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A Balaton maradt…

A Balaton Európa szívében, a Dunántúl közepén található. Hazánk egyik meghatározó turisztikai célte-
rülete. A 19. század közepétől jöttek ide egyre nagyobb számban nyaralni. A reformkorban Balatonfüred 
volt a tópart legfelkapottabb helye. Bizonyára hozzájárult ehhez gyógyvize és szép fekvése mellett az is, 
hogy közelebb esett a fővároshoz, mint a többi balatoni fürdőhely – és talán a környéken termő kiváló 
minőségű bor is vonzerőt jelentett. 1831-ben itt épült fel Kisfaludy Sándor kezdeményezésére a Dunán-
túl első kőszínháza. Megfordult itt többek között Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István és 
Kossuth Lajos. Nagy szenzációnak számított 1835-ben az ifjabb Wesselényi Miklós úszása Füred és Tihany 
között. Innen indult 1846-ban a Kisfaludy gőzös. Innen énekelte meg a táj szépségét a magyar tenger 
poétája, Pálóczi Horváth Ádám.

A 19. század első felében Füred mellett a Balaton közelében meleg vizének és Festetics György mun-
kálkodásának köszönhetően Hévíz volt a legismertebb fürdőhely.

A Balaton vizét ekkor még alig használták fürdésre.
Festetics György gróf sokat áldozott a kultúrára is. Iskolaalapításai mellett az ő idejében és támogatá-

sával szervezték meg Keszthelyen az első helikoni ünnepségeket 1817–19 között. Járt itt Berzsenyi Dániel,  
Dukai Takáts Judit, Kisfaludy Sándor és Pálóczi Horváth Ádám is. A 20. század elején, a világháború 
után – 1921-ben – emlékeztek meg az első Helikon 100. évfordulójáról. Az ország politikai vezetői mellett 
írók, irodalmárok is megjelentek itt. Sőt az Uránia Színházban előadták Herczeg Ferenc erre az alkalomra 
írt A hollitsi cupido című színművét a Nemzeti Színház művészeinek (Bajor Gizi, Cs. Aczél Ilona, Ódry 
Árpád) közreműködésével.

A helikoni ünnepségek 1958-as felújításától ma is szerves részét képezik a város kulturális életének.
1932 szeptemberében az Írók Gazdasági Egyesülete (IGE) rendezte összejövetelét Keszthelyen (és Hé-

vízen). Móricz Virág visszaemlékezése szerint 30 író járt itt. Az ünnepségsorozat talán leglátványosabb 
eseménye Tersánszky Józsi Jenő Magyar képeskönyv című avantgárd színházi előadása volt.

A Balatoni Íróhét 50. évfordulóján (1982) emlékülést rendeztek és márványtáblát avattak.1

A „gyönyörű magyar tengerke” a 20. századra egyre nagyobb tömegek találkozóhelye lett. Érkeztek 
vendégek belföldről és külföldről, magyarok és nem magyarok egyaránt. És persze külföldre szakadt 

1 Lásd Helikon, szerk. CSÉBY Géza, Keszthely, 1992.

hazánk fiai is (Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor.) A tó és környéke nemcsak a nyaralás színtere, ha-
nem a kultúrák találkozásának helyszíne is lett.

Nagy Pállal – egy vacsorameghívásnak köszönhetően – 1988-ban találkoztam először Keszthelyen. 
A párizsi magyar író után megismerkedtem egy bécsi magyar íróval is. Ők hamarosan bemutatták ne-
kem saját p’Art-jukat.

Később a Magyar Műhely harmadik szerkesztőjének köszönhetően versgenerátort, térképverseket is-
merhettem meg.

Az irodalom új műfajai tárultak fel előttem. Az 1990-ben bekövetkezett politikai változásnak köszön-
hetően a kultúra keszthelyi formálói, befolyásolói közé kerültem.

Így jött a gondolat, hogy jó lenne Magyar Műhely-találkozót szervezni Keszthelyre.
Friss, meleg az avantgárd! címmel az első találkozó a „Balaton fővárosában” 1993 augusztusában volt. 

A tanácskozást megelőző délután művészkönyv-kiállítás nyílt a Pelso könyveskávézóban. A háromnapos 
eseményen kiosztották az 1992-es és az 1993-as Kassák díjakat Molnár Katalinnak és Juhász R. Józsefnek.2

A díjazottak mellett előadást tartott Bohár András, Szombathy Bálint, Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp 
Tibor. Székely Ákos videó-összeállítása után vita bontakozott ki a népi–urbánus szembenállásról és az 
értelmiségi szerepvállalás kérdéséről.

A találkozóról és az elhangzott előadásokról részletesen beszámol Nagy Pál egyik önéletrajzi kötetében: 
„A kilencvenes évek elején Tar Ferenc történész keszthelyi-hévízi muzeológus (majd tanár) barátom az SZDSZ 
képviseletében bekerült a keszthelyi városi önkormányzatba, ahol a kulturális ügyeket intézte. Az ő ötlete 
volt, hogy a Magyar Műhely Keszthelyen rendezze, állandó jelleggel, összejöveteleit. Némi önkormányzati tá-

2 Zalai Hírlap 1993. augusztus 28., 3.
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mogatást is ígért. Az ötletet Cséby Géza, a Goldmark Károly Művelődési Központ rokonszenves igazgatója is 
támogatta. Így jött létre az első keszthelyi találkozó, 1993. augusztus 26–29. között Friss meleg az avantgárd! 
címmel, amelyre körülbelül százan jöttek el. A találkozó sikeres volt, a Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
kollégiuma szerény, de megfelelő környezetnek bizonyult. Az összejövetelről hírt adott az ÉS, a Magyar Na-
rancs, a Magyar Napló és a helyi lapok. A Magyar Műhely részletesen beszámolt az eseményekről.”3

A találkozó igazi csemegéjének különösen a helyiek számára a pénteki napot lezáró nonstop irodalmi 
est jelentette. A találkozó résztvevői búcsúzásként koszorút helyeztek el a Helikon-emlékműnél.4

Kimerjük a Balatont! – ezzel a címmel került megrendezésre a következő keszthelyi Műhely-találkozó 
1994. július 14–17. között. „Utcabállal nyitjuk a találkozót, hiszen július 14-e Párizsban nagy ünnep, min-
denütt utcabálokkal emlékeznek a francia forradalom ünnepnapjáról. Ezért tartunk mi is utcabált” – 
nyilatkozta Nagy Pál a nyitónapról a helyi újságnak.5

A Hullám Szálló előtti utcabál kiegészült Trabant-festéssel, szék-ház-építéssel és óriáshangszer-készítéssel.
Itt került sor a Kassák-díj átadására is Kelényi Béla festőművésznek.
A pénteki napon Szkárosi Endre, Sőrés Zsolt és Kovács Zsolt tartott előadást.
Az esti polgármesteri fogadáson dr. Szelestei Tamás „elmondta, hogy szeretné, ha a Magyar Műhely egy-

fajta »fészernek« tekintené Keszthelyt, ahová nyaranta visszahúzódhatna”.6

A fogadás után a Fő téri színházklubban hangköltészeti est szórakoztatta a megjelenteket. „[…] a szá-
mítógépes zenei kompozícióval kiegészített képverstől a meditatív hangköltészeten, villanásnyi akciókon, 
felolvasáson át egészen a Sokapanasz formáció szabad zenéjéig.”7

A szombati nap a kortárs zene jegyében telt. Wilheim András Cage munkásságáról, Szabados György 
pedig az improvizáció mibenlétéről („az improvizáció az élet…”) beszélt. Este a zeneiskolában felolvasá-
sokkal egybekötött koncert volt. A kortárs zene ünnepévé avatták az estet.

A találkozó legsikeresebb eseménye talán az utolsó napon – vasárnap délelőtt – volt a Halászcsárda 
előtt. „A tréfacsinálás komoly munka, megannyi lelemény kell az igényesen szellemes poénokhoz. A látvá-
nyos performanszok egymást követték. Tóth Gábor és bájos kísérője – mindketten elegánsan felöltözve – 
elfoglalták helyüket az iszapcsapdákat sem nélkülöző Balaton vizében, onnét ismertették a történéseket.”8 
A Kimerjük a Balatont! című akcióban „a Balaton vizébe hosszan benyúló, vödröt adogató ember-lánc 
volt; ahol is kifelé miniatűr vödrök hozták a Balaton vizét a partra, befelé ugyanezekben a vödrökben 
vodka érkezett a lánc-szemeknek.”9 A helyiek és a turisták nagy megnyugvására az akció a lelkes igyekezet 
ellenére sikertelenül zárult. A Balaton maradt…!

3 NAGY Pál, Journal in-time – Él(e)tem 3., Kortárs, Budapest, 2004, 42.

4 Zalai Hírlap 1993. augusztus 30., 3.

5 Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

6  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 1.

7  Zalai Hírlap 1994. július 18., 3.

8  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

9  BUJDOSÓ Alpár, Avantgárd (és) irodalomelmélet. A Magyar Műhely párizsi, bécsi és magyarországi találkozóinak 

elméleti hozadéka, Magyar Műhely 113–114. (2000/2–3.), 98.

„E délelőttön több alkalommal hajtottak végre gravitációs gyakorlatot egy teli vödör víz felfelé való 
kiöntésével. A kísérlet során egyszer sem fordult elő, hogy a vödör víz a levegőben maradt volna. Minden 
alkalommal hétköznapi természetességgel zúdult vissza kiöntőjére.”10

A Magyar Műhely Baráti Köre Més-záros István festőművész Helikon-emlékművet ábrázoló festményét 
ajándékozta a városnak. 

Mozgalmas napok zárultak július 17-én.
„A találkozók szervezésében egyre nagyobb szerepet játszott az »új« (hazai) Műhely három fiatal 

szerkesztője, Kovács Zsolt, L. Simon László és Sőrés Zsolt. Kovács Zsolt és L. Simon László rendezte meg 
a következő, 1995-ös keszthelyi Magyar Műhely-találkozó (július 14–16.) nemzetközi vizuális költészeti 
kiállítását is a Balatoni Múzeumban. Ez volt a Magyar Műhely legnagyobb, legjelentősebb kiállítása. 126 
művész küldött anyagot a világ 26 országából. A kiállítást Török András, az akkori kormány Művelődési 
és Közoktatási Minisztériumának helyettes államtitkára nyitotta meg.”11

A Vizuális költészet 1985–1995 című kiállítás anyagából más városokban is volt bemutató.12 Ezen 
találkozón is voltak előadások Zsilka Tibortól, Somogyi Gyulától, Vitéz Györgytől és L. Simon Lászlótól. 
A Kassák-díjat ebben az évben – Nagy Pál méltatása mellett – Vass Tibor vehette át.

Az irodalom mellett megjelent a sport is.
A keszthelyi sportaréna adott otthont a Magyar Műhely és a keszthelyi önkormányzat focicsapatai 

közötti küzdelemnek. (Az eredményről nem számoltak be az újságok…)
Nem maradt el július 14-én a francia nemzeti ünnephez kapcsolódó utcabál, ahol a helyi Xantia 

együttes zenéjére ünnepelt és táncolt a több száz fős tömeg a Balaton partján.
A három keszthelyi találkozóról természetesen beszámolt a Magyar Műhely is. Sőt – Papp Tibornak 

köszönhetően – a 90. szám címlapja is a keszthelyi eseményeket örökítette meg.
A keszthelyi találkozókról készültek fényképek is nagyrészt Papp Tibornak köszönhetően.13

Közel 20 évvel ezelőtt a Magyar Műhely három találkozója hozzájárult a keszthelyi nyári kulturális 
élet gazdagításához. Mint jól tudjuk, a Magyar Műhely évtizedeken keresztül nemcsak folyóirat volt (?), 
hanem ennél jóval több. Ezt a többet kaphatták meg a helyiek is – ha akarták, ha nem. A Műhely csapata 
is hozzájárult ahhoz, hogy Keszthely a magyar kultúra egyik fontos városa, a Balaton fővárosa legyen.

Az egyik újságíró a találkozókról szóló beszámolójában azt írta, hogy a Magyar Műhely-találkozó 
végeztével a résztvevők elmentek, de a Balaton maradt!

Köszönet a Magyar Műhelynek azért is, hogy meghagyta nekünk a Balatont!

10  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

11  NAGY, I. m., 43–44.

12  BUJDOSÓ, I. m., 97.

13  A fotók megjelentek: Magyar Műhely: 40 év. Címlapok, fényképek, dokumentumok, szerk. L. SIMON László, 

Magyar Műhely, Budapest, 2002; BUJDOSÓ, I. m., 135–142.
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Az esti polgármesteri fogadáson dr. Szelestei Tamás „elmondta, hogy szeretné, ha a Magyar Műhely egy-

fajta »fészernek« tekintené Keszthelyt, ahová nyaranta visszahúzódhatna”.6

A fogadás után a Fő téri színházklubban hangköltészeti est szórakoztatta a megjelenteket. „[…] a szá-
mítógépes zenei kompozícióval kiegészített képverstől a meditatív hangköltészeten, villanásnyi akciókon, 
felolvasáson át egészen a Sokapanasz formáció szabad zenéjéig.”7

A szombati nap a kortárs zene jegyében telt. Wilheim András Cage munkásságáról, Szabados György 
pedig az improvizáció mibenlétéről („az improvizáció az élet…”) beszélt. Este a zeneiskolában felolvasá-
sokkal egybekötött koncert volt. A kortárs zene ünnepévé avatták az estet.

A találkozó legsikeresebb eseménye talán az utolsó napon – vasárnap délelőtt – volt a Halászcsárda 
előtt. „A tréfacsinálás komoly munka, megannyi lelemény kell az igényesen szellemes poénokhoz. A látvá-
nyos performanszok egymást követték. Tóth Gábor és bájos kísérője – mindketten elegánsan felöltözve – 
elfoglalták helyüket az iszapcsapdákat sem nélkülöző Balaton vizében, onnét ismertették a történéseket.”8 
A Kimerjük a Balatont! című akcióban „a Balaton vizébe hosszan benyúló, vödröt adogató ember-lánc 
volt; ahol is kifelé miniatűr vödrök hozták a Balaton vizét a partra, befelé ugyanezekben a vödrökben 
vodka érkezett a lánc-szemeknek.”9 A helyiek és a turisták nagy megnyugvására az akció a lelkes igyekezet 
ellenére sikertelenül zárult. A Balaton maradt…!

3 NAGY Pál, Journal in-time – Él(e)tem 3., Kortárs, Budapest, 2004, 42.

4 Zalai Hírlap 1993. augusztus 30., 3.

5 Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

6  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 1.

7  Zalai Hírlap 1994. július 18., 3.

8  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

9  BUJDOSÓ Alpár, Avantgárd (és) irodalomelmélet. A Magyar Műhely párizsi, bécsi és magyarországi találkozóinak 

elméleti hozadéka, Magyar Műhely 113–114. (2000/2–3.), 98.

„E délelőttön több alkalommal hajtottak végre gravitációs gyakorlatot egy teli vödör víz felfelé való 
kiöntésével. A kísérlet során egyszer sem fordult elő, hogy a vödör víz a levegőben maradt volna. Minden 
alkalommal hétköznapi természetességgel zúdult vissza kiöntőjére.”10

A Magyar Műhely Baráti Köre Més-záros István festőművész Helikon-emlékművet ábrázoló festményét 
ajándékozta a városnak. 

Mozgalmas napok zárultak július 17-én.
„A találkozók szervezésében egyre nagyobb szerepet játszott az »új« (hazai) Műhely három fiatal 

szerkesztője, Kovács Zsolt, L. Simon László és Sőrés Zsolt. Kovács Zsolt és L. Simon László rendezte meg 
a következő, 1995-ös keszthelyi Magyar Műhely-találkozó (július 14–16.) nemzetközi vizuális költészeti 
kiállítását is a Balatoni Múzeumban. Ez volt a Magyar Műhely legnagyobb, legjelentősebb kiállítása. 126 
művész küldött anyagot a világ 26 országából. A kiállítást Török András, az akkori kormány Művelődési 
és Közoktatási Minisztériumának helyettes államtitkára nyitotta meg.”11

A Vizuális költészet 1985–1995 című kiállítás anyagából más városokban is volt bemutató.12 Ezen 
találkozón is voltak előadások Zsilka Tibortól, Somogyi Gyulától, Vitéz Györgytől és L. Simon Lászlótól. 
A Kassák-díjat ebben az évben – Nagy Pál méltatása mellett – Vass Tibor vehette át.

Az irodalom mellett megjelent a sport is.
A keszthelyi sportaréna adott otthont a Magyar Műhely és a keszthelyi önkormányzat focicsapatai 

közötti küzdelemnek. (Az eredményről nem számoltak be az újságok…)
Nem maradt el július 14-én a francia nemzeti ünnephez kapcsolódó utcabál, ahol a helyi Xantia 

együttes zenéjére ünnepelt és táncolt a több száz fős tömeg a Balaton partján.
A három keszthelyi találkozóról természetesen beszámolt a Magyar Műhely is. Sőt – Papp Tibornak 

köszönhetően – a 90. szám címlapja is a keszthelyi eseményeket örökítette meg.
A keszthelyi találkozókról készültek fényképek is nagyrészt Papp Tibornak köszönhetően.13

Közel 20 évvel ezelőtt a Magyar Műhely három találkozója hozzájárult a keszthelyi nyári kulturális 
élet gazdagításához. Mint jól tudjuk, a Magyar Műhely évtizedeken keresztül nemcsak folyóirat volt (?), 
hanem ennél jóval több. Ezt a többet kaphatták meg a helyiek is – ha akarták, ha nem. A Műhely csapata 
is hozzájárult ahhoz, hogy Keszthely a magyar kultúra egyik fontos városa, a Balaton fővárosa legyen.

Az egyik újságíró a találkozókról szóló beszámolójában azt írta, hogy a Magyar Műhely-találkozó 
végeztével a résztvevők elmentek, de a Balaton maradt!

Köszönet a Magyar Műhelynek azért is, hogy meghagyta nekünk a Balatont!

10  Hévíz – Keszthely és Vidéke 1994. július 22., 4.

11  NAGY, I. m., 43–44.

12  BUJDOSÓ, I. m., 97.

13  A fotók megjelentek: Magyar Műhely: 40 év. Címlapok, fényképek, dokumentumok, szerk. L. SIMON László, 

Magyar Műhely, Budapest, 2002; BUJDOSÓ, I. m., 135–142.


