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Balaton vidékének a „szépség al-
máját” nyújtó, az „édeni tájhoz” 
hamarosan ezernyi szállal kötődő 
Jókai Mór örökítette meg ezt a 
kis adomát az 1858-ban megje-

lent A magyar Tempevölgy című regényes 
tájleírásában. Az előző év augusztusának 
elején jutott el először a Balatonhoz, a 
„tündéri tóhoz”, annak is „megbecsülhe-
tetlen helyére, Balaton-Füredre”. Az apát 
úr személyes meghívására kirándult Ti-
hanyba. Arról nincs tudomásunk, pró-
bát tett-e a híres echóval, akár magyarul, 
akár más nyelven. A hirtelen kitört nyári 
zivatar visszaútra késztette füredi szállás-
helyére.

Mióta forrt össze Tihany neve a vissz-
hanggal, miként válhatott a Kazinczy 
által kiesen rútként jellemzett falu egyik 
legismertebb és legvonzóbb jelenségévé? 
Ha a hozzá kapcsolódó mondákat, re-
géket olvassuk, a mitológiai időkbe ju-
tunk vissza. Azonban a tihanyi visszhang 
eredetmítoszai meglehetősen késeiek, 
néphagyományi elemeket romantikusan 

Tudott-e angolul a mi 
echónk?
„Tihany szózatos tündérének” 
visszhangja irodalmunkban

átszínezően szépirodalmi fogantatásúak. 
Fáy András 1837-ben közreadott klasz-
szikus és igen népszerű regéje, a Sió, a 
Balaton tündére már érinti a visszhang 
eredetét. Ám a Balatoni kagylók című 
versfüzérével 1848-ban Balaton-kultuszt 
teremtő Garay János írja meg a vissz-
hang, s egyben a tihanyi kecskekörmök 
csodás eredetét. Története emlékeztet 
Narkisszosz és Ekhó mítoszára azzal a 
lényeges különbséggel, hogy Ekhó teste 
nem sorvadt el a reménytelen szerelem-
től s csak hangja maradt meg, hanem a 
szépséges, viszont gonosz pásztor király-
lány változik visszhanggá, és a tókirály Xa 
hal bele viszonzatlan szerelmébe. „Most 
– bár ki szóljon hozzá, / Bár gazdag és 
szegény: / Felelni köteles rá / E bércek 
tetején.” – fejezi be versét Garay. Azt a 
verset, ami szinte hihetetlen népszerű-
ségre tett szert, máig ismert, kedvelt. A 
kecskekörömárus tihanyi gyerekek még 
az 1950-es években is harsogva szavalták 
a turistáknak és szövege képeslapokra is 
rákerült.

Egy 1924-ből származó, kevésbé el-
terjedt történet a török időkbe vetíti 
vissza a visszhangot. Az ősz nemest, Zalai 
Mihály uramat a tihanyi visszhang men-
tette meg az ellenséges lovasoktól, akik a 
túlerő hangját vélték a zengésében.

„Tihanynak játszó lánya” viszont az 
ősi évezredekben és még a török korban 
sem létezett. A tihanyi bencés rend újjá-
éledésének időszakához köthető a jelen-
ség, azaz a keletkezési helyére visszavert 
hang keletkezése. 1754-re készült el a 
kéttornyú nagy barokk templom, koro-
naként a kopár sziklafal homlokán. Szél-
mentes, csendes időben, különösen este 
e templom északi fala verte vissza a tőle 
több mint 300 méterre levő dombon el-
kiáltott szavakat. A természeti ritkaságot 
hamar észlelték, híre kelt a honban, vala-
mint idegen nyelvű földrajzi könyvek ré-
vén külföldön is. Pálóczi Horváth Ádám, 
a Magyar Tenger poétája 1814-ben egész 
hajóra való lengyel főurat vezetett fel az 
echódombra. Az apátságot felkereső, a 
bencések vendégszeretetét, „teljes tisz-
tességét” élvező vendégeket a szerzete-
sek, olykor maga az apátúr kísérte fel a 
dombra, hogy onnan szólaltassák meg 
az echót. Rendszerint Kisfaludy Károly 
Mohács című versének első sorát citál-
ták, ez volt a visszhangpróbáló szöveg: 
„Hős vértől pirosult gyásztér, sóhajtva 
köszöntlek.”

Csokonai Vitéz Mihály mély szerelmi 
bánatában és remélt egzisztenciáját sirat-
va a Balaton északi partján át Somogyba 
igyekezett. 1798 júniusát írták ekkor. 
Füreden a tó partján ülve (korábban úgy 
hitték, a szántódi csárdánál) szemlélte 
Tihanyt, szólította „Tihannak rijjadó leá-
nyát” kérve, szálljon ki szent hegye közül 
és nimfaként tegye meg azt, amire ő kép-
telen: „zengő bércén”  kiáltsa el fájdal-
mát. A verset, amely eredetileg A füredi 
parton címet viselte, 1803-ban illesztette 
a Lilla-dalok közé, némileg módosít-
va, immár A tihanyi ekhóhoz címmel.  
A boldogtalanságból, reménytelenségből, 
magányosságból született költeményben 
Csokonai a líra sajátos eszközével meg-
eleveníti a visszhangot: a versszakok 
minden nyolcadik sora az előzőt ismétli, 
annak visszhangja. S „Tihannak rijjadó 
leánya”, az echó Csokonai óta gyakran 
kikelt sziklái közül, hallhatta a költő 
megzenésített versét, amit rendszeresen 
elénekeltek a Tihanyba kirándulók. A 
18. század végétől egyre divatosabbá vál-
tak a Savanyúvízről, azaz Füred-fürdőről 
Tihanyba tett kirándulások az apátság és 
a helység természeti csodáinak megte-
kintésére, a visszhang megszólaltatására. 
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