
A mellékelt levelek illetve Erdélyi József verse

Reischl Imrének íródtak. Az alábbiakban – röviden

– arról kívánunk szólni, Hogy a keszthelyi városbíró

mivel érdemelte ki, hogy az Operaház dolgozói

1930-ban „szerencsekívánataikat” tolmácsolják és

két évvel késõbb – a másik levélben – „a költõk

barátjának” nevezték õt.

Keszthely újabbkori történetében a Festeticsek

mellett a Reischl család játszott meghatározó sze-

repet. A család elsõ tagja – a csehországi születésû

– id. Reischl Vencel 1844-ben került Keszthelyre.

Elõbb bérelte, majd 1864-ben megvásárolta a Fes-

tetics család serfõzdéjét. Az idegen földrõl szárma-

zott vállalkozót Keszthely lakossága 1861-ben

városbíróvá választotta. Közel 33 évig állt szeretett

városa élén, melynek során sokat gyarapodott, fej-

lõdött a település.

A családi vállalkozást fogadott fia – ifj. Reischl

Vencel – már 1893-ban bekövetkezett halála elõtt

átvette. A családi vagyon az õ idejében gyarapodott a

legjobban – 1910-re Festetics Tasziló után õ lett a

város leggazdagabb polgára.

A serfõzde mellett legnagyobb vállalkozása az

volt, amikor 1905-ben 35 évre bérbe vette a Feste-

tics családtól Hévízfürdõt, amely a három és fél év-

tizedes fejlesztéseknek köszönhetõen vált európai

rangú fürdõhellyé.

Az legidõsebb fia volt az 1869-ben született 

Reischl Imre, akit nagyapjához hasonlóan (1911

végén) szintén a település elsõ emberének választot-

tak. A Tanácsköztársaság idõszakát kivéve 1936-ig

állt a város élén.

Az 1920-as évek elsõ felének gazdasági pangása

után az évtized második felétõl jelentõs építkezések

voltak Keszthelyen. 1927 június végén volt a kar-

melita templomnak és kolostornak az alapkõletétele

– a városbíró mondta az ünnepi beszédet. Ugyan-

csak ebben az évben bõvítették egy emelettel a

mezõgazdasági akadémia épületét. 1927/28-ban

épült meg a Szigetfürdõ melletti strand. 1928

végére készült el a Postapalota impozáns épülete, és

ebben az évben adták át a Balatoni Múzeum neo-

barokk palotáját is. Az 1930-os évek elején készült

el az evangélikus és a Móricz Zsigmond jelenlétében

felszentelt református templom.

Városbírósága idején több országos jelentõségû

kulturális esemény is volt Keszthelyen. 1921 nyarán

Helikon-ünnepséget rendeztek a városban, amelyen

többek között megjelent Móra Ferenc, Beõthy Zsolt,

Herczeg Ferenc, Vas József, Apponyi Albert és 

Horthy Miklós kormányzó is. 1930 nyarán a dunán-

túli újságírók kétnapos találkozója volt Keszthelyen

és Hévízen. Két évvel késõbb az írókat látta ven-

dégül a két közeli település. Az Írók Gazdasági

Egyesülete (IGE) által rendezett találkozón itt járt

József Attila, Tersánszky Józsi Jenõ, Supka Géza,

Kodolányi Jánas, Baktay Ervin és még sokan mások.

Keszthelyen megalakult az IGE Zala megyei csoport-

ja, melynek Reischl Imre is tagja lett. A városbíró 25

éven át állt települése élén, ez idõ alatt megkapta a

kormányzói Magyar Érdemrendet és a pápa által

adományozott Nagy Szent Gergely Rendet is.

Reischl Imre 1938. július 15-én halt meg. Ko-

porsóját a Balatoni Múzeum elõcsarnokában ravata-

lozták fel, innen kísérte a hatalmos tömeg a közeli

Szent Miklós temetõbe.

Az 1930-as keszthelyi újságíró-találkozó kapcsán

az egyik soproni újságíró a következõt írta:

„Régebben egyes városok fejlõdése össze volt kötve

egy-egy család nevével, életével munkásságával. Ezt

a tradíciót úgy látszik ma is megõrizte a Reischl

család Keszthelyen és Hévízen. Ennek a családnak

nevéhez fûzõdik Keszthely és Hévízfürdõ legújabb

nagyszerû fejlõdése. Reischl Imre városbíró

Keszthely város bizalmának és ragaszkodásának le-

téteményese, aki ennek a bizalomnak 100 százalékig

meg is felel...”
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Tar Ferenc

Levelek a keszthelyi városbírónak




