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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.
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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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