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estetics György gróf 1817 és 1819 
között öt alkalommal rendezte 
meg Keszthelyen a Helikoni Ün-
nepségeket. Februárban a császár 
születésnapjához, májusban pedig 

Európa első mezőgazdasági főiskolájá-
nak a Georgikonnak vizsgáihoz igazítva. 
A keszthelyi gimnázium és a Georgikon 
diákjain túl a Dunántúl neves irodalmá-
rai, a birodalom ismert tudósai, mező-
gazdasági szakemberei is részt vettek a 
találkozókon. Az 1817. februári ünne-
pen megjelentek Berzsenyi és Kisfaludy 
Sándor, ám rendszeres látogatói jobbára 
Pálóczi Horváth Ádám, Dukai Takács 
Judit és Kazinczy Klára voltak. Az ese-
ményről a korabeli újságok is beszámol-
tak, a tehetséges fellépőket pedig Feste-
tics jutalomban részesítette.

1921-ben ezeknek az ünnepségeknek 
századik évfordulójáról emlékeztek meg 
– a világháború miatt kissé megkésett 
időpontban. A centenárium megün-
neplésének gondolata dr. Lakatos Vince 
premontrei kanonok, a keszthelyi főgim-
názium tanárának volt köszönhető. (Itt 
kell megjegyezni, hogy a gimnáziumot 
Festetics Pál gróf alapította 1772-ben, 
Xa, György pedig hatosztályúvá bővítet-
te.) A szervezésbe bevonták a Kisfaludy 
Társaság ekkori elnökét Beöthy Zsoltot. 
Az emlékünnepségre irodalmi és zenei 
pályázatot írtak ki.

Nagy volt a készülődés. A  július 
2-ra és 3-ra tervezett ünnepség országos 
üggyé vált, amit legjobban a megjelen-
tek névsora bizonyít. A centenáriumra 
Keszthelyre érkezett  Horthy Miklós 
kormányzó és felesége, Apponyi Albert 
gróf, Beöthy Zsolt, Szász Károly, Ráko-
si Jenő, Herczeg Ferenc, Kozma Andor, 
Négyesy László, Vass József közoktatás-
ügyi miniszter, Zichy János gróf, Rott 
Nándor püspök, Sajó Sándor és mások. 

Az ünnepség emlékkönyvét megszer-
kesztő Lakatos Vince dr. külön meg-
jegyzi, hogy a kormányzói pár, Apponyi 
gróf, Vass József, Beöthy Zsolt, Szász 
Károly, gróf Zichy János, Rákosi Jenő és 
Rott Nándor a Festetics család vendégei 
voltak. Festetics Tasziló herceg anyagi 
és erkölcsi támogatást adott az ünnep-
séghez, többek közt az irodalmi és zenei 
pályázatok díját bocsátotta a Kisfaludy 
Társaság rendelkezésére.

A rendezvény fénypontjára július 
2-án délelőtt, a városi parkban került sor 
az erre az alkalomra felépített nyolcosz-
lopos, kupolás emlékmű előtti kis téren. 
A kupola alatt közel két és fél méter ma-
gas és több mint egy méter széles gránit-

táblát helyeztek el a következő felirattal: 
„Festetics György gróf az 1817-19-ig 
rendezett Helikoni Ünnepélyek alapí-
tója halhatatlan emlékének. Ez ünnep 
százados évfordulóját magyar tudósok, 
írók, költők és művészek társaságában 
1921. július 2-án és 3-dikán kegyelettel 
ünnepelte meg Festetics Tassilo herceg 
és Keszthely hazaXas közönsége. E di-

cső napok emléke ragyogjon a honXui 
szívekben időtlen időkig és hirdesse 
hazánknak bizton elkövetkező bol-
dog jövendőjét.” Ezt a táblát 1954-ben 
szétverték, új szövegű került a helyébe, 
de 2000-től ismét az eredeti mondatok 
olvashatóak a felújított emlékmű grá-
nitlapján. Az emlékmű előtt hangzottak 
el a beszédek, itt kerültek kiosztásra a 
pályadíjak is. Díjazottak lettek: Négye-
sy László Gróf Festetics György a magyar 
irodalomban és Kéky Lajos A Dunántúl 
a két Kisfaludy költészetében című tanul-
mányaikért. Zenei díjat Szendy Árpád 
kapott Helikoni szvitjéért.

Délután négy órakor a város Uránia 
Színházában megtartották a Dunántúli 

Közművelődési Egyesület közgyűlését 
Rákosi Jenő elnökletével. Este ugyanitt 
bemutatták Herczeg Ferenc erre az alka-
lomra írt színművét, A Holicsi Cupidót. 
A darabban felléptek: Ódry Árpád, Ba-
jor Gizi, Cs. Aczél Ilona. A díszleteket 
Csathó Kálmán a Nemzeti Színház ren-
dezője tervezte.

Július 3-án az ebéden, melyet a város 
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vezetése adott a vendégeknek, 30 ezer 
korona gyűlt össze a következő Helikon 
megtartásának költségeihez. A kétnapos 
rendezvényt a Balaton-parton fejezték be 
aratóünneppel, majd este a bállal.

Sajnos a tervezett Helikonok elma-
radtak. A következőre több mint tíz 
évet kellett várni. 1932-ben megalakult 
az Írók Gazdasági Egyesülete, az IGE. 
Már alakulásának évében megrendez-
te a Balatoni Íróhetet. Három balatoni 
fürdőhelyen: Balatonfüreden, Siófokon 
és Keszthelyen valósult meg a nagysza-
bású program szeptember 4-e és 11-e 
között. Keszthely lelkesedését emelte, 
hogy az Íróhét utolsó három napját a 
városban, illetve Hévízen töltötték az 
írók. Keszthely város megbízásából az 
IGE korábban helikoni pályázatot írt ki 
egy helikoni tárgyú ódára és novellára.  
A Helikonok szellemét tehát ismét si-
került felidézni. Keszthelyre szeptember 
9-én futott be az írók vonata, rajta a részt-
vevőkkel: Pakots Józse�el, az IGE elnö-
kével, országgyűlési képviselővel, Supka 
Gézával, Kodolányi Jánossal, Baktay Er-
vinnel, Szántó Györggyel, József Attilá-
val, Terescsényi Györggyel, Nagy Lajos-
sal, Tamási Áronnal, Szegedi Istvánnal, 
Laczkó Gézával, Ligeti Ernővel, Mécs 
Lászlóval, Berda Józse�el, Fenyő Lász-
lóval, Fodor Józse�el, Tersánszky Józsi 
Jenővel, Erdélyi Józse�el és másokkal.  
A vendégeket Keszthely nobilitásai fogad-
ták: dr. Huszár Pál főszolgabíró, Reischl 
Imre városbíró, Berkes Ottó, a premont-
rei gimnázium főigazgatója, valamint dr. 
Lénárd Ernő, Festetics herceg főtitkára. 
A megérkezést követően a vendégeket 
Hévízre szállították, ugyanis itt tartották 
az Íróhét tematikus üléseit, s elszállásolá-
sukat, valamint az étkezések nagy részét 
a hévízfürdői igazgatóság biztosította.  
Az írók nem nélkülöztek sem Keszt-
helyen, sem Hévízen.  A PetőX Iro-
dalmi Múzeumban megtalálható me-
nükártya szerint szeptember 10-én a 
hévízi Lö�er-féle vendéglőben a követ-
kező ételsort szolgálták fel: borjú ragule-
ves, velőgöngyölék paradicsommártással, 
ropogós malacsült vöröskáposztával, ve-
gyes rétes (almás, túrós, káposztás), gyü-
mölcs, feketekávé, kőbányai sör, bada-
csonyi rizling. Nem véletlen tehát, hogy 
Kodolányi a Visszapillantó tükör című 
könyvében a következőket írta: „Héví-
zen a bérlő részvénytársaság igazgatói fe-
jedelmi vendéglátásban részesítették író-
inkat, s még nagy bált is rendeztek, ahol 
a parasztnéppel együtt táncolt az IGE”. 
Nagy Lajos, József Attila hévízi szobatár-
sa A menekülő emberben megjegyezte: 

„Márpedig nekünk, József Attilának 
és nekem az evés volt a fontos. […]  
Az asztalnál mindenütt mellettem ült 
Attila, aki úgy élvezte az ételeket – halat, 
szárnyast, pazar köreteket, tortát, a legX-
nomabb gyümölcsöket –, hogy nyögött 
és sóhajtozott a gyönyörűségtől. És szün-
telenül magyarázta még teli szájjal is, 
miért olyan Xnom a fogas, miért olyan 
remek a szőlő, a körte…”

A menükártya másik érdekessége, 
hogy annak hátoldalára József Attilá-
nak rögtönzéseket jegyeztek fel írótársai.  
Az első bejegyzés Kodolányi Jánostól 
származott: „Jó kis hely e fogadó, / Nőjön 
meg a fogad, ó!!!” Terescsényi György a 
következőket írta: „»Velőgöngyölékedre« 
gondolok némi makói hagymaíz kísére-
tében. De azért szeretlek.” Ligeti Ernő: 
„Ez a káposztás rétes tünemény volt. 
Hogy lehet nem élni az életet?” Erdélyi 
József következett: „Nagy Lajos szerint a 
Balatoni Hét legszebb verse a túloldalon 
olvasható, pukkadj!” Több vers és kroki 
is született az Íróhéten. Pakots Józsefnek 
emlékalbumot nyújtottak át az írók, 
amelybe bekerült József Attila Hévízen 
írt alábbi rögtönzése:

Kezdetben volt Pakots,
aztán lőn az IGE,
köztünk ő a kapocs,
azért jöttünk ide.

Szeptember 9-én megalakult az IGE 
Zala megyei Csoportja. Díszelnökéül 
herceg Festetics Taszilót választották, aki 
az IGE megsegítésére ezer pengőt aján-
lott fel, valamint egy telket adományo-
zott, ahol az IGE felépíthette volna az 
Írók Házát. Végül a herceg halála miatt 

az építkezés elmaradt. Még ezen a napon 
irodalmi estet rendeztek az Urániában, 
itt léptek fel az írók és költők, valamint a 
műveiket tolmácsoló színészek.

Az Íróhét utolsó napján, szeptember 
11-én, megérkezett a sportos főherceg, 
Albrecht is, akit Keszthely vezetői és az 
Íróhét résztvevői a városházán fogadtak. 
Ezen a napon emlékeztek meg a városi 
parkban megtartott szabadtéri rendezvé-
nyen a régi Helikonokról, s ekkor osz-
tották ki a pályadíjakat is. 20 óda és 8 
novellapályázat érkezett be, kettő kapott 
díjat. Az egyik díjazott Szőllősy Ferenc  
A balatoni aranyhíd című novellája, a 
másikat Palasovszky Béla Magyar Heli-
kon című ódája lett. Később a Balaton-
parti Hullám Szálló teraszán Paulini Béla 
gyöngyösbokrétásai, a Kiskomáromból, 
Galambokról, Balatonmagyaródról, Za-
lakarosról és Sármellékről érkezett Xata-
lok léptek fel. A Keszthelyi Hírlap 1932. 
szeptember 18-i száma a következő 
mondattal zárja le az eseményeket: „Es-
tére kigyulladt a Balaton felett ezer szí-
nes lámpa, hogy a vízen táncoló szivár-
ványán színek hangulatosan fejezzék be a 
Balatoni Íróhét keszthelyi ünnepségeit.”

A második világháború és az azt köve-
tő évek nem voltak alkalmasak a heliko-
ni eszme újraélesztésére. Érdekes módon 
erre éppen 1957. szeptember 28-án ke-
rült sor, amikor Keszthelyen megemlé-
keztek az ünnepek 140. évfordulójáról. 
Itt Vargha Balázs mondott beszédet, 
Jancsó Adrienne szavalt, Török Erzsébet 
pedig énekelt. Másnap megkoszorúzták 
a kupolás Helikoni-emlékművet. Ez az 
ünnepség arra serkentett pár keszthelyi 
lokálpatriótát, közöttük dr. Sági Károly 
múzeumigazgatót, dr. Szabolcs András 
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közgazdászt, Merényi Elemért, a műve-
lődési ház igazgatóját, hogy megpróbál-
ják feléleszteni a Helikoni Ünnepségeket 
elsősorban a középiskolás diákok részvé-
telével. Számos megoldhatatlannak lát-
szó kérdés elhárulása, valamint a párt és 
állami szervekkel történt tárgyalást köve-
tően engedélyt kaptak, hogy 1958-ban 
Helikonra hívják a magyar Xatalokat. 
Mindezt kötelezően a KISZ (Magyar 
Kommunista I|úsági Szövetség) bevoná-
sával. Tíz város tizenegy iskolája küldte 
el jelentkezését (Debrecen, Keszthely, 
Komló, Nagykanizsa, Pápa, Sopron, 
Sümeg, Szekszárd, Zalaegerszeg, Zala-
szentgrót). A sikeres rendezvény  arra 
ösztönözte a rendezőket, hogy mindezt 
folytassák. 1959-ben már 55 iskola je-
lentkezett. 1963-ig évente, azt követően 
kétévente rendezték meg a Helikonokat.

Az 1965-ös rendezvény különös cse-
megével szolgált. A rendezők felkérték 
Kodály Zoltánt, hogy egyik alkotását 
ajánlja Helikon i|úságának. A Mester 

Felhasznált irodalom:

Keszthelyi Helikon

Az ifjúság Helikoni Ünnepségei Keszt-
helyen

Keszthely régi Helikonjai = Helikon 50

„egy boldog írói táborozás a Balaton mel-
lett… 1932, 1982

HELIKON

hogy a diákok egyéni megmérettetése 
Keszthelyen történjen meg. Erre azon-
ban már csak a rendszerváltoztatást kö-
vetően kerülhetett sor.

1992-ben a keszthelyi Goldmark 
Károly Művelődési Központ létrehozta 
az Újkori Helikoni Ünnepségek Alapít-
ványt. Az alapítvány kétévente szervezi 
és rendezi meg a keszthelyi Helikonokat, 
ahol 18 művészeti kategóriában, neves 
zsűri előtt, mintegy 3000-4000 dunán-
túli diák tehetsége, tudása mérettetik 
meg.

 

Berzsenyi Dániel
KESZTHELY

(részlet)

Itt, a kék Balaton partja virányain,
Hol minden mosolyog, mint az aranyvilág,
Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halmok koszorús oldalain ragyog
A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd;
Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helikon.

igent mondott, és átadta (Kodály-Kis-
faludy K.) Mohács című kórusművét. 
Helyben némi politikai zavart okozott a 
mű, azonban a rendezők félelme, éppen 
Kodály presztízse miatt, alaptalannak bi-
zonyult. Az ősbemutatóra 1965. április 
2-án került sor a keszthelyi Balatoni Mú-
zeum aulájában, ahol a szerző és felesége, 
a keszthelyi származású Péczely Sarolta is 
megjelentek. A művet Ivasivka Mátyás 
pécsi karnagy vezényelte. Hatalmas ová-
ció volt és siker.

Az Országos Diáknapok megjelenését 
követően lassan csökkent a keszthelyi 
Helikon jelentősége. Később, az 1980-as 
évek elejétől a Helikonok három megye 
szerkesztett műsorainak bemutatói let-
tek. Ebben az időben regisztrálhatták 
a legkevesebb résztvevőt.  Ezek az évek 
voltak a mélypontok. Több szakmai kri-
tika is érte a „lezüllesztett” versenyeket, 
s talán ennek eredményeként a KISZ 
megpróbált visszatérni az eredeti gyöke-
rekhez, azaz ahhoz az alapkoncepcióhoz, 
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