-ban  II. József császár megszüntette a keszthelyi Ferenciek
rendházát, és a megyéspüspök közbenjárására a kicsi és romos
Szt. Márton templomból a Ferenciek templomában tette át a
plébánia teendőit.
március 3-án - a város és gróf Festetics György előzetes
kívánságára- a Ferenciek temploma lett plébánia-templomnak
kijelölve
 június 26-án  átadásra is került.
 január 19-én „execrálták” (szentségi jeleitől megfosztják) a
templomot.
 június 30-án  Festetics György gróf megveszi a szentségi jeleitől
megfosztott templomot .
-ban Festetics lebontja a templomot, de a tornyot a harangok
számára fenntartotta.
-ban a (volt) Ferenciek templomának fatornyait I.Festetics
Tasziló lebontatta, és a templom homlokzata elé egy 60 m
magas tornyot építtetett.
-ben a Szt. Márton templom tornyának harangjait átviszik a
plébánia templom új tornyába.
-ban II. Festetics Tasziló a Szt. Márton templom megmaradt
tornyát lebontatja, a templom dombot - melyen Keszthely
legrégebbi katolikus temetője volt-  a város botránkozása
ellenére is széthordatta és az egész területet parkká alakíttatta
és a kastélyudvarhoz csatolta.
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