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 A Kastély-domb a Kéthelytől nyugatra fekvő, erdőséggel borított Marcali-hát legmagasabb 
pontja (256 m). „Régebben vadászlak és kilátó volt itt”, áll a hely névmagyarázataként a 
Somogy megye földrajzi nevei c. akadémiai kiadványban. A helyi adatközlőktől származó 
adattal összhangban van az a legenda, amely meg is nevezi a vadászlak, illetve kastély 
tulajdonosát, báró Hunyady Nepomuki János (1735-1792) személyében. A 18. század 
második felében báró Hunyady Nepomuki János a Hunyady család négy somogyi 
birtokkerületének irányítója volt. Nevéhez fűződik az uradalom korszerű gazdálkodásának 
megalapozása. Az erdőterületeik nagysága miatt fontos ágazat volt az erdő- és 
vadgazdálkodás, valamint a vadászat is. Így a szóban forgó erdőterületen, az egykori 
Vadaskert szomszédságában valóban létezhetett egy, a szájhagyomány szerint fából készült 
vadászkastély, amelyhez egy legenda fűződik. Ez sokáig lappangott, nyomára Peti Gréta 
Kéthely múltja és műemlékei c. 2006-ban készült szakdolgozatában találtunk rá. A Kastély-
domb név eredetmondájának is tekinthető történetet dr. Gál József, a Marcali Múzeum 
alapítója és igazgatója jegyezte le, adatközlője Mészégető Jenő egykori kéthelyi lakos volt. 

„A Kastélydomb neve egy valóságos kastély létezésének emlékét őrzi. A történet szerint báró 
Hunyady Nepomuki János vadászkastélya állt az erdő középén lévő dombon. A báró 
szenvedélyes vadász volt és hirtelen haragú ember, ezért az emberek féltek tőle. Felesége, akit 
Hallerkői Haller Erzsébetnek hívtak, pontosan az ellentéte. Egyszer meghallotta, hogy a 
cselédség éjszakai tivornyákról beszél, melyeket a báró a vadászkastélyban tart. Elhatározta, 
hogy megtudja az igazat. Az éjszaka kellős közepén kocsira ült és kivitette magát az erdőbe, 
oda ahol a kastély állt. Mikor a férje meglátta a feleségét, éktelen haragra gerjedt, és 
bezáratta őt az egyik szobába, azzal a paranccsal, hogy senki ne merjen neki enni vagy inni 
adni. A cselédek persze, amíg a báró aludt, vittek neki, sőt még a megszöktetést is 
felajánlották. A báróné azonban nemcsak jóságos volt, de okos és bátor is. Megvárta, míg a 
férje kijózanodik és a megbékélést ő maga kezdeményezi. S így is lett. A feleség megbocsátott 
azzal a feltétellel, hogy a kastélynak el kell tűnnie a föld színéről, s ez így is lett. 
Néhány hét múlva már nem állt.”  
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