A kastély újranyitása a hercegi napon
II. Tasziló Mary Hamiltonnal kötött há
zassága révén Számos európai arisztokra
ta családdal került rokonságba. Az arisz
tokrácia körében ritka szerelemházasság
volt az övüké. Ehhez az is kellett, hogy a
pápa érvénytelenítse Mary Hamilton első
frigyét, melyet a monacói herceggel kö

Június 20-án Újra megnyithatta állandó kiállításait a Helikon
Kastélymüzeum. A pandémiás időszak Vége mellett egy jeles
napot is ünnepelhettek hazánk leglátogatottabb kastélyában.

I

Június 21-én volt pontosan 109
éve, hogy megkapta a hercegi cí
met Festetics II. Tasziló. Bár a
családban talán a legismertebb
személy I. Györg~ a legmagasabb
rangig az 1850-ben született Ta
sziló jutott. A címet nem mástól,
mint Ferenc József osztrák csá
szártól és magyar királytól kapta
meg. Tasziló nevéhez fűződik pél
dául a lótenyésztés, a családban
Ő tett a legtöbbet a lovassportért.
Lovai számos neves versenyt nyer
tek. Passziánsz például elhódította
a Király-díjat, mely a monarchia
legjelentősebb díja volt. A győ
zelem százezer koronát hozott a
családnak. A ló kilenc flitamából
kilenc győzelmet aratott. Az új
Kincsemnek tartották a paripát,
de egy sérülés korai véget vetett
fényes karrierjének.

tött.

A hercegi cím megszerzése már az édes
apa, Festetics II. György idején felmerült,
ám az Andrássy-kormány minisztere
még nem részesült ebben a címben. Fia
viszont 1911. június 21-én megkapta a
magyar hercegi címet. Mindössze 13
ilyen cím birtokosáról tudnak a történé
szek az akkori Magyarországon.
A hercegi ránghoz a „Ó Főméltóságú Úr”
megszólítás és címer is járt. A család cí
merében helyet foglaló oroszlán és daru
köré hermelinnel bélelt bíborpalást ke
rült, a korábbi kilencgyöngyös koronát
pedig egy zárt korona váltotta le.
II. Tasziló a király főudvarmestere címet
is birtokolta, mely feljogosította például
arra, hogy az 1916-os, utolsó magyar ko
ronázási ünnepségen Zita királyné vállá
hoz emelje a Szent Koronát.

Hagyományőrző szablyakör
Még 2014-ben döntött Úgy nébányjá barát,
hogy a torténelemszeretetüket egy szab
lyakör létrehozásával teszik teljessé. Igy
alakuLt meg a Georgikon Szablyakör
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fáradni. Az edzéseket egy éve Németh
Arpád tartja térítés nélküL a kis létszá
mú csoportnak csütörtökönként. „A komo
lyabb szablyához már eLég komoly fizikum
kelt, és nemcsak a fizikai képesség, hanem
átlóképesség is nagyon szükséges, mert a
felszerelés több kiLót nyom’ mondja az
edző. A középkorban született harci szab
lya megtévesztésig hasonlít a kardra. Az
egyik különbség, hogy ennek az eszköznek
a fokán van agy speciális él. A szablyával
Így a karddaL ellentétben annak visszahúzásakor is sebet tudtak ejteni valamikor a harcosok. „Verse
nyeket szerveztunk már hagyományőrző rendezvényeken itt a környéken: a saLföLdi Balassi-napokon és a
zalaszántói Puszták Népe Lovasviadalon. Ezeknek a rendezvényeknek a szervezői kértek fel, hogy tartsunk
nekik párnázott kardos versenyt, amihez nem keLl védőfetszereLés” mondta el Szebényi Tibor csapatve
zető.
A Georgikon Szablyakörhe hölgyek, urak egyaránt jelentkezhetnek 14 éves kortól,
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