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szerint a szomszéd szobában tartózkodó 
szobalány egy zuhanásra riadt föl, s be-
rohanva az író szobájába, a földön fek-
vő férX láttán segítségért kiabált. S csak 
az ő segélykiáltására rohant föl Gábor a 
kertből. Az szinte biztosnak látszik, hogy 
utolsó olvasmánya Sterne Érzelmes uta-
zása volt. Ebben megegyeznek a véle-
mények: ezt a regényt találták szétnyitva 
éjjeliszekrényén. A holttestet kedden este 
8 óra körül hozták Pestre, és csütörtökön 
temették el a Kerepesi úti temetőben.”

Siófok, a kedvelt balatoni fürdőhely, 
mindig is kitüntetésnek érezte Karinthy, 
a család, az író- és a művésztársak jelen-
létét. Karinthy talán életének legbol-
dogabb pillanatait töltötte itt, s később 
a Xai is örömmel jártak vissza a fürdő-

Budapest, 1930. június

últ hónapi tudósításomban, melyet az itteni posta út-
ján (Budapesten ugyanis rendes vasúti és postaforgalom 
van, egészen olyan, mint a kultúrországokban) küldöt-
tem el, már jeleztem beszélgetésemet egy nagy műveltsé-
gű, magas állású itteni ismerősömmel, aki határozottan 

állítja, hogy a magyar fővárostól pár száz kilométernyire akkora 
tó van, amelynek hossza százegynéhány, szélessége pedig harminc 
kilométer. Bár ő is csak hallomásból tud a csodálatos természeti 
szépség létezéséről, nem volt okom kételkedni szavaiban, s miu-
tán gondosan átböngészve az útleírók jelentéseit, sehol nyomát 
sem találtam a szóban forgó csodának, elhatároztuk kollégám-
mal, Sir John Fairfaxszal, hogy expedíciót szervezünk a Nagy Tó 
(a bennszülöttek Bal-Atonnak nevezik, ami Méreg-Drágát jelent 
nyelvükön) vidékére.

Kitűnő barátunk egy igen jól idomított és civilizált, még 
angolul is beszélő bennszülöttet bocsátott rendelkezésünkre, 
hogy az előkészületekben tanácsaival támogasson. Ez a benn-

helyre. Karinthy Ferenc például rend-
szeresen jött ide nyaralni a Kossuth-díjas 
szobrász, Varga Imre társaságában. Az is 
érdekes, hogy éppen az előbb említett 
kiváló művész szintén szobrászként te-
vékenykedő Xa, Varga Tamás alkotta azt 
a szobrot, amelyre már utalást tettünk a 
cikk elején. E műalkotás úgy ábrázolja 
Karinthyt, mint egy elmélyülten medi-
táló szellemi embert, aki fürdődresszben 
ül egy faágon, és merően nézi a Balatont, 
illetve kifejezetten Siófok városát. Azt a 
települést, amelyet az író „szülőföldjé-
nek” vallott, és amely azután az élettől 
búcsúzó alkotó utolsó lakhelye is volt. 

Elmondhatjuk tehát, hogy Karinthy 
alakja – akárcsak Krúdyé vagy Jókaié – 
egybeforrt a Pannon Tenger történetével is.

Karinthy Frigyes

A BALATON FELFEDEZÉSE

szülött, akit az ország sajátos nyelvén Stuxnak, azaz Nagy Vá-
gónak hívnak, nyilván törzsközi harcok hőseként, s aki állítólag 
többször járt már a Nagy Tó vidékén, először is arra Xgyel-
meztetett bennünket, hogy expedíciónk első állomásán, Schi-
foque-on (fókavidék?, úgy látszik, sarki felszerelésre is szükség 
lesz) egy rendkívülien vad és harcos törzs él, az úgynevezett 
poentőrök, vagyis tőrdobók, ezek elszórva laknak mokaszinok-
ban, helyi nyelven kaszinókban, a pénzt nem ismerik, azért 
lássuk el magunkat bizonyos tarka kavicsokkal, amit zseton-
nak neveznek arrafelé, és amit ezek igen kedvelnek, mindent 
lehet kapni érte, s ha kapnak belőle, nem bántják az utazót. 
Tanácsára vettünk egy csomó ilyen kavicsot, amit elég drágán 
árusítanak itten.

Az expedíció előkészületei két hetet vettek igénybe. A Nagy 
Tó repülőgépen való megközelítésének tervét elvetettük, mert 
egy itteni őslegenda szerint Halász Legény, a Tótörzsek iste-
ne, aki szerintük egyedül csónakázik a Nagy Vízen, nem tűri, 
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Június 8., délután 3.

Áthatoltunk a sűrű pampákkal borított erdővidéken. Járha-
tatlan utak, a Nagy Tehervonalat félmeztelen csapatok, az 
úgynevezett Útjavítók szállták meg. A déli órákban egy sereg 
bozontos vadember rohanta meg expedíciónkat, vészes csata-
kiáltással. Ezeket könyv-ügynököknek nevezik, ezt kiabálták: 
„részletre! részletre!”, ami annyit jelent, hogy részekre akar-
nak szedni bennünket. Stux, aki tud a nyelvükön, tárgyalásba 
bocsátkozott velük, és sikerült némi váltságdíj árán leszerelni 
őket, mire tüzet gyújtottak és áldozatot mutattak be.

Óriási, kulturálatlan vad víz mellett mentünk el, ez még 
nem a Nagy Tó. A bennszülöttek teljes tájékozatlanságára mu-
tat, hogy velencei-tónak nevezték el, sejtelmük se lévén róla, 
hogy Velence egész másutt, Olaszországban van. Sehol semmi 
nyoma embernek. Közeledünk Lepsény felé, ahol reméljük, 
hogy talán európaival találkozunk még. Élelmiszerünk fogy-
tán.

Június 9.

Lepsény. Sárból készült házak, különös arcú vadak, nagy csár-
daféle az úton. Stanley iránt érdeklődöm, már nincs itt.

Június 10.

Élelmiszerünk elfogyott. Isten legyen velünk!

Június 11.

�alatta! �alatta!
Egy fennsíkon, váratlanul, hatalmas víztömeget pillantok 

meg, reggel! A Nagy Tó! Bal-Aton! Az expedíció örömmámor-
ban úszik, Stuxszal nem lehet bírni, folyton előleget kér.

Június 12.

Siófok. Megérkezésünkkor megpillantjuk az első Poentőrt. Le 
van törve. Meghív saját Mokaszinójába. Holnap részletes tu-
dósítást küldök egy megbízható futárral, Lepsényen át. A Nagy 
Tó sarkán kitűzték az angol zászlót.

Június 13.

Voltam a Kaszinóban, kérek sürgősen pénzt.

(Színházi Élet, 1930. 27. sz.)

hogy felülről lássák, s így nem kaptunk volna bennszülött kí-
sérőt. Tankszerű autókban állapodtunk meg, ezeket felszerel-
tük homokfutókkal, a poggyász nagy részét élelmiszer alkotta, 
ezt ugyanis legnehezebb beszerezni azon a vidéken. Tizenkét 
bennszülött Aál-hírlapp-írók (a lappok és indiánok leszárma-
zottjai) csatlakoztak hozzánk, köztük Sasorr, a főnök, akinek 
Ötre Bevág mellékneve világosan mutatja az őt körülvevő tisz-
telet okát. Kettőnkkel, az expedíció vezetőivel s természetesen 
Stuxszal együtt vagy tizenöt tagja van a vállalkozásnak.

Az indulást június első napjára tűztük ki, minden be volt 
csomagolva, s már családunktól is elbúcsúztunk, mikor arról 
értesítettek bennünket, hogy Lepsény közelében (ez az utolsó 
állomás, melyet az eddigi útleírók elértek, s mint határ szere-
pel a térképeken, amelyen túl kultúrember nem merészkedett) 
harc tört ki az úgynevezett Bikavonat s a félvad jampecek lakói 
között: azt hiszem, egyszerűen a tájfun miatt nem lehetett in-
dulni (érdekes, a bennszülöttek vallása, ezt a természeti tüne-
ményt Len-gyel Meny-hért nevű istenüknek tulajdonítja, akit 
mint Színigazgatót bálványoznak).

Végre június hetedikén az expedíció elindult Kelenföldről, 
az utolsó európai városból, ahol még külföldiek tartózkodnak.

Innen kezdve naplójegyzeteimre vagyok utalva.

Június 8., délelőtt 11.

A Kelenföldi pályacsarnok tornya eltűnt szemeink előtt. Az 
első autón ülök Stuxszal, Fairfaix a poggyászkocsin jön utá-
nunk. Még látom a Dunát. Kétoldalt zöld tenyészet, művelet-
len rétek. Az északi szél erős pézsma- és cirokszagot hoz. Stux 
szerint Nagy-Tétény felé közeledünk, a Sörfák és Sertéserdő 
felől. Hosszúság 12° 34’, szélesség 98° 56’. Büdösség 132° 18’. 
Méréseket eszközlök sextansommal, néhány felvételt készí-
tünk. Kövületeket vizsgálunk, rövid pihenőnk alatt a vulka-
nikus rétegben két ősleletre bukkanunk, képírásos szöveggel. 
Stux szerint Nagy Mogulnak, a Nádak és Fádak istenének tör-
vénykönyvéből, Peschti-Futárból két lap, az ókorból, szövege, 
melyet nem értek, arról szól, hogy ő nem érti. Míg ezt írom, 
ide hallatszik kísérőink édesbús vallásos éneke, a harmadik ko-
csiról, megpróbálom lekottázni a szöveget:

Au-duu au
   duu-au-duu
Au-du-u-u virszt
   mi ejmál
bhe-trüggen...
   au-du-u-u...
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