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viharos tenger értelemszerűen a démoni 
oldalt jelképezi, illetve az érzelmek túl-
csordulását és már pusztító erejét.

A hazai irodalmi alkotások sem nél-
külözik a víz őselem különböző ábrázo-
lásait. Például a „magyar tenger”, azaz a 
Balaton nem egy írásműnek vált fősze-
replőjévé. Ahogyan az álmodó érzelmi 

világát mutatja az álombéli víz állapota, 
úgy az irodalmi szövegekben a főhős (és/
vagy a többi karakter) belső világát jel-
képezi a víz „viselkedésének” leírása. Vá-
lasztott példáimban a Balaton ábrázolá-
sait követem nyomon, a démonibb oldal 
megjelenítésére összpontosítva, valamint 
a szereplők lelkivilágával párhuzamba ál-
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„Milyen sötét-sötét a Balaton”

lítva. Két olyan szerzőt emelek ki, akik 
a huszadik század első felének voltak je-
lentős képviselői: Cholnoky Viktort és 
Kosztolányi Dezsőt.

Cholnoky több írásában is főszerepet 
szán a Balatonnak, mint például A kövér 
ember című elbeszélésében – melyben 
egy Balatonba fulladt férXval (kísértet-
tel) beszélget a főhős a vonaton – és a 
Polixéna kisasszony pörében. Esszémben 
ezek közül részletesen az utóbbiról szó-

 
víz mint archetípus, illetve őselem 
általában az érzelmek kifejezője. 
A tudatalatti szimbolikájában, s 
annak egyik jellemző megnyilvá-
nulásában, azaz az álomvilágban a 

tenger, a tó, a folyó képe az egyén érzelmi 
állapotáról árulkodik. Minél viharosabb-
nak mutatja magát belső világunkban ez 
a természeti jelenség, annál erőteljesebb 
érzelmi töltetről beszélhetünk.

Meglátásom szerint azok a művészeti 
alkotások hatnak igazán a befogadóra, 
amelyek a kollektív tudatalatti szim-
bólumaival dolgoznak, köztük például 
az őselemekkel. A víz elem univerzális 
jellegét mutatja, hogy – az érzelmeken 
kívül – olyan fogalmakkal hozható kap-
csolatba, mint a magzatvíz, a keresztelő-
víz, s ezeken keresztül pedig a születés, 
az újjászületés motívumáig juthatunk. 
Tudjuk, hogy minden őselem egyaránt 
bír pozitív és negatív jelentéssel, azaz 
létezik fényes (isteni) és sötét (démoni) 
oldala. Nemcsak életet adnak, de halált 
is hozhatnak. A tomboló özönvíz vagy a 
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lok, mely Cholnoky Tammúz címet vi-
selő novelláskötetében jelent meg. Már 
a cím olvastán szembeötlik a Polixéna 
név, mely a Xloxéra kifejezésre rímel.  
A személynév tehát utal a 19. század 
második felétől egészen az első világhá-
borúig pusztító ragályra, mely a Balaton-
felvidék gazdáinak egyik legjelentősebb 
megélhetési forrását, a szőlőt támadta 
meg. A levéltetű-fajták inváziója a bibli-
ai sáskajárásra is asszociáltat, azaz már a 
novella címe alapján sejthető: apokalip-
tikus történettel akadt dolgunk.

A baljós nevű kisasszony esetét Jóbáb 
Mihály meséli el az egyes szám első sze-
mélyű narrátornak. Jóbáb ügyvédbojtár 
volt Hárshegyi Dénes mellett. Utóbbi 
nemcsak híres ügyvéd volt – soha nem 
vesztett pert –, hanem szőlősgazda is. Po-
lixénát pedig mindenki csak gonosz vén-
kisasszonyként ismerte, hiszen minden 
teremtett léleknek kárt okozott, akivel 
összetűzésbe keveredett. A kisebb csínye-
ket követően azonban egyszer az egyik 
szomszédja házát is felgyújtotta, amiért 
végre perbe is fogták. Hárshegyi eltö-
kélte, hogy kemény ítéletet szabat ki rá. 
Egyik délután, mikor az őt segítő Jóbáb 
egyedül maradt az irodában, megjelent 
Polixéna, és megkérte őt és rajta keresz-
tül Hárshegyit: engedtessék el a vádat.  
A szobába lépésével párhuzamosan a le-
vegő egyre hűvösebb lett, a Balaton egy-

re jobban hullámzani kezdett és viharfel-
hők gyülekeztek. Polixéna először csak 
sírt – a könnycseppek a víz elem lágyabb 
megjelenési formáit reprezentálják –, 
majd amikor szembesült vele, hogy nem 
akarják megszüntetni az ellene folytatott 
eljárást, az időközben eleredt záporeső 
jégesővé változott. A vénkisasszony ér-
zelemvilágának alakulása egyértelműen 
megfeleltethető a víz (Balaton, könny-
cseppek, esőcseppek) és a vihar leírá-
sának. A jégeső nemcsak a harag foko-
zódását jelzi, hanem az elérzékenyülést 
(sírást) követő érzelmi ridegséget, azaz a 
kegyetlenség – „Jégkirálynő”-szindróma 
– megjelenését is. A viharral együtt ér-
kező villámok pedig a tűz elemet szintén 
játékba hozzák: a tűz ugyancsak lefordít-
ható az „érzelemnyelvre”. „Meg voltam 
lepve, a kabátom után kaptam, de Poli-
xéna kisasszony széles, szenvedélyes moz-
dulattal csapott bele kezével a levegőbe. 
Ugyanabban a pillanatban künt nagyot, 
vakítóst villámlott” – írja Cholnoky, a 
heves érzelmi reakciót párhuzamba állít-
va a „vízözönt” kísérő villámlással.

A vénkisasszony végül átkot mond, 
ám – ahogyan az átok természetéhez il-
lik – az egyúttal rá is visszaszáll, s a kö-
vetkező pillanatban becsap egy villám 
a lakásba, mire Polixéna a lángok mar-
talékává válik. „A Xloxéra az a pusztító 
vihar, az az irtó jégeső, az a mindent 

felgyújtó villám, ami a Polixéna kisasz-
szony testéből szakadt szerte százmillió 
darab apró, égő és égető bogárrá. És ami 
elpusztította a Balaton vidékét, és nyo-
morékká, koldussá tett mindnyájunkat.  
Az a nagy harag, ami nem az égből jön alá 
a földre igazságot tenni, hanem magából 
a földből mászik elő, és elhallgattatja a 
gyökereknek, a levélnek, a fürtöknek a 
beszédét” – olvasható a novella végkifej-
lete. A Polixéna név tehát igazolódik, és 
a gonosz vénkisasszony a Xloxéra előidé-
zőjévé válik, sőt még azt az értelmezést 
is megkockáztatjuk: Polixéna alakja csak 
metaforája a pusztító erőknek, melyek az 
életet, a termékenységet és a bőséget jel-
képező szőlőt támadják meg.

A női terméketlenséget is jelentő vén-
kisasszony-szerep pedig ugyancsak ezt az 
olvasási lehetőséget támasztja alá. E pon-
ton érdemes még Hárshegyi alakjára is 
kitérnünk: miért éppen a sikeres ügyvéd 
válik áldozattá? Ő hívja ki a sorsot maga 
ellen, ő lesz a vénkisasszony célpontja. 
Az „amint kint, úgy bent” hermetikus 
elve alapján – s még más vallási/Xlozó-
Xai tradíciókat is említhetnénk – a kül-
világ az egyén tükörképeként ugyancsak 
fölfogható. Polixéna ekként Hárshegyi 
árnyék-oldalát tükrözi vissza. Egyfelől 
az ügyvéd még sosem vesztett pert, s 
Cholnoky utal arra is, hogy a siker meg-
szállottjaként nem mindig az „igazságot” 
nézte a bírósági tárgyalásokon. Másfelől 
Hárshegyi maga is „terméketlen” – hiába 
van gazdag szőlője –, ugyanis agglegény. 
A Balaton – mint víz – pedig elsősorban 
az érzelmi oldal (s ezen keresztül a sze-
retet, szerelem) problémáit (hiányait) 
szimbolizálja: nem a belső béke és meg-
elégedettség állapotát tükrözi, hanem a 
háborúságot, ami a tárgyalótermek kar-
rierharcainak allegóriája is lehet.

Másik választott szerzőm, Kosztolá-
nyi Dezső több ízben is járt (nyaralt) a 
Balatonon, amiről levelei és tárcái egy-
aránt tanúskodnak. A versenyúszó című 
1934-es cikkében például egy balatoni 
férXval beszélget a parton, aki a világhá-
borúban szolgált. Fürdés című novellájá-
nak – mely először A Pesti Hírlap Vasár-
napjában látott napvilágot, később pedig 
a Tengerszem című kötetben is – szintén 
a Balaton-part a helyszíne. Az apa csak 
nagy nehezen engedi meg pótvizsgára 
készülő Xának, hogy elmenjen vele fü-
rödni. Jancsi, a Xú fél apjától, de nem 
meri neki megmondani. Suhajda lénye-
gében a lelki terror sajátos (családon be-
lüli) változatával él, amikor Xát gyávának 
tartva, provokálja, hogy beledobhatja-e a 
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mélyebb vízbe. A Xú végül belefullad a 
tóba. Akárcsak Cholnoky szövegében, a 
Balaton leírása ezúttal is szereppel bír a 
novella cselekményének szempontjából. 
Ám ez esetben nem a víz viharossága, 
hanem annak csendessége a tragédia elő-
jele. „Tücskök ciripeltek a napfényben. 
Már feléjük lengett a víz édesen rothadt 
szaga is, már feltűnt a korhatag fürdő-
épület is, de Suhajda nem beszélt” – ol-
vassuk még a fürdés előtti pillanatokról. 
A Balaton vize egyedül akkor mozdul 
meg, amikor Jancsit próbálja elnyelni: 
„A víz kinyílt, aztán rejtelmes zúgás-
sal, háborogva csapódott össze fölötte.” 
Amikor pedig sikerül neki „megölnie” 
a Xút, kisimul és tündöklik, „mintha 
millió és millió pillangó verdesné tükrét 
gyémántszárnnyal.”

Kosztolányi regényeiben ugyancsak 
találkozhatunk a Balaton szerepeltetésé-
vel: Édes Anna például balatonfőkajári 
lány, kinek származását több ízben is 
hangsúlyozzák a szereplők. Ficsor, a ház-
mester, amikor rokonát ajánlja Vizyné X-
gyelmébe, külön kiemeli a lány balatoni 
születését, aminek az asszony is jelentő-
séget ad:

„– Méltóságos asszony – s szemét a 
földre sütötte – volna egy lány. […]

– Pesti? – kérdezte.
– Dehogy. Balatoni. Parasztlány.  

A rokonom.
Az asszony fölizgatódott. Mindig 

ilyen kéz alatt szerzett lányokról álmo-
dozott, de ilyeneket még soha senki sem 
ajánlott.”

Anna „balatonisága” tisztaságát hiva-
tott jelképezni, a nagyvárosi „romlott-
ság” ellenében. A cselédlányból azon-
ban gyilkos lesz. Míg a regény közepén 
Anna szeme a nyári hajnal Balatonját 
idézi („Szeme kék volt, de nem csillogó, 
inkább tejeskék, violáskék, mint a Bala-
ton vize párás, nyári hajnalon.”), addig 
a tizenötödik, Tél című fejezetben már 
megjelenik a vihar motívuma, mely előre 
jelzi a szörnyű eseményeket, illetve utal 
Anna lelkének háborgására is: „Szerdán 
csúnya zivatar nyargalt végig a városon, 
bömbölt a szél, rázta a házat. Künn a 
Vérmező úgy háborgott, mint a Balaton 
télen, mikor nem látni a partját.”

Végezetül említem még Kosztolányi 
Milyen sötét-sötét a Balaton című versét 
is, mely a történelmi tragédiákat köve-
tő kiüresedett lelkiállapot költeménye. 
Az 1924-es A bús fér+ panaszai című 
kötetben jelent meg, tehát az első vi-
lágháború, az őszirózsás forradalom és 

a spanyolnátha-járvány, a Tanácsköztár-
saság és a vörös terror, a fehér terror, il-
letve Trianon után, amikor Kosztolányi 
a személyes élettörténetében is kudarcok 
sorát élte át. A Balaton itt is a hős – jelen 
esetben a lírai én – lelkivilágának szim-
bólumává lesz, a tóhoz kapcsolódó, híres 
tihanyi visszhang pedig a kiüresedés, a 
nevetni-nem-tudás és az üres visszhang-
talanság jelképe:

„Milyen sötét-sötét a Balaton,
s a nyár után hogy véreznek a fák.
Tündér Tihany, felelsz-e énnekem,
ha azt mondom még egyszer: i|uság?
Nem szól a visszhang és szivem se szól,
csak ők kacagnak még, a gyerekek.
Trillás örömük az eget veri,
én hallgatom, de már nem nevetek.”

A Balaton tehát nemcsak a nyári örö-
mök megjelenítője lehet a szépirodalmi 
művekben, hanem démoni erők szimbó-
luma is. Egyaránt válik a művekben sze-
replő karakterek lelkivilágának tükrévé 
és természeti – vagy épp természetfölötti 
– őserővé. „Víz minőségében” pedig ele-
ve archetípusként működik, méghozzá 
sajátosan magyar kontextusban.
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