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                        A 19. század
    A 19. század a polgári demokratikus forradalomnak és a modern 

nemzetállamok kialakulásának a kora. A századra leginkább jellemző 
társadalmi mozgalom a liberalizmus és a nacionalizmus, a leginkább 
meghatározó szellemi és művészeti irányzat pedig a romantika és a 
realizmus volt. Ez az irodalom nagy százada, a leghíresebb nemzeti írók 
kora. A 19. volt az utolsó évszázad, amelyben még korstílusok uralkodtak, 
egyben az első, amelynek során felbukkant a 20. századra jellemző 
stíluspluralizmus. A század második fele a második ipari forradalom 
korszaka. Ezenkívül kialakult az imperializmus, a gyarmatbirodalmak 
versenye, amelynek során a nagyhatalmak gyakorlatilag az egész Földet 
felosztották egymás között. Magyarországon a 19. század első fele a 
reformkor és a szabadságharc időszaka, míg a későbbi évtizedeket a 
kiegyezés és az azt követő robbanásszerű gazdasági és társadalmi fejlődés 
fémjelezte. A század eszméi és küzdelmei közepette születik meg a mai 
magyar nemzet. A történettudományban használatos a hosszú 19. század 
kifejezés, ami a francia forradalomtól 1789 az első világháborúig 1914-
1918, illetve az azt lezáró békeszerződésekig 1919-1920 terjedő korszakot 
jelöli.

Események
.  1848: Forradalmak Európában. A Kommunista kiáltvány kiadása 
Franciaországban. A kaliforniai aranyláz kezdete. Magyarországon a nemesi 
kiváltságok és a jobbágyság megszüntetése áprilisi törvények.

2Az 1848-as magyar országgyűlés megnyitása!



      A forradalmak sorában legtovább a magyar szabadságharc tart. A 
Habsburgok csak Oroszország katonai segítségével tudják leverni. A történelem 
legvéresebb polgárháborúja csaknem 20 millió áldozattal. 

A Habsburgok veresége hozzájárult az 1867-es kiegyezéshez a Habsburg-ház és 
a magyarok között. Ezzel megszületik az Osztrák – Magyar Monarchia.1868: 
Magyarországon modern nemzetiségi törvény és népiskolai törvény Eötvös 
József vallásügyi miniszter liberális reformjai alatt. Budapest Európa 
leggyorsabban növekvő nagyvárosa lesz. 

Felfedezések  19. század első fele:
    A gőzmozdonyt George Stephenson fedezte fel 1814-ben. Gőzhajót Robert 

Fulton. Sztetoszkóp Rene T. H. 
Laennec. Hűtőszekrény  Oliver Evans 
1805-ben. Elektromos áram André - 
Marie Ampère. Villanymotor Michael 
Faraday 1821-ben.  Fényképezés 
Nicéphore Niépce, Louis Daguerre 
1839-ben. Revolver Samuel Colt. 
Gumi Charles Goodyear. Vezetékes 
távíró  Samuel Morse. Gyufa  Irinyi 
János 1840-ben.

Képzőművészek és 
építészek:

   Clark Ádám skót mérnök, a budapesti 
Széchenyi lánchíd építésének 
vezetője és a budai Váralagút 
tervezője.
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Paul Cézanne francia festő a 
modernizmust megelőlegező 
posztimpresszionizmus jeles 
alakja.



 

  

       Forrásanyag

www.google.hu  http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad

http://hu.wikipedia.org/wiki/Clark_%C3%81d%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly

Kutatómunkát végeztem: a 19. század-i női hajviselet témában a Bányai János műszaki 
szakközépiskolában.

Készítette:    
                        Orbán  Hajnal  Székelyudvarhelyi X.D osztályos tanuló. 
                                                      A székely és a lányai csapatból 

A XIX. század női-férfi öltözete
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Gustave Eiffel francia építész (Eiffel-torony)

Claude Monet francia festő. 

Munkácsy Mihály magyar 
festő. Az európai és a 
magyar társadalom 
falusi és városi 
közösségeinek kiváló 
ismerője.

http://www.google.hu/


       A XIX. Század korszakában felújították a klasszikus ókor ruházkodását.
1794-től kezdve terjedt el széles körben, ami nem volt  más,  mint egy könnyű 
áttetsző muszlinból, vagy tüllből készült ruha, ami az előző korokban még 
alsóneműnek számított.
A férfiak öltözéke lényegesen prózaibeli volt, mint a nőké: frakkból, cilinderből, 
szűk pantallóból és lovaglócsizmából állt. Az öltözék dísze a nyakkendő. Az 
öltözék elengedhetetlen része a sétapálca és a cilinder. Azelőtt mindenki 
munkaruhát viselt: a király és a nemesember éppúgy, mint a kéményseprő, vagy 
a vasutas. A munkaruha, és az ünneplő ruha ugyanaz maradt.
      A XIX. Század 30-as éveitől még a királyok, mint Lajos Fülöp a 
polgárkirály, III. Napóleon,vagy a későbbi angol királyok,trónörökösök is 
leteszik a díszelgő uniformisukat és a gazdag polgár viseletében, járnak: sötét 
ruhában, cilinderrel és esernyővel, vagy sétapálcával.
 

A dolgozó nő divatja:
   Az új helyzetnek már a modern nő felelt meg, aki 
dolgozik, cigarettázik, sportol. 

Az új nőtípus végérvényes áttörése hozott a női 
divatban az új stílus felé. Döntő lesz a ruhák 
egyenes szabása, rövidülése, salakmentessé 
válását, sőt szigorodása. 
A folyamat kezdetén először a fiatalos, fiús nő lesz 
a divatos alkat, aki bubis frizurát hord.
 

Nekem az tetszett, hogy a férfiak díszes öltözetben 
jártak.

A táncruha és a kis fekete esete:
Az estélyi öltözékek új típusa a táncruha, mely 10-es 30-as évek táncőrületét 
szolgálja ki, s ebben mind mások is nagyot alkotnak.
Chanel ruhái: túldíszített ruhákhoz képest olcsók, rohamos terjedésük társadalmi 
szempontból is fontos, hiszen először fedik el viselőjük társadalmi helyzetét.

Ruhaderék:
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Míg az ing és az ingváll korábban két ruhadarab volt, addig a XIX. Századra 
egyetlen ruhaderékként említik.
A XIX.  Században főleg selyemből  és  taftból  készül,  továbbra is  halcsonttal 
merevítik  és  a  század  közepén  megjelennek  rajta  a  huszáregyenruha,  sűrű 
zsinórozásai is.

A ruhaderekat  derékban  hajtásokkal  lebővülő  szabott  karéjos 
vagy trapéz alakú lebenyek szegélyezték. 

Szoknya:
A szoknyákon tapasztalható, hogy a magyar 
díszviseletre is mennyire hatott a kor nyugat-
európai  divatja.  A  ruhaderékhoz  tartozó 
szoknya lényege, bokáig érő és kevéssé ráncolt.
A  türrnürös  szoknya  az  egyetlen,  ami  nem  hat  magyar  díszviseletre,  de  az 
akkoriban divatos kelméket beépítik az öltözetbe.
Nekem az tetszett, hogy a női divat sokkal másabb volt, mint a férfiak divatja, 
díszítettek voltak a ruhák.

Forrásanyag:

Öltözékek, és hajviseletek ókortól napjainkig
http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/29/29_tarstud_demeter.htm

Készítette  :    
     Hegyi Bernadett  Székelyudvarhelyi   X. D. osztályos  tanulója

A székely és lányai csapatából.
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          A női haj viselete a   XIX. században

A nők a magas homlokot kedvelték, hajukat sokféleképpen fésülték, és 
gyöngyökkel díszítették. Viseltek egy sella nevű fejfedőt is, ami a gótikus 
szarvas főkötőnek az egyszerűsített változata volt. Ideális hajszínek a 
szőkét tartották. A reformáció hatására a nők, középen elválasztották a 
hajukat, két fonatot képeztek, és ezeket fül előtt függőlegesen 
rögzítették. A hajfonatok végét visszatűzték, majd vízszintes fonatok 
ritmikusan változó sorrendjével  tagolták a frizura tömegét.

 
Ebben az időben ismét divat a gótika idején kedvelt 
fej köré csavart kontyszerű hajviselet, a gretchen, 
amelynél a halánték hajat simán leengedték.
A gótika, a reneszánsz, és a romantika korában tehát 
a fonott hajak, a művészi hajköltemények és kontyok, 
voltak divatban.

 Később a barokk korban már megjelentek a 
gyöngyök, fésűk, és minden féle hajékek díszítésként. Később pedig 
egyre divatosabb lett a minél magasabb frizura, a toronymagas parókák 
voltak. Kialakult a finomkodó,bonyolult díszítések 
sokasága.
     

A nők hajukat bonyolult csigákba 
fésülték, a naponta házhoz járó 
fodrászok, akik műloknikkal gazdagították  a 
rózsaformába fésült, kétoldalt fürtökkel övezett fejet. 
Bálokon szalagot és virágot fűztek bele.
 
1818-ban találta fel Thénard kémikus a hidrogén-
peroxidos színtelenítést, és ezzel megalapozta a modern 
hajszőkítést. 
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 Hajfestéshez fémsóoldatokat használtak ólom-, bizmut-, ezüst- és kobaltsóból, 
amelyek a haj kéntartalmánál fogva a haj külső rétegét a barnától a feketéig 
színezték. 1833-ban használtak először az oxidációs hajfestéket. 
Napóleon bukása után az európai divat irányzatát Bécs és Berlin vette át, és ezt a 
szerepüket az 1848-as forradalmakig meg is tartották.

A nők hajviseletét zsiradékkal kenéssel és simára 
keféléssel alakították - a hajból hurkokat, majd a 
fejtetőn fészekszerűen összerakott kontyot és 
oldalt 
loknikat készítettek. Frizurájuk dísze a szalag és 
főleg a virág volt, biedermeier hajviselet virág 
nélkül el sem képzelhető.

Viktoriánus korszakban: már nem divat a haj 
fehéres színezése, mint a barokkban és a 
rokokóban, sőt a természetes hajszínek 
dominálnak. Jellegzetes hajszín a korban a 
sötétbarna, sőt a képeket nézve ez is tekinthető a 
"legdivatosabbnak". A fiatal, férjezetlen polgári 

leányok Amerikában "kiengedett" hajat viseltek.
 
Magyarországon ebben az időben a néphit a női hajnak 
varázserőt tulajdonított, ezért az asszonyok nem 
hagyhatták szabadon hajukat kontyba, főkötő alá 
rejtették.
A lányok rendszerint befonták; a fonatok száma 
koronként és vidékenként változott. Csak ünnepnapokon 
hagyták kibontva. 
A lányok fejdísze a szüzeket megillető párta volt. Ha egy 
lány elvesztette a szüzességét, akkor szégyenszemre le 
kellet vennie fejdíszét.

 A múltban a hajviselet féltés értékű 
volt: jelezte az emberek 
hovatartozását, társadalmi helyzetét, 
származását. Csak az előkelők 
hajviselete követte a divatot. 

A női frizurák – hasonlóan az 
öltözékekhez – az antik hajviseletek 
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mintájára készültek, divatban volt a bodorított fürt is, amelyet hajpánttal fogtak 
össze. 

A női frizurák egyszerűek, antikvizáló hatásúak voltak.

Forrásanyag
Könyv:

G. Nagy László: Öltözetek, és hajviseletek az ókortól napjainkig.

Lilium aurum kiadó, Dunaszerdahely, 2002

http://www.protokoll-etikett.hu Frizuradivat elődeink hajviselete az őskortól a biedermeierig

http://imolhair.jelenet.info a hajviselet stílusai az őskortól a XIX. századig

A csoporton belül besegítettem még a szakmai rajzokban is.

Készítette: 

Bodó Erzsébet,XI. osztályos székelyudvarhelyi tanuló
Szakmacsoport: Székely és lányai
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XIX. századi Férfi hajviseletek 
       Megjelenésünk egyik meghatározó eleme a hajviseletünk, sok minden múlik 
azon, hogy sikerül-e kiválasztani és megvalósítani az egyéniségünkhöz passzoló 
frizurát. 
A magyar hajviselet többször is változott a történelemben. Sokáig hosszú hajat 
viseltek  mind  a  nők,  mind  a  férfiak.  Férfiaknál  a  rövid  haj  a  XIX.  század 
közepétől jött divatba.

A  hajviselet  kommunikációra  is  szolgál.  A  múltban  a  hajviselet  jelezte  az 
emberek  hovatartozását,  társadalmi  helyzetét,  származását.  Csak  az  előkelők 
hajviselete követte a divatot. 
       A hagyományos társadalmak felbomlása miatt ma sokkal szabadabban 
választhatjuk meg hajviseletünket, mint korábban.
Olyan felkapott lett a vendéghaj, hogy üzlet épült ki belőle. Olyan volt, mint 
manapság a szervkereskedelem: az adta oda az árut, akit a kényszer vitt rá.
        A férfi hajviselet a 19. század derekán adta át helyét egy újabb, de rövid 
életű hajviseletnek, a  körhajnak.
A történelem során, különbözõ korok a legkülönfélébb hajviseleteket 
sorakoztatták fel ilyen példáúl:
     - a klasszikus oldalválasztékos angol frizura (a diákok hajviseletéből ered) 
         A  hajápolás a férfi- és női hajviseletben hasonló volt, sőt fésülési módjuk 
és  egyes  hajrögzítő  eszközök,  a  madzag  (  fűző),  fésű  használata  is  hasonló 
lehetet.

Szakállviselet
        A szakáll  sokáig nemesi  kiváltság volt;  1848 után az idősebb férfiak 
növesztettek  szakállt.  A  magyar  férfiak  büszkék  voltak  bajszukra,  gondosan 
ápolták, ollóval nyírták.
A hegyesre pödrött bajuszt régen a nemesek és a katonák viselték, innen átvette 
a köznép is.
A 18. század végén betiltották ezt a szokást.
       
 A 19.  század második felében a kisodrott  bajusz terjedt  el,  és leginkább az 
Alföldön kedvelték. Hegyesre vagy csigaformára kenték-fenték.
A szakáll rangot és kort jelzett.
A  feudalizmus  idején  egyes  vidékeken  csak  a  nemesek  viselhettek  szakállt; 
náluk a körszakáll volt általános. 1848 után a szakállviselet elterjedt a köznép 
között is, és népszerűvé vált a Kossuth-szakáll.
A  Dunántúlon  az  úri  viseletet  átvéve  az  idősebbek  teljes  körszakállt 
növesztettek. Sok helyen viseltek barkót, pakumpartot vagy császárszakállat, de 
a legtöbben szakáll nélkül jártak.
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Kalapviselet 

A férfiak egyaránt hordtak kalapot, sapkát és süveget, 
bár a sapka jobbára téli viselet volt. A kúp alakú sapka 
lehet prémes, vagy prém nélküli.
               
A gazdagabbak kalapjukat színes szövettel díszíttették. 

A  sapka  anyaga  juhbőr;  a  szőrmés  vadbőr  kalap  nemesi  kiváltság  volt.  A 
süveget nemezből készítették.
Leginkább a 16–18. században divatozott, a XIX század második felére eltűnt; 
legtovább a pásztoroknál maradt meg.

A katonák csákós süveget hordtak, és a nép utánozta őket, még akkor is, ha a 
hatóság botbüntetést helyezett kilátásba. 
A kalapok laposabbak és szélesebb karimájúak, mint a süvegek. Formájuk sokat 
változott.  Régen  is  hordták,  de  csak  a  süveg  után  vált  népszerűvé  a  széles 
karimájú kalap. 
A karima szélességét rendeletekkel igyekeztek szabályozni, de minden rendelet 
hatástalannak bizonyult a divattal szemben.
A karima szélessége később csökkent, de a pásztoroknál sokáig megmaradt a 
széles karima. Ezek a kalapok inkább a süvegre emlékeztettek. 
A kalapot pántlika, toll vagy bokréta díszíthette.
A  vőfélyek  és  a  katonaviselt  legények  (kiszolgált  katonák)  színes  pántlikát 
kötöttek kalapjukra.

A daru-, a sas- és a kócsagtoll  viselete nemesi kiváltságnak számított.  Tollat, 
vagy bokrétát csak a legények vagy a pásztorok tűzhettek kalapjuk mellé.
A  nyugati  kultúrában  a  férfiak  leveszik  a  kalapjukat,  ha  egy  keresztény 
templomba lépnek be, a nők azonban nem. 
A férfiak kalaplevétele a tiszteletadás jele is lehet, például temetéseken.
    

Forrásanyagok:
  
G. Nagy László: Öltözékek és hajviseletek az ókórtól napjainkig (Lilium Aurum Kiadó)

 Internet:                 http://divattortenet.hu/xix.szazad/szazadfordulo/xix3.1.php?
p=xix3.2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9pviselet
                 
Készítette: 
     Simó Csilla   XI. osztályos székelyudvarhelyi tanuló
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                             Szakma csoport: Székely és lányai 
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            Drága Izabella!

Nagyon örvendek, hogy irhatok neked. Sajnálom, 
hogy elköltöztél.
Hogy telik vidéken? Nagyon várom, hogy elmeséld 
hogyan alakul a sorod. 
Mióta nem láttuk egymást rengeteg új dolog 
történt velem, oldalakat tudnék mesélni róla. El 
sem hiszed milyen rengeteg új változást 
észleltem a divat terén.
Gazdag úri hölgyeken láttam, hogy a fül elé 
rakták begöndörített hajukat és hátul meg 
felkontyolva egy virággal vagy más gyönggyel 
ékesítve. Képzeld még azt is megfigyeltem, hogy 
egyre több emberen látni ilyen frizurákat.
Olyan sok dísz van, ami nekem is tetszik, 
bevallom én is szeretnék venni.
Már kalapokat is egyre többet látok és ráadásul 
még az öltözékkel is hihetetlenül megy. Édesapám 
azt mondta, hogy én is fogok kapni, mivel jövő 
héten bál lesz, és édesapám is szeretné, hogy 
olyan jól nézzek ki, mint más, sőt még talán 
jobban is. A bálon ott lesz Péter is és 
szeretném, ha felkérne táncolni, ezért 
begöndörítetem a hajam és kiengedem és egy 
gyönyörű dísszel ékesítem.
Kérlek, írj te is, milyen vidéken nagyon 
kíváncsi vagyok. 
Türelmetlenül várom leveled.

Szeretettel, barátnőd: 

                       Erzsébet



XIX. századi épületek, stílus jellemzés
A 19. század a polgári demokratikus forradalmaknak és a modern 

nemzetállamok kialakulásának a kora. A századra leginkább jellemző társadalmi 
mozgalom a liberalizmus és a nacionalizmus, a leginkább meghatározó szellemi 

és művészeti irányzat pedig a romantika és a realizmus volt. Ez az irodalom 
nagy százada, a leghíresebb nemzeti írók kora. A 19. volt az utolsó évszázad, 

amelyben még korstílusok uralkodtak, egyben az első, amelynek során 
felbukkant a 20. századra jellemző stíluspluralizmus.

A század második fele a második ipari forradalom korszaka. Ezenkívül kialakult 
az imperializmus, a gyarmatbirodalmak versenye, amelynek során a 
nagyhatalmak gyakorlatilag az egész Földet felosztották egymás között.

Magyarországon a 19. század első fele a reformkor és a szabadságharc időszaka, 
míg a későbbi évtizedeket a kiegyezés és az azt követő robbanásszerű gazdasági 
és társadalmi fejlődés fémjelezte. A század eszméi és küzdelmei közepette 
születik meg a mai magyar nemzet.

A történettudományban használatos a hosszú 19. század kifejezés, ami a francia 
forradalomtól (1789) az első világháborúig (1914-1918), illetve az azt lezáró 
békeszerződésekig (1919-1920) terjedő korszakot jelöli.

A kolozsvári Szent Mihály-templom Erdély második legnagyobb alapterületű 
temploma a brassói Fekete templom után, amely Kolozsvár főterén, a hajdani 
Nagypiacon helyezkedik el. 76 méteres tornya (a kereszttel együtt 80 méter) a 
legmagasabb erdélyi templomtorony.[1] Kelemen Lajos szerint „Kolozsvár 
legrégibb építészeti műemlékei közül nagyságra, korra, történelmi és 
művészettörténeti jelentőségre övé az elsőség.” Művészetében az észak 
magyarországi stílus hatása ismerhető 
fel, de sok részletében az erdélyi helyi 
jegyek mutatkoznak. 

19. században, a Kőváry László vezette 
bizottság ténykedése nyomán sikerült 
véghezvinni. 1865-ben elbontották a 
vámházat, 1886-ban pedig a többi 
épületet. 1890-re a templom szabadon 
állt, de az egyház már azt tervezte, 
hogy négy neogótikus bérházzal veszi 
körül. 

A közvélemény felzúdulása miatt sikerült a területet beépítetlenül megőrizni; az 
egyházat más ingatlanokkal kárpótolták. 1898-ra a templom körül kiaszfaltozott 
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korzót létesítettek, a templom kertjét Pákey Lajos tervezte öntöttvas kerítéssel 
vették körül. 1956–1957-ben a templom átfogó restaurálására került sor. 2009-
ben a templom kertjében Márton Áron püspök szobrát állították fel, Bocskay 
Vince alkotását. 

A Kultúrpalota Marosvásárhely főterén álló meghatározó épület, amely 1911 és 
1913 között épült. Az épületet a Bernády György polgármester által felkért 
budapesti Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. A Kultúrpalota a magyaros 
szecesszió Lechner Ödön által elindított építészeti mozgalom egyik jelentős 
példája és a szintén magyaros törekvéseket képviselő gödöllői művésztelep 
összművészeti törekvéseinek csúcspontja.

A Kultúrpalotára kiírt pályázatot Komor és Jakab egy kétemeletes épülettervvel 
nyerte meg, csak később, Bernády György polgármester kérésére alakították 
három emeletesre. 1911-ben kezdődött meg az építkezés és 1913-ra már a belső 
díszítések is befejeződtek.  Az épület gazdag szobor- és mozaikdísze ellenére is 
nyugodt összhatású. Az ablakokon magyar mondák jelenetei elevenednek meg. 
A tető kék, vörös és fehér cserepek fedik, melyeket a híres Zsolnay-gyár 
készített. 

A harmadik emeleti szinten, a külső homlokzatot, Körösfői-Kriesch Aladár 
„Hódolat Hungáriának” című mozaikja 
díszíti. Középen Hungária allegorikus 
nőalakja ül a trónon, fején a magyar 
korona és kezében kard található. A 
mozaik két oldalán sisakos Frany von 
Tuck és Gustav Klimt Pallasz Athéné 
áll. A baloldali angyal kezében 
Marosvásárhely címerét és a jobb oldali 
meg Mátyás király címerét tartja.

A főhomlokzaton a szobrok és reliefek 
kőből és bronzból készültek, ezt még nemzeti panteonnak is nevezik. Az első 
emeleten elhelyezkedő Tükörterem négy rézdomborítású félkupolákkal díszített 
íves ablakok mellvédjén magyar írok arcképei tűnnek fel (Kazinczy Ferenc, 
Tompa Mihály, Kemény Zsigmond stb.). A négyeskapu felett lévő négy 
bronzrelief Szent Erzsébetet, Bolyai Jánost és Farkast, Aranka Györgyöt és 
Erkel Ferenc Bánk bánját eleveníti meg. Az oldalhomlokzaton félköríves 
záródású mozaikok találhatók.

A földszinti nagyterem, a hangversenyterem 800 személy befogadására 
alkalmas. Színpadán nem kisebb nevek, mint Pablo Cassals, Jan Kubelik, 
George Enescu, David Ojsztrah és Bartók Béla is megfordultak. Az előcsarnok 
45 méter hosszú.12 ólomüveg-kompozíció fedi a falakat, amelyeket Thorozkai-
Wigand Ede és Nagy Sándor az 1914-es San Fransisco-i világkiállításra 
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terveztek, de közbeszólt a történelem: kitört az első világháború. A második 
világháborút az alkotások a pincében vészelték át. A két végén velencei tükrök 
találhatók. A tükörterem, a palota legkisebb terme, valóságos gyöngyszem. A 
harmadik emeleten található több mint ezer alkotással a képzőművészeti 
múzeum. A könyvtárban több mint 1 millió kötet található

Apolló-palota (Marosvásárhely, Rózsák tere 5.) néven ismert épületet, 
eklektikus stílusban, gróf Teleki Sámuel építtette 1820 és 1822 között, azzal a 
céllal, hogy bevételét könyvtárának bővítésére használják fel. Az eredetileg 
kétemeletes épület földszintjén üzletek, első emeletén lakások, míg a másodikon 
a bálterem volt, ahol télen színielőadásokat is tartottak. Itt játszottak a városba 
látogató különböző színtársulatok. 

Fellépett itt többek között Déryné Széppataki Róza, Kántorné Engelhardt Anna, 
Blaha Lujza, Jászai Mari, E. Kovács Gyula és Szentgyörgyi István is. 1848-ban 
a forradalmi ifjúság találkozóhelye volt. Teleki Sámuel végrendeletét utódai 
nem tartották be és 1923-ban az Apollo épületét eladták Bürger Albert 
sörgyárosnak, aki az épület belsejét kibontatta, és a második emelet 
belmagasságát kihasználva két emeletszintre osztatta.

Ebben az épületben tartották 1937. október 2-4. között 187 résztvevővel a 
vásárhelyi találkozót, amelyen az erdélyi magyarság képviselői kimondták, hogy 
kisebbségi életük minden intézményét az egység gondolata és a jogaikért való 
küzdelem kell áthassa, de keresni kell a román és a magyar nép közti békés 
együttélés lehetőségét is. A gyűlés elnöke Tamási Áron író volt. 

Forrás:
 internet, wikipédia

Készítette: 
                     Hanák Eszter  3/13. osztályos keszthelyi tanuló.
                                                       Csapat: Székely és lányai
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