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Balatonfüredi Hírlap 1914. au-
gusztus 16-i számában  gúnyvers 
jelent meg, amely Montenegró 
háborúba lépését szándékozott 
nevetségessé tenni:  

Nevess, világ, ha-ha-ha
Hadat üzent Nikita!
Kilenc korpás meg van töltve,
A csordámat hajtsák össze.

Hátul menjen Gyorgye úr+,
Hogy majd elöl tudjon futni.
Nevess, világ, ha-ha-ha
Hadat üzent Nikita!

Hol az ágyú, hol a puska?
Majd lesz, hogy ha küld apuska.
Ha nem is küld, mi kiállunk,
Hisz úgyis csak kiabálunk.

Kertek alatt kutya ugat,
Hitvány tacskó fügét mutat,
De ki vetne ügyet erre,
Nikitának teljék kedve.

Gyorgye, Sándor, vigyázzatok,
Erős legyen a lábatok,
S ha lezajlott a nagy csata,
Fődolog a tiszta ruha.
Nevess, világ, ha-ha-ha
Hadat üzent Nikita!

A fenti, nem éppen veretes irodalmi 
alkotást csupán a�éle bevezetőnek szán-
tam az első világháború balatoni irodal-
mát tárgyaló jelen rövid írásba. Mindjárt 
az elején fel kell tenni a kérdést, hogy 
vajon van-e egyáltalán olyan irodalom, 
amely éppúgy balatoni, mint ahogy 
háborús, hiszen a világégés közvetlenül 
nem érintette a magyar tenger vidékét. 

Ennek ellenére a válasz igen, elsősorban pedig Krúdy Gyula írásai táján érdemes 
keresgélni. Krúdy, a Balaton 19. századi legendáriumának egyik megteremtője számos 
írásában örökítette meg talán legkedvesebb tóparti helyszínét, Balatonfüredet. Sajátos 
mikrovilágot álmodott ide, egyfajta írói tükrét annak a békebeli fürdőéletnek, amely 
egykor karakteresen jellemezte e tájat. Különösen sok füredi tárgyú írása jelent meg 
az utolsó békeévben, 1913-ban: Krinolin, Cilinder, A silbak, Esti órák, Őszi fuvola. 

Ezekhez csatlakozott az-
tán két másik írás 1914-
ből: a Holdas este Füreden 
és a Tivoli – nem mintha 
az ezt követő években 
nem nyúlt volna a füre-
di témához. Nem olyan 
meglepő ez, hiszen lánya, 
Krúdy Zsuzsa tanúsága 
szerint 1914-ben, 1915-
ben, 1916-ban és 1917-
ben Siófokon, illetve 
Kisőrsön töltötte nya-

rai egy részét. De 1915-től Krúdy nosztalgikus, a régi, 
19. századi időket sirató cinikus/romantikus hangütése 
újabb elemmel bővült: az első világháború élményével, 
ami további balatoni írásait végképp felruházta az elve-
szett illúziók, a soha nem létező, de visszasírt meseszerű 
múlt utáni nosztalgiával. Praznovszky Mihályt idézve: 
„Ez a Füred már nem az a Füred. Ez a Magyarország már 
nem az a Magyarország. Ha létezett is Szindbád-világ, az 
1918 után mindörökre elveszett.” 

Krúdynak a Nyárutó a prímásnál (1915) című írása a 
füredi villájában 1915. szeptember 3-án elhalálozó volt 
(tisztjéről lemondott) esztergomi érsekről, Vaszary Ko-
losról emlékezik meg, de a háború motívuma, pontosab-
ban az erőszakos harctéri halál témája sajátos párhuza-
mot kínál az idős főpap csendes elmúlásával összevetve. 
„Manapság a háborúban már nincs is neve a halálnak” 
– írja Krúdy arra célozva, hogy a háborúban olcsó az 
emberélet. A harcok előtti idők mozdulatlanságát szinte 
megtestesíti a hercegprímás, akinek emberi jellemvoná-
sai felolvadtak az általa viselt tisztség ránehezedő súlya 
alatt: „Mintha sosem érintette volna prímási sarujával a 
földet, egy eszményi és egyházi gondolatnak volt az élő 
megvalósulása, anélkül, hogy egy mozdulattal vagy egy 

változott volna”  

KATONA CSABA
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meg, hiszen az oroszországi foglyok épp-
olyan emberek, mint a magyar katonák: 
„Télen ápoltam a szegény magyar kato-
nákat a pesti kórházban … Szegények, 
szegények, szegények… A fejükre tettem 
a kezem, s elmondtam az imádságot ér-
tük, amire otthon az anyám tanított. 
Hátha az uram valahol Oroszországban 
megsebesül. […] Ősz jön, s helyemet 
újra elfoglalom a hadikórházban. Hisz 
a szenvedő emberek mind egyformák. 
Oroszok vagy magyarok … szenvednek 
… megtört szemük a szenvedés fátyola 
mögül bizalommal néz reám az alföldi 
bakáknak. Ha nem szólnának, azt hin-
ném, kisoroszok …” 

Krúdy mellett mások balatoni és első 
világháborús írásai töredékes számban 
léteznek csupán tudomásom szerint, de 
kettőt feltétlen ki kell emelni ezek közül 
is. Mindkettő vers, és mindkettőben azo-
nos, hogy a Balaton a háború ellenpont-
jaként jelenik meg, valahogy úgy, ahogy a 
néptelenné (mondhatni: embertelenné?) 
válása előtt a vidám vízpart, a pannon 
táj képe az Egy néma ország könnyeiben.   
A talán ismertebb példa Gyóni Géza 
műve, a Levelek a kálváriáról 22. verse: 

Azt mondják: halavány vagy; 
Betege néma vágynak; 
Ideges és szeszélyes... 
Utazz fürdőre, édes.
Velence: régi vágyunk - 
Ott dörögnek az ágyuk; 
Nem virág hull, de bomba. 
Utazz a Balatonra.
Vonatok fájó füttye 
Most himnuszt hegedűlne, 
Ha én is ott lehetnék. 
Ó balatoni esték!
Ó balatoni esték, 
Gyógyitsátok a lelkét, 
S te, tó tündére, védd meg 
Legszomorúbb nővéred.

Amihez kötődik – mintegy visszakö-
szönve – a kevésbé ismert, 24. vers egy 
szakasza is: 

Száz égő piros rózsaszál: 
Finom szívből +nom követség. 
Mit tégy velük? tanácsoljatok, 
Ó balatoni csöndes esték.

Aligha kétséges, hogy ismét azzal a 
motívummal találkozhatunk, amelynek 
révén a Balaton mint a nyugalom, a béke 
szigete jelenik meg a háború ellenében: a 

hanggal jelt adott volna arról, hogy ismeri azt az életet, kort és embereket, amelyben 
ő élt. Ő volt az az ember, akiről sohasem tudtuk, hogy mit gondol, érez, mivel tölti 
napjait.” A novella szerint lelke útnak indul a másik világba, de az illúzió e ponton 
szilánkokra hull, az utolsó mondat pedig szinte nyersen csattan az írás végén: „Elgon-
dolni sem lehet, hogy a másvilágra tolongó lelkek mostanság utat nyitnak-e a bíboros 
fehér lelkének? Most a közlegények, a hősök mennek előre a csodálatos országba.  
Az egyháznak csak annyi ideje van, hogy gyors áment mondjon az áldottlábúak után.” 

Az Anna-bál 1916-ban című novella (1916) is az imént megidézett álomvilágba 
pillant vissza. Krúdy sajátos felütéssel kezdi írását: megrója azokat az embereket, akik-
nek szokásuk, hogy a színházban elhagyják a páholyt, mielőtt vége lenne a darabnak. 
Ennek hosszabb fejtegetése után éles váltással a háború témáját veszi elő: „Ám a mos-
tani nagy színjáték utolsó felvonása elől nem távozhatik el a legunottabb páholybérlő 
sem.” A novella egy tavon ringó csónak képét idézi, amelynek idilljét mennydörgés 
zavarja meg: „Egy tüzérségi gyakorlótér van valamerre, ott próbálják meg az új ágyú-
kat. A tompa dörrenés, amely a szelídséget, békét és jóízű-emlékezést lehető dombok 
mögött felhangzik, jelenti, hogy a szemhatáron túl még mindig a vasszekeres hadiélet 
dörög tova gigászi kerekeken, és az országútról vaskesztyűs lovagok félreparancsolják 
a jámbor vásárosok tulipánládás kocsijait, a mozgó komédiásházakat és az enyhe ba-
tárokat, amelyekben széplelkű férXak és nemesszívű honleányok utaztak az Anna-bál-
ra.” A Balaton egyfajta színpadként jelenik meg az írásban, az „előadás” pedig (a tó, a 
vitorlás, a békés környezet) a reménynek, a boldog, háború nélküli élet reményének 
hordozója: „hogy a hazatérők megtanulják az itthoni arcokról ismét a mosolygást, a 
dalt, az életszerelmet … Hogy legyen egy szív Magyarországon, amely az új földala-
kulás tűzhányós, földrengéses, tengeráradásos idején is meghallja, hogy mit mond a 
bolond szélkiáltómadár a nádasban: Őszre vége van… A nyárnak vagy a háborúnak? 
Ki tudná?” Az írás nem éppen szívderítő gondolattal zárul: „Ez évben üresen marad a 
báli névsor belseje a Hölgyfutárban.” 

Az Egy néma ország könnyei (1917) még borúsabb hangvételű írás. „Külsőleg mint-
ha semmi sem változott volna a Kisfaludyak napfényes regemondó hazájában. […] 
Csak embert nem látni a tájakon.” Egyértelmű: a  háború szava szólította el az em-
bereket az életigenlést lehelő pannóniai tájról, pedig: „»nem lett lyuk a földek he-
lyén«, mint Volhiniában (amely körülmény lehetetlenségnek látszott néhány eszten-
dő előtt), a kandúrok farkára sem kötött itt égő kanócot az ellenség, hogy felgyújtsa a 
padlást, a dühödt ellenség nem jutott Magyarország lugasába, mégis temetők korhadt 
szagát érezni a levegőben, hol máskor leginkább a pörkölt sertés íze foglalt helyet”. 
Az író tehát a Balaton vidéke révén azt a hátországot mutatja be, amely – bár a front 
távol volt – már megszenvedte a modern háború minden átkát, elszakadva a harcról 
a 19. századi romantika jegyében szőtt álmoktól, amelyek szerint a vitéz harcos oda-
vág az ellennek, legyőzi azt, majd diadalmasan tér haza, miután hírét vitte a magyar 
bátorságnak, otthon pedig ünneplő tömeg fogadja a dicső hősöket. Az álmok köddé 
váltak a Balatonnál is, a valóság nehéz csendje ural mindent. 

A Nyári fény (1918) már explicit kimondja, hogy a háború töréspont, cezúra:  
„A magyar fürdők a háború alatti nyarakon olyant változtak, amilyent száz esztendő 
alatt sem.” A száz év kereksége nyilván barokkos túlzás, de nem a számszerű pontos-
ság a hangsúlyos, hanem amire e mondat utal: a világ egésze változott meg, nem csu-
pán a fürdők. Miért is történt így? Mert az „Anna-bál deli táncosai messzi temetők-
ben feküsznek, miután harcosok lettek hosszú békés évtizedek után, és a táncosnők 
gavallérok hiányában otthon maradtanak”. 

A leginkább háborús témájúnak mondható balatoni Krúdy-novella azonban az 
Emlék Nadjezsda Szergejevnáról (1915) című írás. Ebben a címszereplő orosz hölgy 
honXtársakat pillant meg a Balaton partján, hadifoglyokat: „Sárga bőrsapkás orosz 
fogolykatonák, a csizmájuk még a Kaukázusban vagy a Krímben húzatott a lábuk-
ra, a kabátjuk Miklós cáré és a gondolatuk, ó, az messzi hazájuké.” A foglyokhoz a 
hölgy – „a Tatjánák sima, falusi barna haja az epedő arc körül” – anyanyelvén beszél, 
azok pedig „csöndesen válaszoltak, mintha unnák a dolgot”. A hölgy végül arra jut, 
hogy a foglyok „nem igazi oroszok”, egyikük örmény, másikuk grúz. Elmondja, hogy 
férje zászlósként harcol az osztrák seregben Galíciában, nem látta fél éve. S hogy a 
háborúról mit gondol? „A háború? Végzet. Nálunk senki nem akar háborút. […] Is-
métlem, nem értem a háborút.” A novellában a háború teljes értelmetlensége jelenik 
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régi balatoni esték emléke ellenpontoz-
za a háború zivatarát. Hasonló a helyzet 
Szép Ernő Imádság (1914) című versével 
is. „Ki ülsz az égben a vihar felett” – így 
kezdődik, megszólítva Istent, a vers, a vi-
har itt pedig egyértelműen a háborút je-
lenti. Az egy időben sokat vitatott (1945 
után egyszerűen háborúpártinak, naci-
onalistának bélyegezték a költeményt) 
alkotás pár sora utal a Balatonra: 

„Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold, / 
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.”

E két sor egy hosszabb gondolatme-
net része: a versben a költő Magyaror-
szág mellett „érvel” mintegy Isten előtt. 
Borbély Sándortól tudjuk, hogy Szép e 
verset helyezte később, 1916-ban meg-
jelent, Élet, halál című kötetének élé-
re, miután maga is járt a fronton. Tóth 
Árpád pedig ekképp vélekedett róla az 
ugyanezen évben a Nyugatban megje-
lent, a kötetet ismertető kritikájában: 
„Úgy hiszem, hogy ríkatóbb, nemesebb, 
magyarabb verset alig kereshetnénk a há-
borús évek termésében. E nehéz időkben 
jólesik, hogy a háború, a véres és bűnös 
rém, az édes költészet ily gyönyörű meg-
nyilatkozását lehetővé tette.”

Nem állíthatom, hogy a Balatonhoz is kötődő első világháborús irodalmunk bő-
velkedik alkotásokban. Azt pedig végképp nem, hogy jelen írásban maradéktalanul 
áttekintettem a témát, bármennyire csekélynek is tűnik az ide sorolható irodalmi 
alkotások száma. Azt azonban nem dőreség kijelenteni, hogy nyilvánvaló: a háború 
hatása alól a balatoni témájú irodalom sem vonhatta, de nem is akarta kivonni magát. 
Az olvasótól a már idézett Nyári fény című Krúdy írás soraival búcsúzunk: „Bakkecske 
módjára mekeg az epekedés az elmúlt i|úság, a régi szép idők után. Úgy látszik, hogy 
már nem is lesznek Magyarországon többé boldog emberek.”

jjelente néha arra gondolok, hogy mily szánalomra méltók 
a hiú, előkelősdi páholylátogatók, akik az utolsó felvonás 
előtt elhagyják piros karosszéküket! A deszkákon még ja-
vában izzad a tenor, a dráma hősnője frissen rizsporozza 
arcát, a karzat meghatott csendben Xgyel a szomorúságos 

történetre, a frakkos szerző szétvetett lábbal szívja cigarettáját a 
hátulsó kapunál, és arra gondol, hogy mit ír a hírlapíró, a kis 
súgó újult erővel fellapozza a könyvet, a karnagy titkon tapsra 
vár, és az előkelősdi unottak már elhagyják a színházat... Mindig 
sajnálom őket, amint tüntetve, tetszelegve, céltalan gőggel hátat 
fordítanak a szegény színészlánynak, aki remegve várja a végszót 
a nagy jelenethez, a dobosnak, aki a dobverő dobálásával kíséri 
a taktust és a nézőközönségnek, amely nagyrészt gyermekké, hí-
vővé, ábrándossá válik, amint a függönyt feleresztik a komédia-
házakban... hisz éppen ezen az alapon merészel a hisztrió ordíta-
ni, a hősnő házasságtörést elkövetni, Csortos fehér nadrágban és 
kék frakkban megjelenni, Rajnai bukfencet vetni. Csillag Teréz 
nagyot kacagni, és szép Acél Ilonka mélyen kivágott ruhában 
mutatkozni... a színházüzlet ábécéje: az illúziók, a szélhámossá-
gok, a nézők hiszékenysége és a komédiázás lebilincselő varázsa. 
Ezt a varázsövet törik át a páholyok koránkelői, akik előkelően 
eltávoznak az utolsó felvonás elől. (Én mindig végigvárom az 

előadást, és gyönyörködöm a lelkes, hívő színészekben, akik 
hálásan köszönik a tapsot, holott csupa emberi hátakat lát-
hatnak maguk előtt a deszkákról, a kárpit szárnya mögött va-
dul rohanó díszítőmunkások rángatják a kanapét, amelyen az 
imént Márkus asszony meghalt, a tűzoltó már hátrafont kézzel 
sétál, holott kipirultan verdesi tenyerét még a karzat, és a to-
longani nem szerető kényelmes nézők csendesen üldögélnek. 
A csillárok alatt még az elhangzott szép szavak és elgondolá-
sok vergődnek, mint eltévedt lepkék, halkan száll szívünkre a 
látott történet virágpora, a kétség és hitetlenség messze zúg, 
mint elhagyott szobában a dongó, a színésznő szép lába, a te-
nor barettja, a karmester groteszk mozdulata vibrál a szemünk 
előtt... odakünn pedig az előretolongók már érzik a valóságos 
élet szagát, kapják a verést, mint karácsony után a gyermekek, 
sivár józansággal nézik a tócsában a lámpafényt, mint a tán-
cos, díszöltönyös násznagy, midőn a lakodalomnak végérvé-
nyesen vége van... csak az álomlátók és a gyermekek hagyják 
el nehéz szívvel a dalcsarnok falait; félelmetes, hogy odakünn 
az utcán keménykalapban járnak az emberek!)

Ám a mostani nagy színjáték utolsó felvonása elől nem 
távozhatik el a legunottabb páholybérlő sem.

Krúdy Gyula

ANNA-BÁL 1916-BAN
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