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mája – „Víg Füreden, savanyú vize mel-
lett, rendesen élnek: / A friss issza borát; 
a beteg issza vizét.” –, és megnyugodott: 
ezek szerint ő a frissek közé tartozik. Az 
úszásból jókedvűen-kimerülten hazaté-
rő Vörösmarty Mihállyal – miközben a 
költő „olvasott fennhangon Shakespeare 
King John (König Johann)-jából” – meg-
ittak egy vagy két butélia füredi bort.

Szerdán, július 25-én – harmadik reg-
gel ébredt Füreden Bártfay László – a sé-
tahelyen még barátságosan elbeszélgetett 

Sztankovánszky Imrével, Tolna várme-
gye főjegyzőjével, Kisfaludy Sándornak 
megígérte, hogy a rábízott 280 forin-
tot, ha Pestre érkezik, személyesen fog-
ja átadni az író Fáy Andrásnak, de mert 
beborult az ég, eleredt az eső, s a terve-
zett hajókirándulás elmaradt – bár ebéd 
közben a délelőtt Bittly-kocsival Füredre 
érkezett jeles író, költő Tóth Lőrinc lel-
kesen mesélt a másnap tartandó Anna-
bálról –, Bártfay úgy érzi: ideje indulni 
hazafelé, Pest-Budára.

Elszakad a társaságtól, magába me-
rülten kocsikázik hazafelé. „Nagyon sze-
rettem, hogy egyedül jöheték minden 
útitárs nélkül; így szabadon és háborítat-
lanul gondolkodhattam.”

Délután öt órakor indult a Bittly-
kocsi Füredről Pest-Buda felé.

Vörösmarty Mihály akkor éppen a 
Balaton felé ballagott, talán arra gon-
dolt: ma többet fog úszni, mint tegnap, s 
még többet, mint tegnapelőtt.

alaton-Füred, juliusban. Este van. Azon esték egyike, 
melyeknek szelid nyugalmában a számoló ész elanda-
lodik, minden gondolat a szívben terem, az emléke-
zet páraképei feltűnni szeretnek a tárgytalan merengés 
előtt, s a jövendőnek sejtelmivel gőzalakokkint egybe-

olvadnak. S mi’ mondhatatlanul gyönyörü az ily este Füreden! 
Ablakom előtt suttogva terül el a Balaton, mint egy nagysze-
rű tükör, melyet önszemléletének alkotott a Mindenható. 
Amott a távol láthatáron, ahol Somogynak alacsony partjait 
az esthomálynak leple födözi, szelid aranyfényben kél a teli 
hold, s keresztül az egész rezgő vizszínen egy sugárcsomót lö-
vell, leírhatatlanul bájost, gyönyörűt. Szép ez a Balaton, szép 
mindenkoron; szép, midőn csendes s foltonként szinét vál-
toztatgatja; szép, midőn medre mélyéből az üvöltő szél sötét 
habokat paskolgat föl; szép, midőn a vihar közelgését haragos 
zöld szint öltve jelenti [...] de legszebb, mondhatatlanul szép, 
midőn a kelő nap az első fénysugárt, vagy a tele hold a bájos 
fénycsomót göndör vizszinén végiglövelli. Aki a Mindenható 
mosolyát egy földi képben látni sóvárog, ezt nézze meg…

És mégis az embernek szive fáj, midőn e roppant vizre 
tekint. Olyan holt, minő csak Palesztinában a megátkozott 
Holttenger lehet! Husz négyszögmérföldnyi sima ut, változ-
hatatlan, romolhatatlan, melynek azur-homlokára – miként 
Byron a tengerről szól – ráncokat még az idő sem irhat; husz 
mérföldnyi sima ut, nagyobb, mint némely vármegye, mint 
némely fejedelemség, s a honnak legszebb vidéke által köritve, 
s rajta mégis egyetlenegy hajó sem libeg, kivévén talán a füredi 
sétaladikot, vagy egy nyomorult halászcsónakot. Volna csak 
másutt e tó, amarra nyugat felé, s virító városok köritenék, s 
fürge gőzösök ünnepelnék rajta az emberész diadalát; nálunk! 
ha csak egy bogarászó fecskecsoport nem röpköd fölötte, élet-
telen, henye, mint egy roppant sir. Mi isten átka van e nem-
zeten?

Füred honunk leglátogatottabb gyógyfürdővizei közé 
tartozik, a látogatott fürdők szokott erényeivel és büneivel. 
Pompás paloták fogadják a vendégeket, divatos áruraktárak 
kinálkoznak a fényüzésnek, ezrek keringenek a játékaszta-
lon; azt gondolnók, e szegény honban az utca porában sze-
dik a bankjegyeket s nyirett aranyokat, mint Voltaire utasai 
Eldoradóban a briliantokat;2 a kockaasztal körül drey Mann 

hoch3 felallitott zagyva tömeg; arcok, melyeket csodálunk itt ta-
lálni, mások, minőket csudálnánk ott nem találni; hetaira4 sereg, 
a chronique scandaleuse5 minden nemével par profession;6 és 
zene fent és zene lent, zene mindenütt, mint Figaro7 – szinház, 
amit Kisfaludynak köszönünk; félig kész aréna, amelynek 
épitőmestere a pénzt fölszedé, és megszökött; Wa�elbäckerey8 és 
csinos fagylalda és cifra equipageok,9 madár comeodia, industrie 
lovagok minden neme, versenyfutás zsákban a pórXuk közt, és 
szemét jobbról, trágyadomb balról, s amott Tihanynak „riadó 
leánya”, imitt unalom az unalomig. 

Mondják: Füreden a társalgási hangulat feszes, gőgös, 
különözgető; és valóban ez a csömörletig. Minden száz ember 
legalábbis csinál különvált husz cotteriát,10 melynek határvo-
nalait itt a születési, amott a pénz aristokratia szinezi s min-
denikben aprócska alosztályok, mintha latra vetnék, hogy en-
nek 10 ft-tal s 45 kr-ral van kevesebbje, amannak pedig nincs 
kettős praedicatuma, s pergamentje nem olyan füstös, mintha 
mégegyszer olyan füstös volna. A pillanatnyi leereszkedés ke-
gyelmes mosolya, lefelé azoktól, kik ágaskodva járván, azt hiszik, 
magasabbak, nem hiányzik; valamint a kinverítékes törleszkedés 
sem felfelé azoktól, kik, mivel hátuk eléggé görnyedt, azt hiszik, 
alacsonyak; de mind ez oly igen távol van a kölcsönösen vidoritó 
társalgási fesztelenségtől, mint a pesti Dunapart a tisztaságtól. 
[…]

A füredi fürdő, mint tudva van, a tihanyi apátság tulajdona. 
Apát ur eléggé nem méltányolható szives megelőzéssel fogadja 
vendégeit, kik a vulkanikus Tihany félszigetét meglátogatják. Ő 
már sokat tőn Füred javára, de annyit mégsem tehetett, mint – 
tudom – tenni óhajtana; s mivel a nyilvános panaszkönyvet hol-
mi dévaj, fajtalan Xrkálások míatt megszüntetni vala kénytelen, 
itt lészen szabad egy-két szerény szó. Füred, ha hogy nem legdrá-
gább fürdő az europai kontinensen, bizonnyal a legdrágábbak 
egyike, s ezt maga a földesuraság is érezi: minthogy augusztus-
ban felényi szállásbért vesz, mint akkorig; jelül, hogy junius és 
juliusban szerfelett nagy bért szedett. Különben nem tenné e 
különbséget, mely azon épül, hogy juliusban sok a vendég, s 
ki-ki Xzet örömest akármennyit, csak szobát kapjon. Ez nincs 
rendjében. A földesuraság csinos vendégszobákat épittetett, s 
még többet épiteni szándékozik; a kádas fürdőszobák tiszták, 
s az igazgatást oly tisztre bízta (Écsy László urra), aki megelőző 

     (részlet)

Kossuth Lajos
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Xgyelmével minden vendéget lekötelez. Ellenben ami az ott 
mulatásnak nem mondom kellemeit, de csak kéjelmeit is ille-
ti: erre már a földesuraság eddig nem igen sokat költött, s ami 
van, a vendégek erszényéből van. Szinházat, arénát a közön-
ség épittetett, a zenekart egészen a közönség tartja; nemcsak 
hanem még azon embert is a közönség Xzeti, ki a szintugy 
közköltségen szerzett s a szinház homlokzatába falazott órát 
fölhuzogatja, de még a sétatéren lévő két-három pislogó mécs 
fenntartását is a már évről-évre szokássá vált vendégpénztár 
fedezi. Ami ebből nem történik, az, bizony nem történik.

A vendéglő melletti szekérálló helyen a tömérdek ronda-
ság éveken át csendes nyugalomban fekszik, kivevén ha egy 
pajkoskodó szél azt a sétálók szemével érintkezésbe hozza; a 
Balatonhoz pedig nem lehet lejutni, anélkül, hogy az ember 
gyönyörü trágyadombok illatjában s gazdaságias pompájában 
ne gyönyörködnék; rossz időben nem lehet mozdulni, nem 
a kuthoz jutni, nincs egy fedett sétafolyosó, sem egy társal-
gási terem. A Balaton-fürdő avult, itt-ott az idő vasfogának 
maradványai gyalulatlan deszkákkal pótoltattak ki, melyek-
nek szálkái s az emelt fővel szemfüleskedő szögek az ember 

lábával néha igenis intim találkozásba jőnek; amellett lyuk elég 
van egyik fürdöszobából a másikba; igaz is, hozzá kell a hölgye-
ket szoktatni az élet vastagabb oldalaihoz, minek is az a nyavigás 
szemérmeskedés, mely fürdőpongyolában a deszkaházakon át 
szemléltetni nem szeret, és minden trágár szóra elpirul! A hölgy-
vendégeknek tán fürdőszolgának is jobban illenék más valaki, 
mint egy tenyeres-talpas hajdulegény…

Kossuth Lajos a Balatonért -

7 A Figaro házassága -
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