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Vasvári Zoltán 

Gyakran zengeti itt Árion énekét 

vannak vidékek gyönyörű 
tájak ahol a keserű 

számban édessé ízesül 
 

(Kányádi Sándor) 

Vannak vidékek, amelyek többek pusztán földrajzi tájnál. 
A szülőföld minden ember számára életre szóló kapaszkodó, él-

ményvilág. De vannak választott tájak is, amelyektől, megismerve, 
megélve, megszeretve azokat, többé nem lehet szabadulni tőlük – a 
táj nem ereszt, elvár, visszahív. 

Magyar ember számára ilyen vidék a Balaton. A táj, ahol a keserű a 
szájban édessé ízesül. 

Nem volt ez mindig így. 
Történelmünkben maga a tó és közvetlen környéke a XVIII. szá-

zadig csak a Balaton melletti várak, a köré települt néhány mezővá-
ros és a tó partjától kissé távolabb, a berkek ölén meghúzódó fal-
vacskák mindennapi, koronként változó, hol nyugalmasabb, hol 
véres-izgalmas életében kapott szerepet. 

Időről időre egy-egy utazó, hadmérnök vagy literátus ember is el-
látogatott a Balatonhoz, de alig akadt, akit komolyabban megihletett. 

A magyar középkor íróit, a reneszánsz humanistáit szinte meg 
sem érintette a tó szépsége, varázslatos világa. 

Oláh Miklós érsek, nagy történeti munkájában, „Hungáriá”-jában 
(1536), amelyben Magyarország részletes leírására vállalkozott, csak 
a dörgicsei bor zamatát és az ízletes balatoni halakat tartotta feljegy-
zésre méltónak. Külföldi utazók – mint a XVII. században a török 
Evlia Cselebi – fel sem figyelnek a tündéri tájra. Cselebi a várakat 
mutatta be és a Balaton emésztést segítő, egészséges vizét dicsérte. 

Költő nem is gondolt arra, hogy versben szóljon a Balatonról. 
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Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) 

Egy szép asszony mentsége (részlet) 

Habjai országunk kisded tengerének 
A partokon olyan rémülést szerzének: 
Hogy csupa érc legyen közepén szívének, 
Aki neki merne indulni vízének. 

 
[1787] 

Balatoni veszedelem (részletek) 

Keress a hűs árnyékokban nyugodalmas rejteket 
Músám! s zengedezz Tritonnak hálaadó éneket. 

Balázs szélveszes innepén szentelj egy innepnapot; 
Emelj a Balaton parton emlékezet oszlopot. 

Metéld fel elkophatatlan betűkkel, vas pennával 
Mint bánt ezen napon Tethis az Apolló fiával? 

Énekelj az életünkre törekedő habokról, 
S kedves hazám kis tengerén történt zűrzavarokról. 

Tedd példává szerencsétlen esetedet másoknak, 
Hogy ne higyjenek akármely kis vizen a haboknak – 

Már két órányi magasra a nap felemelkedett, 
A sík víz csendes tengeri színekkel kedveskedett, 

Jó terhével a nagy sajkát előre elbocsátom, – 
Indulunk egy kis csónakon én s egy kedves barátom; 

Tán mindketten megérzettük véletlen esetünket, 
Mert otthon hagytuk morogva pattogó fegyverünket: 

Mellyel a csendes víz színén olyan jeleket adtunk 
Nemrég is, hogy hangzott az ég, s rengett a föld alattunk. 

Dagad a víz, noha nincsen szél, nincs legkisebb szellet, – 
Sebes repten elsuhanunk a terhes sajka mellett. 
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(…) 
 
A tengeri csudák hozzánk csoportozzák magokat 

S kedvekre szedik a belénk ütközött hab-hangokat. 
Szabadíts Triton! vedd elő háromágú villádat, 

Szánd meg az ennyiszer orron csapkodott hajócskádat. 
Ne bocsáss több szeles habot csónakunk ellenére 

Ez izzadozva dolgozó hat karnak szégyenére. 
Elmúlik a harmadik szél; az idő vidámodik, 

Nem is volt ez oly kegyetlen, mintsem ama második. 
Fúj a szél, de a hullámok már nem emelkedhetnek, 

Mert a közelített partok jobban ellent vethetnek; 
Én visszafelé fordulok, nézek a nádszélekre, 

S onnan örvendő szemekkel tekintek az Egekre; 
Felállok a kis csónakban, Lőveit is felköltöm, 

Tömjénezőmet jószagú faddi fűvel megtöltöm. 
Füstölök a felszél ellen Triton tisztességére, 

S míg ez tartott, már jól ki is értünk a nád szélére, 
Mely édesdeden hallgattuk ott a nád suhogását, 

Mikor már általhaladtuk a zúgó hab morgását! 
Mintha mind megannyi Sálvét adnának a nádszálak, 

A veszély után ebben is örvendezést találok, 
Holott aki a parton áll attól is borzadozik: 

A nagy baj után a kicsiny kész örömre változik. 
Evezünk a nádas mellett csendesebb suhogással, 

Játszi dicsekedésekkel beszélgetünk egymással, 
Miket látunk, miken mentünk által? és szerencsére 

Mint jöttünk ki nagy munkával, a tó felső szélére? 
Élte megmaradásáról ki miként kételkedett? 

Egynek karja, másnak szíve hányszor s miként csüggedett? 
Végre a kikötőparton utoljára megállunk, 

A hajóból a nézőknek köszönünk, és kiszállunk. 
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Levy (Bihari Puhl Levente) (1957-): Balatoni hangulat 
Olaj, fa, 19 x 24 cm. 

Magántulajdon 


