
Csokonai Vitéz Mihály
A’ TIHANYI EKHÓHOZ

ÓH TIHANNAK ríjjadó Leánya!
    Szállj ki szent hegyed közűl.
Ím, kit a’ sors eddig annyit hánya,
    Partod’ ellenébe űl.
Itt a’ halvány Holdnak fényén
Jajgat és sír elpusztúlt reményén
    Egy magános árva szív.
    Egy magános árva szív.

Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek
    A’ bóldogság’ karjain,
Vígadoznak a’ kies Fürednek
    Kútfején és partjain;
Addig én itt sírva sírok.
És te, Nimfa! a’ mit én nem bírok,
    Verd ki zengő bérceden.
    Verd ki zengő bérceden.

Zordon erdők, durva bérczek, szirtok!
    Harsogjátok jajjaim!
Tik talám több érezéssel bírtok,
    Mintsem embertársaim,
Kik keblekből számkivetnek
És magok köztt csúfra emlegetnek
    Egy szegény boldogtalant.
    Egy szegény boldogtalant.

A’ kik hajdan jó barátim voltak
     Még felkőltek ellenem,
Űldözőim pártjához hajoltak:
        Óh! miket kell érzenem,
A’ midőn már ők is végre
Úgy rohannak rám, mint ellenségre,
Bár hozzájok hív valék.
Bár hozzájok hív valék.

Nincsen, a’ ki lelkem’ vígasztalja,
    Olly barátim nincsenek;
Vállat rándít, a’ ki sorsom’ hallja;
    Már elhagytak mindenek.
Nincsen szív az emberekbe’:
Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe
    Szívem’ bús panasszait.
    Szívem’ bús panasszait.

LILLA is, ki bennem a’ reménynek
    Még egy élesztője volt,
Jaj, LILLÁM is a’ tiran törvénynek
    ’S a’ szokásnak meghódolt.
Hogy vagy most te, áldott lélek?
Én ugyan már elhagyatva élek
    A’ tenger kínok között.
    A’ tenger kínok között.

Oh, van-é még eggy erémi szállás,
    Régi barlang, szent fedél,
Mellyben egy bőlcs csendes nyugtod, hálást
    E’ setét hetgyekben lél?
Hol csak egy kő lenne párna,
Hol sem ember, sem madár nem járna,
    Melly megháborítana.
    Melly megháborítana.

Abban, gondolom, hogy semmi jussal
    Ellenkezni nem fogok,
Hogyha én egy megvetett virtussal
    Itt egy kőben helyt fogok,
’S e’ szigetnek egy szögében,
Mint egy Russzó Ermenonvillében,
    Ember és polgár leszek.
    Ember és polgár leszek.

Itt tanúlom rejtek-érdememmel
    Ébresztgetni lelkemet.
A’ Természet majd az Értelemmel
    Bőlcsebbé tesz engemet.
Távol itt, egy Másvilágban,
Egy nem esmértt szent magánosságban
    Könnyezem le napjaim.
    Könnyezem le napjaim.

Itt halok meg. E’ setét erdőben
    A szomszéd Pór eltemet.
Majd talám a’ bóldogabb időben
    Fellelik sírhellyemet:
’S a’ melly Fának sátorában
Áll egyűgyű sírhalmom magában,
    Szent lesz tisztelt hamvamért.
    Szent lesz tisztelt hamvamért.
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DOSSZIÉ

Költőink, íróink sora emlékezett meg 
műveiben echó-élményéről. Jelenség-
ként ihlette meg őket, a visszhang szinte 
mindegyiküknél női megjelenítésű. Kis 
János 1798-ban így fogalmazott: „S bölcs 
echóddal most istenfélőknek / Szent 
hymnusát elharsogtatod / Majd két bol-
dog egymást szeretőknek / Lágy zengésű 
hangját hallatod.” Vörösmarty Mihály 
1830-ban A tihanyi visszhang címmel 
versben írta meg Irma és Dezső szerel-
mének történetét. Az echó kihallgatta 
Irma szavait, árulóvá vált, három várme-
gye: Somogy, Veszprém, Zala, valamint 
Füred, tőlük a szomszédos vármegyék, 

az egész ország megtudta szerelmének 
titkát. Ezért a dühös lány némulásra kár-
hoztatta a visszhangot. Vörösmarty aztán 
1838 egy nyári hetében titkára, Bártfay 
László kíséretében füredi útjuk során el 
is látogatott Tihanyba. Az apátúr igen 
szívesen fogadta és kísérte a „visszhang 
helyére”. Kecskekörömárus gyerekek 
csoportja követte őket, akiknek szózava-
rát „szelídebben”, nevetését „irtóztatóan” 
zengte vissza az echó. Bártfay feljegyezte 
naplójában a gyerekek kiabáló szövegét 
is: „Füred nincs ide messze csak hogy az 
útja hosszi.” A társaságukban levő szí-
nész, Lendvay pedig ezt kiáltotta sebesen 

a visszhangnak: „répa retek mogyoró rit-
kán rikít reggel a rigó.” Vörösmarty tit-
kárának tudomása szerint az echó csen-
des időben 16 szótagot, pentametert, 
hexametert kiáltott vissza. S megjegyez-
te: „Legégetőbben azon szótagokat és 
szavakat, amelyekben r betű van.” Hogy 
a költő maga kiáltott-e a visszhangnak, 
erről nem számolt be Bártfay.

1847-ben az Életképek című lapot 
tudósító Tanárky György Füredről Ti-
hanyba a Himfy vitorláson tette meg az 
utat. A faluban vihar csapott le esővel, 
széllel, ennek ellenére nem akarta elmu-
lasztani a „sziklai lány” meglátogatását. 
Az azonban nem visszhangozta szavait, a 
„szél erősebb volt mint ő.” A következő 
évtől megjelenő balatoni útikönyvek, így 
Horváth Bálinté, később Jalsovits Aladá-
ré mind dicsérik a tihanyi echót, felhív-
ják rá az utazók Xgyelmét.

Pompéry János 1853-ban regét írt  
A Tihanyi visszhang címmel. Rá hat évre 
Zombory Gusztáv a Vasárnapi Ujság ol-
vasóival osztotta meg tihanyi élménye-
it. A visszhangról e sort vetette papírra: 
„az ember csaknem kísértetbe jő elhinni, 
hogy valamely elrejtőzött élőlény utá-
nozza szavainkat.” Garay János emléke 
tovább élt, erősödött a 19. század má-
sodik felében a Balaton térségében. Az 
irodalmi hagyományokat is ápoló Bala-
ton Egylet 1883-ban a kirándulók eső 

Vörösmarty Mihály
A TIHANYI VISSZHANG

„Szüntesd csókjaidat, szüntesd meg az alkudozó szót,
Édes az ah, de tanút nem szivel a szerelem.”
A visszhangu tetőn így súgott Irma Dezsőhöz,
Hogy Tihany agg hátán ültenek a szeretők.
A visszhang ezeket, mint hallá, súgva beszélé
Régi barátjának, a Balatonnak, alant,
A Balaton pedig elmondá partjainak, azoktól
Tudta Somogy, Veszprém, és Szala, tudta Füred;
És ezek elmondák a szomszéd többi megyéknek,
S már az egész ország tudta, hogy Irma szeret.
Akkor az árúlót így szidta meg a haragos lány:
„Némulj meg, viszhang; vén Balaton, te apadj
S láss fenekedre: gazos legyen az sokféle gazokkal,
S benne a száraz avart irtsa ki éjjeli láng.
S még feketébb legyen a füsttől Tihany oldala, mint most;
És vendégtelenűl álljon alatta Füred.
Ezt bár nagy szomorúan a három vármegye lássa,
Lássa egész ország, s bús legyen érte soká.”
Ezt is az őr visszhang hallá, s kibeszélte világnak:
Mit tehetett a lány? hallgata, és szeretett.

1830

Kis János
A BALATON MELLÉKE
(részlet)

Zárt Tihany, melly, habtól csapkodtatva,
S a körülted zúgó vészeket
Klastromodban csendesen hallgatva,
Adsz szentidnek bátor rejteket,
S bölcs echóddal most istenfélőknek
Szent hymnusit elharsogtatod,
Majd két boldog egymást szeretőknek
Lágy zengésü hangját hallatod;

Vig Füred, hol épség istennője
Áldást ontó szent forrás körül
Sokon, a kit mind napja mind éje
Régtől gyötrött, lágyan könyörül,
Soknak, belső fájdalmak dacára,
Kivül nyájas arcot kölcsönöz,
Sokat, mások kisztő példájára,
Kinok közt is táncra ösztönöz.
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előli „menedékéül” Tihanyban „Garay-
kunyhót” emelt. Ennek homlokzatán a 
füredi nyaralótulajdonos Jókai Mór disz-
tichonjait olvashatták: „…Szent föld ez! 
Multunk sok gyászát zengte a visszhang / 
Hadd visszhangozzák bércei most örö-
münk.”

Folklórfeljegyzés is maradt ránk az 
echóhoz kapcsolódóan. Tihany kisbírója 
és a gyerekek a kirándulók kedvére ezt a 
mondókát kiáltották: „Szép a tihanyi ki-
látás, / De nehéz a feljárás, / Feljárásod 
jobb volna, / Vendéged is több volna”. A 
hangerőt a kisbíró hangtölcsérrel, a gyere-
kek a kezük formálta tölcsérrel fokozták.

A 20. század költőit is megihlette a 
visszhang. Babits Mihály szép meséje 
szintén Garay regéjén alapul. Reményik 
Sándor Örök Tihany című versét „Egy 
szép, visszhangos perc emlékére írta. 
Záró sora így szól: „Az Ekhó úgy kell, 
mint a levegő.” Kosztolányi Dezső egy 
nyárutón járt a Balatonnál. I|úságát 

keresve kérdezte „tündér Tihany” vissz-
hangját, de az néma maradt. Wass Albert 
költészetében is helyet kapott a tihanyi 
visszhang.        

A füredi házában irodalmi szalont 
létrehozó Lipták Gábor 1958-ban Ti-
hanyi ekhóhoz címmel jelentetett meg 
válogatást a balatoni versekből és raj-
zokból. Balatoni mese-, monda- és 
történetfeldolgozásait pedig 1976-ban 
tette közzé Aranyhíd címmel. Garay nyo-
mán prózába öntötte a tihanyi visszhang 
regéjét, amit esti meseként nemzedékek 
hallhattak a rádióban. 

Az 1960-as évektől a tihanyi echó 
hangja fokozatosan gyengült.  Míg ko-
rábban az alacsony, nádtetős házak és 
fák nem zavarták a hanghullámok ter-
jedését, az egyre sűrűbb beépítés akadá-
lyozta azt. De nem szűnt meg! És kortárs 
költőink: Veress Miklós, Rudnai Gábor, 
Döbrentei Kornél, Csontos János, Né-
meth István Péter, Szilágyi Ferenc, Haj-

du Zoltán, Garai István és mások műve-
inek motívuma a tihanyi echó.

2014 júliusának közepén Tihany 
könyvfesztiválnak adott méltó helyet. 
A balatoni könyveket felvonultató és 
bemutató rendezvény természetesen az 
Echo nevet kapta. Záróeseménye Cso-
konai versének előadása volt a Visszhang 
dombon, a Tihanyban második otthon-
ra találó Borsos Miklós Echo című szob-
ra, a bronzból készült leányalak előtt.

A múlt év decemberének elején, 
hasonlóan az előző évekhez a Csend 
Napjai programsorozat keretében Dr. 
Korzenszky Richárd tihanyi perjel veze-
tésével a nevében is csendes Tihany téli 
zarándokai megszólaltatták a visszhan-
got. Garay „szózatos tündére” visszaad-
ta Kisfaludy Károly klasszikus sorait és 
más, újabb mondatokat is; bizonyságul 
arra, nem tűnt el a tihanyi echó, csak 
pihen nyaranta és télen éled újra, talán 
ihletforrásul korunk literátorainak. 

Reményik Sándor
ÖRÖK TIHANY
  Egy szép, visszhangos perc emlékére

Uram, Teneked legyen hála, hála,  
Hogy Te Tihanyt teremtesz mindenütt,  
S ha akarod: zeng riadó leánya.  
 
Hogy a szirt fokán nem kell némán állni  
Sírásóként hangot hantolva el, – 
Hogy lehet még, hogy érdemes kiáltni!  
 
Úgyis fogy a hang, – zihál a tüdő – 
S ha egyszer mégis felcsap szabadon:  
Az Echó úgy kell, mint a levegő.  
 
Mi lenne, ha ránk hullván a setét,  
Lezárná mindég nyíló ajkainkat  
Nagy, címeres önismeret-pecsét?  
 
Mi lenne, ha hágván hegyormokat,  
Szívünk, a tompán zörgő gyász-szekér, 
Daccal hurcolna hang-halottakat?  
 
S mi lenne, ha eltűnne mindenünnen  
Tihany tündére, felül és alul, – 
És az utolsó S. O. S. kiáltás 
Lábunkhoz hullna – visszhangtalanul?...  
 
1930. november 19.
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