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a a Balaton-felvidéken járunk, sok helyen emlékeztetnek minket rá, hogy 
Batsányi János a térség szülötte volt: Tapolcán szülőházánál emléktábla jelzi 
ezt, valamint a város szobrot állított neki és későbbi, osztrák feleségének is. 
Emléktábla jelzi Tapolcán és Veszprémben is, hogy melyik épületben tanult, 
Balatongyörökön pedig még kilátót is elneveztek róla. 

Életrajzírójától, Horánszky Lajostól tudjuk, hogy a Balaton zalai partjától nem 
messze, a Tempe völgyében, Tapolcán a 18. század derekán bukkant fel a családnév. 

Batsányi írásaiban csak elvétve szól a Balatonról, mindössze két versében érint ki-
fejezetten balatoni témát. Az első történet azonban rögtön enyhítheti e szám kapcsán 
támadt hiányérzetünket: A keszthelyi hajóra című vers remek korlenyomat, s Batsányi 
költészetének jellegzetességeit is bemutatja. 

Festetics György 1796–97-ben építtetett, Phoenix névre keresztelt hajója országos 
hírnévre tesz szert. Mivel birtokait a Balaton éppen szétvágja, legszerencsésebbnek az 
tűnik számára, hogy telkei közt vitorláson bonyolítja a szállítmányozást (főként a só 
szállítását). A vívmányt a vízrebocsátásról szóló beszámolójában a Magyar Hírmondó 
mint a boldog, polgárosult jövő első hírnökét ünnepli, és kiemeli, hogy így a Bala-
ton térségében olcsóbb lesz a só a gazdaságos szállítás miatt. Az újszerű megoldást 
még egy évvel később is lelkesen emlegetik, mikor Festetics a vízlecsapoló szélmalmot 
mutatja be. Festetics a Phoenix oldalára feliratot is akar vésetni, verspályázatot ír ki, 
amelynek bírájául Péteri Takáts Józsefet kérte fel. A szövegeket Péteri Takáts Batsá-
nyihoz is eljuttatja. Több sem kell az írónak, maga is levelet ír a tulajdonosnak, mely-
ben saját változatát is elküldi. A vitorlást ünneplő vers egyébként a fő bíráló, Péteri 
Takáts művének átdolgozása, amit később Batsányi bővebb formában válogatott be 
saját költeményei közé. Batsányi levelében szerepel, hogy az eredeti terv szerint a két 

versszakot a hajó egy-egy oldalára írná, 
„Horatius amaz isméretes mondásának 
mintegy ellenére:  – Nequidquam Deus 
abscidit prudens Oceano dissociabili 
terras, si tamen impiae non tangenda 
rates transiliunt vada!” („Isten mért 
szakitotta el, / baljós Oceanus, véled a 
földeket? / mert lám, mégis a gyors hajók 
/ nem tisztelve a szent mélyt, hasogatnak 
át.” [A Vergiliust Athénba vivő hajóhoz 
– Weöres Sándor fordítása]) Batsányi 
feliratversének későbbi, 1798-as évszám-
mal ellátott, bővebb, végső változata:  

UJVÁRY ANNA

A Balaton Batsányival 

A mindent elrontó idő hatalmának 
        Már egyszer e hajó is engedett: 
De közjóra termett jeles nagy urának 
        Szavára még egyszer feléledett; 
S bár néha e gyakran háborgó tengernek 
Hullámi majd eget, majd poklokat vernek,  – 
Megvetvén a szelek mérges ostromait, 
Bátorsággal járja kiszabott útjait. 
Áldják Somogy s Szala megörült vidéki, 
S állandóbb szerencsét ohajtanak néki. 
 
Áldom, s dicsőitem én is! s örömömet 
Zengvén, homlokára függesztem versemet: 
»Nézz e kis példára, magyar föld nagy népe! 
Ez lehet még a te újulásod képe. 
Két Leopold után ami még elhaladt, 
Végbe megy nemsoká Ferenc s József alatt. 
Bízván kormányzóid bölcs intézetében, 
Remélj! s erőlködjél e szélvész dühében, 
Hogy, el nem csüggedvén bajod tengerében, 
A közboldogságnak kiköthess révében!«

Ugyan a költeményt tekinthetnénk 
egyszerűen propagandisztikus, lelken-
dező feliratversnek is, mégis hamar kitű-
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nik, hogy Batsányi szemében egy ilyen 
egyszerű vállalkozás is lehet a közjó felé 
vezető út jelképe. A feliratversek versen-
gésének kimeneteléről sajnos nem tu-
dunk, így nem ismert, hogy utólag végül 
bármelyik felkerült-e a hajó oldalára. 
Batsányinak viszont minden bizonnyal 
megtetszett a téma, hiszen ebben a ki-
bővített változatban saját versei közé is 
beválogatta. 

Ismerve Batsányi költészetét, nem 
csoda, hogy még szülőhelyéről sem 
áradozik többet, hiszen a nagyszabású 
változások elkötelezett híve, és inkább 
ezekről ír. 

A másik verse, amelyben megemlíti 
a Balatont A magyar költő idegen messze 
földön, a Poétai elmélkedések 2. részének 
Negyedik éneke, melyben a múzsa kö-
szönti a költőt, majd felszólítja, hogy 
csupa nagyszerű, nemes és magasztos do-
logról zengje énekét. A költemény így a 
költői feladatokat veszi sorra, s Batsányi 
a lírai ént a szeretett tájba, a Balaton-fel-
vidékre helyezi: 

*
A másik kérdés, melynek kapcsán fon-
tos lehet Batsányi balatoni kötődése – 
még ha csak áttételesen is – feleségével, 
Baumberg Gabriellával való kapcsolata. 
„A bécsi Szapphó” ugyan ünnepelt köl-
tőnő volt az osztrák fővárosban, a pár 
1934-es, tapolcai újratemetésével együtt 
közös sorsuk egy része – már – min-
denképpen a Balaton-felvidéki város-
hoz kapcsolódik. Sőt Tapolcán Batsányi 
szobra mellett ugyanúgy szobrot emeltek 
feleségének, Gabriellának is. 

Csak viszonylag későn, 1799 őszén 
találkoztak egymással először, amikor 
Batsányi már 36, Gabriella pedig 33 éves 
volt. Esküvőjüket pedig évekkel később, 

csak 1805-ben tartották. Kapcsola-
tuk a hat év alatt igen sok változá-
son ment keresztül. 

Levelezésük kezdetben csak a 
barátság ígéretét hordozza, mikor 
azonban szerelem alakul ki kette-
jük között, Gabriella családjának 
ellenkezése áll közéjük (apja ha-
lálos ágyán ugyan áldását adja a 
szerelmespárra, de édesanyja végig 
ellenzi, hogy együtt legyenek). Rö-
vid időre ismét barátsággá szelídül 
kapcsolatuk, de Gabriella szüleinek 
halála után, illetve Batsányi jobb 
munkakörülményeinek köszönhe-
tően (udvari fogalmazó lesz a leg-
főbb pénzügyi hatóságoknál) eskü-
vőjükre is sor kerül. 

Nemcsak korábbi szerelmük és 
barátságuk, de házasságuk is kiáll-
ja a nehézségeket. Amikor a forra-

dalomért lelkesedő költő Párizsba megy (Napóleontól várva a Monarchia és hazája 
sorsának jobbra fordulását), hosszasan leveleznek. Gabriella csak mintegy két évvel 
később megy utána. Ezt követően Batsányi börtönbe kerül, majd internálják, életé-
nek végét pedig száműzetésben, Linzben tölti (ahol szintén emléktábla jelzi Batsányi 
ottani tartózkodásának emlékét). 

Batsányi műveiben nem a személyes témákon van a hangsúly, inkább a közéletie-
ken, amelyekkel hazája helyzetének javításán dolgozik. Az, hogy ennek ellenére felfe-
dezhetők költészetében a balatoni kötődés nyomai, arról árulkodhat, hogy szülőhelye 
valóban sokat jelentett neki. Egyik legőszintébb vallomását a Balaton-felvidékről le-
endő feleségének írja, még házasságuk előtt egy 1800. augusztus 1-jén kelt levélben:

 „Három, négy napig kell még itt maradnom s azután sietek hozzád Bécsbe, hogy 
minél előbb láthassalak; nem tudom, lesz-e még valaha alkalmam visszatérni ide. 
Szent nékem a hazai földnek minden göröngye, melyen napvilágot láttam s melyben 
szülőim és szeretteim hamvai pihennek. Nehezemre esik az elválás azoktól a jó embe-
rektől, kik engem itt az imádásig szeretnek.”

[…] Régi nagy magyarok jeles unokája, 
Igaz jó polgárok tündöklő példája, 
Árpád +ainak tüzes Petrárkája, 
Néped hív bárdusa, dicső poétája!

Kit, mint rég Orfeust Rhodope vidéki, 
(Hol fák, folyók, kövek hódoltanak néki), 
Bámulva hallgatnak Balaton mellyéki, 
S büszkélkedve néznek Sümeg szép tájéki;

Te, ki a természet anyai keblében, 
E rengeteg erdők nyájas környékében, 
Fellelt boldogságod teljes érzésében 
Le-ledőlsz egy vén tölgy árnyékos tövében,

S úgy nézed a világ háborgó tengerét, 
Úgy a föld szédelgő számos rab-emberét, 
(Ki, vélt fő javának nem tehetvén szerét, 
Átkozva késéri Fortúna szekerét); […]
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