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an egy varázsos helyszín, amely 
a magyar irodalom és művészet 
számára akár a vidám Balaton 
varázshegyén is lehetne. Ez a szig-
ligeti alkotóház, amelybe, mond-

juk úgy, elsődlegesen alkotni indult a 
kortárs magyar irodalom színe-java, de 
a remekművek megírása mellett jutott 
idő tréfákra, ugratásokra is. Ezekből 
egész legendáriumot lehetne összeállíta-
ni, s sokan meg is örökítették ezeket a 
történeteket, amelyeket az is különössé 
tesz, hogy variációik az évek múltával 
egyre gazdagabbak lettek. Ilyen történet 
például Karinthy Ferencé, aki a legna-
gyobb magyar irodalmi ugratók közé 
tartozik: Fehér Klára szobájába beosonva 
az írógépben lévő kéziratba olyan nem 
is költői, de hétköznapi kifejezéseket 
írt bele, amelyektől a visszatérő s rend-
kívül Xnom írónő gyakorlatilag elájult.  
Az anekdota más variációja szerint egy 
másik regényből írt be pár oldalt, amit 
csak a kiadó szerkesztője vett észre. 

PRAZNOVSZKY MIHÁLY

Vidám Balaton
A szájról szájra adás rendje adja a 

variánsok létrejöttének magyarázatát: 
mindenki hozzátold egy keveset az ere-
deti történethez, vagy azért, hogy feldi-
csérje a mókamestert, akit minden ga-
ládságra képesnek tartanak, vagy hogy  
megszólja az ugratást elviselni nem 
tudó megtréfáltat.

Kelecsényi László Szigligetről szóló 
könyvében egy rejtélyes levél történe-
tét idézi fel. A levelet Márkus Edit III. 
b. osztályos tanuló írta, s Budapestről 
egyenesen Szigligetre küldte Ottlik Gé-
zának az Iskola a határon című művével 
kapcsolatban. A postabélyegző tanúsága 
szerint a levelet 1959. november 16-án 
adták fel, ami jelzi, hogy a kislány az 
életkorához képest igen szorgalmas és 
gyorsan olvas, hiszen az Iskola a határon 
november első napjaiban jelent meg, s 
ő máris a 195. oldalon jár! A helyesírá-
sa ugyan hagy némi kívánnivalót maga 
után, de felkészültsége, a kortárs iroda-
lomban való jártassága, „medve” ismere-

te gyanús. Nagyon várja a történet végét, 
s reméli, még sok „ijen” jó könyvet ír a 
Géza bácsi.  Mindmáig titok övezi a szer-
ző kilétét, de Lengyel Balázs szerint Ne-
mes Nagy Ágnes bújt egy diáklány úttö-
rő egyenruhájába. Arról nem szól a fáma, 
hogy Ottlik mit szólt a levélhez, kapott ő 
akkoriban ennél sokkal furcsábbakat is, s 
nem is mindegyik érkezett „úttörőktől”.

Egy másik ház szintén a magyar iro-
dalom kultikus emlékezetének részévé 
vált. Ez a balatonfüredi Lipták-ház, ahol 
az ötvenes-hatvanas évek irodalmának 
jelentős alakjai rendre megfordultak. Az 
itteni élményeket, történeteket mind a 
mai napig felelevenítik az irodalomtörté-
neti munkákban és a hétköznapi vissza-
emlékezésekben, ami érthető is, hiszen 
ahol ennyi kiválóság van együtt – akik 
egyúttal mesterei is a tréfáknak, az ugra-
tásnak –, kizárt dolog, hogy ott ne len-
nének víg napjai a magyar irodalomnak.

Mindig is  meggyőződésem volt, hogy 
Örkény helyileg ide köthető és fontos, 
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az első egypercesek közé sorolható írása  
A sátán Füreden is ilyen hangulat hatása 
alatt született. Ebben Örkény, kilépve 
a Lipták-ház kapuján, nem az írótársa-
it, hanem az útépítő munkásokat hozza 
abszurd helyzetbe: valami olyasmit kér 
tőlük, ami mindennapi világukat egy 
perc alatt fejtetőre állítja. A szocializmus 
építésének sztahanovista lendületű korá-
ban rá akarja venni őket, hogy adják el 
az állami tulajdonú gépeket, amelyek-
kel dolgoznak! S a munkások szemmel 
láthatóan elbizonytalanodnak az ajánlat 
hallatán…

Örkény egyébként is az ugratások mes-
tere volt. Ennek tanújelei többek között 
azok a levelek, amelyeket Lipták Gábor-
nak címzett. Noha ezek magánjellegűek, 
kétségtelen, hogy néhány ezekből kézről 
kézre járt a ház vendégei között, mert a 
tulajdonos nagyon élvezte, hogy ebben a 
formában is részese lehet a magyar iro-
dalomnak. Részlet egy 1966-os levélből: 
„Majd jövünk le Füredre, de most fel kell 
kötni a gatyaszárat, mert Déryék is ott 
vannak. Náluk háromfogásos ebéd szok 
lenni, ohne gombócleves, amellett bizo-
nyos etikettszerűség uralkodik, tehát a 
házigazda nem jár ebéd közben Xngani, 
mint egyeseknél. Várjuk szíves meghívá-
sukat, menü javaslatokkal, aztán majd 
döntünk.” Ezen aztán hetekig lehetett 
mulatni a nem éppen vidám időkben is.

Ugratásra pedig mindenki számít-
hatott. Így például Borsos Miklós is, 
akinek tihanyi háza és kertje valóságos 
reneszánsz csodának számított. El lehe-

tett képzelni, mit érezhetett a szobrász 
s főleg kertszépítő neje, Buba asszony, 
amikor egy nyári reggel kinézve az abla-
kukon „a rózsaszín és palakék törpe �ox, 
a hónál is fehérebb iberis, az aranysárga 
alyssum, a sárga és fehér nárcisz, a szik-
laszegfű kékesen duzzadó párnája” kö-
zött, vagyis a gyönyörű kert közepén egy 
hatalmas és ronda kerti törpe díszelgett! 
Nem kevés szervezés és titkolózás után 
Lipták Gábor ötleteként, Passuth László 

segítségével s többek ármánykodásával, 
a születésnap éjszakáján egy helyi kő-
művesmester segítségével a törpe odake-
rült a díszhelyre. Borsos persze értette a 
tréfát, s köszönő levelét máris átküldte 
Füredre, mert tudta, a csíny csak onnan 
eredhet: „Kedves Pulcsi & Gabus! A pil-
lanat, amikor reggel a függönyt széthúz-
tam, és a pázsiton megpillantottam Wilit 
(u. m. Brandt), felejthetetlen. Egy óráig 
nevettem és a kert ezzel teljessé vált….”

Címzett:
Feladó:

Kedves Géza bácsi már a 195-tödik oldalán tartok a könyvének és mond-
hatom nagyon örülök hogy az i_usági lapterjesztő felhívta rá szives +gyel-
memet a sok kedves csinny és kopéság valloban nagyon élvezetes olvas-
mány Nekünk gyermekeknek és igen jol szórakozok és mindig fel olvasok 
belőle kis öcsémnek is mert ő még  nemtud olvasni és neki Is igen tecik, a 
könyv nyomán mostmár el határoszta hogy nem lesz katona tiszt hanem 
mozdony vezető.
tesék még sok ilyjen jo könyvet irni! Jó egéséget és szorgalmat kivánok 
hozá mert nagyon fontos nekünk Magyar gyermekeknek az ijen könyvek.
Igen kiváncsian várom milesz  a könyv végén a kis medvével, mert igen 
szeretem a Mackó történeteket nagyon tecet a kormos pista bácsi Vackor 
Mackolya is.
És maradok Tiszteletel géza bácsinak hü olvasoja és tisztelője

Márkus Edith
ált.III.b oszt. tan.

A borittékot anyukám cimzi meg asztongya  ne komponitáljuk Otlik 
bácsit a levél hordo előtt.
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Borsosnak határozottan volt érzéke a humorhoz. Elmesélte a tihanyiak orvos-költő 
barátjának, Bodosi Györgynek, hogy amikor Vass Elemérhez, a festőhöz látogatóba 
indultak a félsziget túlsó felébe, rendszerint biciklivel mentek, s a vázon vitte a fele-
ségét. Egy ízben a rendőr meg is büntette őket húsz forintra közlekedési szabálysér-
tésért. Mire Borsos: „S ha nem a felségem viszem, mennyit Xzetek? – kérdeztem tőle. 
– Úgy a vigalmi adót is beleszámítva egy százast – válaszolta a rendőrbiztos.”

Fodor András emlékét kell idéznünk egy másik szellemes ugratáshoz, amire a költő 
naplójának harmadik kötetében találunk rá.  Ez nagyon valóságosnak tűnik: a hely-
szín, a dátum, a vendégek, az esemény, minden igaz lehet.  1977-et írunk, március 
van, svéd íródelegáció érkezik Budapestre. Fodor is a vendéglátók között van, napló-
jának bevallja, nem nagy örömmel csinálja végig ezt a három napot. Lehet, hogy ez 
motiválja a tréfát is. A vendégeket elviszik Szigligetre, ő Mezei András Trabantján előre 
megy. Füreden megállnak, itt bevárják a mikrobusszal érkezőket. A várakozási idő alatt 
a város kedvelt büfésnőjét, Piroskát (eddig nem tudtuk beazonosítani) kitanítják a tré-
fára. Piroska néni egészen kitűnő sült hurkákat és kolbászokat árult (örökre odaveszett 
az irodalomtörténeti értékű büfésor Füreden!), így amikor megérkezik a három svéd, 
Fodor bemutatja őket Piroska néninek: íme, a mi svéd költőbarátaink. Mire a megter-
mett asszony összecsapja a kezét s felkiált: csak nem a Tranströmer maga személyesen?  
A leendő Nobel-díjas meghökken, nem tudja mire vélni ezt a nagy népszerűségét a 
magyar büfésnők között, de aztán a felcsattanó nevetésből rájön a tréfára. Ilyen han-
gulatban már a füredi rizling is jobban csúszik a jó zsíros falatokra.

A leginkább ismert irodalmi tréfát Illyés Gyula szervezte Szabó Lőrinc aktív részvé-
telével Tihanyban. Ez a történet mutatja igazán az ilyen jellegű anekdoták variálódását: 
ahány mesélő, annyi változat. A három szereplő – Paul Éluard a harmadik – azonos-
ságán kívül valamennyi részlet gyakran változik. Hogy Tihanyban történt, az biztos.  
A dátuma már kevésbé, ehhez ismernünk kellene Éluard magyarországi utazásainak 
pontos idejét. Egy fotó tanúsága szerint – amelyen Éluard, Illyés, Lukács György és 
Szávai Nándor látható – 1948. november 8-án biztosan Budapesten volt: a Zene-
akadémián volt felolvasóestje. Feltűnik egy 1948-as Xlmhíradóban is, amint a csepeli 
vasműbe viszik el a francia író elvtársat gyárlátogatásra. 1949 nyarán,  a PetőX ünnep-
ségekre érkezett újra Éluard Magyarországra, s ha nem is lakott Illyéséknél, de több-
ször felkereste őket tihanyi otthonukban. Illyés maga is utal a találkozásukra 1948-as 
naplójegyzetében. Ám a tréfa novemberben nem történhetett, a fűben heverésző ál-
juhásznak kellett a jó idő. A lényeg ugyanis: Szabó Lőrinc juhásznak öltözik, s Illyés 
oda vezetve a nagy francia lírikust, beszélgetésre noszogatja őket, s a magyar juhász 
hibátlan franciasággal elemzi a kortárs francia költészet helyzetét, kiváltképp benne 
Éluard művészetét. A vége persze itt is nagy nevetés lesz. 

De vajon valóban így történt? Hogy megtörténhetett, arra éppen Illyés Gyula a 
tanú, aki már egy 1956. május 29-ei bejegyzésében utal erre a tréfára, és még inkább 
arra, hogy számára sokkal érdekesebb egy ilyen történet útja, változása, gazdagodása 
vagy szegényedése, mint maga az esemény. E leírás szerint két ismerősével sétált a 
parton, amikor egyikük rákérdezett, hogy ugye itt volt az a tréfa. Illyés visszakérdez: 
milyen tréfa? Amikor Éluard „a tehénőrzőkkel franciául beszélt.” (Már kezdődik a 
variáns!) Illyés, úgy tűnik, nem emlékszik, s visszakérdez, hogy vajon az illető hogyan 
hallotta vissza a történetet, tőle szeretné hallani, hiszen „Visszatérőben látni valami 
történetet, ami valaha tőlünk indult el. Mint mikor a szülők nagy útról megtért Xu-
kat látják szembejönni, megemberesedve… Hogy lássam, mivé gyúrta át a világ. Mit 
rakott rá, s mit szedett le róla.” Legnagyobb bánatunkra itt a kézirat megszakad, pedig 
már kezdődik a felidézés és Illyés beleszólásai, pontosításai.

Hát akkor maradnak a változatok. Valaki egyszer elkezdte mesélni, s mint a népme-
sében, ahogyan terjedt, úgy rakódott rá sok-sok újdonság. Szávai János valószínűleg 
édesapjától is hallhatta a történetet, amelyet megörökít Illyés versus Eluard című írásá-
ban, bár lábjegyzetében megjegyzi:  „Így őrizte meg emlékezetem az anekdotát, melyet 
magától a költőtől hallottam a hetvenes évek második felében”.

Szerinte a látogatás 1948 őszén esett meg, Éluard európai körútja során érkezett ide 
s kereste fel Illyést is Tihanyban. A hivatalos ünnepségek után alkalma nyílt néhány 
napot Tihanyban tölteni Illyés Gyulánál, egy másik hajdani párizsi szürrealistánál. 
Egyik nap a két barát – jól ismerték egymást még a húszas évekből – hosszabb sétát 
tett a dombon, ahonnét pazar kilátás nyílik a Balatonra. Útközben megpillantanak egy 
pásztort, aki bundáján végignyúlva, félkönyökre támaszkodva, mélyen elmerül a kezé-
ben tartott könyvbe. „Csodálatos ország – kiált fel Éluard –, a pásztor olvas! Micsoda 
haladás! Megkérdené tőle, hogy mit olvas? Kérdezze meg maga, felel Illyés, hátha érti 

a franciát! – Mit olvas elvtársam? – koc-
káztatja meg a hajdani szürrealista. Mit 
is olvashatnék – jön a válasz, franciául 
persze –, Vergilius Bukolikáit.  – Talán 
franciául? – Azt már nem! Mindent csak 
eredetiben!”

Napjainkban, hála az internet kor-
látlan és soha nem ellenőrzött adatköz-
léseinek, számos variáció kering erről a 
látogatásról is, aminek persze örülnünk 
kellene, de mi nem örülünk. Az egyik 
például már eleve hátborzongatóan in-
dul: Éluard vonattal érkezik Tihanyba! 
(A netes szerző ezek szerint soha nem járt 
még Tihanyban.) Ez olyan remekmívű 
alkotás, hogy érdemes teljes terjedelmé-
ben idézni, mert az író fantáziája teljesen 
elszabadult:   „Rettenetesen meleg volt. 
Tihanyban Paul Éluard francia költő le-
szállt a vonatról, majd komótosan Illyés 
Gyula villájához baktatott. Megebédelt a 
háziakkal, rögtön ezután pedig Illyés fe-
leségének, Flórának társaságában könnyű 
sétára indult a félszigeten. Éluard-nak 
sejtése sem volt arról, hogy Szabó Lőrinc 
korábban egy helybeli gazdától elkérte 
a munkaruháját, abba beöltözve és orra 
alá tömött bajuszt ragasztva kapálgatott 
a szőlőben, így várva az Éluard-ral véletle-
nül arra járó Flórát. Mikor a nő megpil-
lantotta a gazdát, odafordult Éluard-hoz: 
– Akarsz látni egy igazi magyar földmun-
kást? – kérdezte. A költő akarta látni az 
igazi magyar parasztot, úgyhogy köze-
lebb mentek. Néhány mondat után a ka-
pájára támaszkodó Szabó átváltott fran-
cia nyelvre. Éluard a meglepetéstől szinte 
kővé válva jegyezte meg: á la bonne heur! 
(ez igen!) … Élénk társalgásba kezdtek, 
franciául. A paraszt a szürrealizmus kez-
deteiről kérdezgetett, és érdeklődött Élu-
ard ambivalens kapcsolatáról Bretonnal. 
Majd a kortárs francia irodalom is szóba 
került. A paraszt megpödörte bajszát, 
ami alól csak úgy röpködtek a nevek: 
Aragon, Gide, Tzara, Cocteau, Malraux, 
Sartre, Frénaud stb… Amikor a paraszt 
még idézett is néhány strófát Éluard korai 
költészetéből a Le devoir et l’inquiétude-
ből, a francia könnybe lábadt szemmel 
bámulta, majd átölelte.”

Egy másik netező biztos tudását meg 
is osztja egy tőle kérdezősködővel, s ő 
már így meséli: „Illyés Gyuláról és Sza-
bó Lőrincről jut eszembe, hogy egyszer 
megtréfálták a Tihanyba látogató Paul 
Éluard-t. A francia költő nem győzött 
lelkendezni a mediterrán jellegű vi-
dék miatt, Illyés meg adta alá a lovat: a 
pannoniai kulturtáj [!] stb. Azt azonban, 
hogy ezen a csodálatos félszigeten még 
az egyszerű emberek is (neo)latin mű-
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veltséggel rendelkeznek, már Éluard sem 
akarta elhinni, ezért Illyés odavezette egy 
nyáját terelgető juhászhoz. A subát viselő 
férX ékes franciasággal köszöntötte a ven-
déget, akinek meglepetése tovább nőtt, 
amikor a pásztor felismerte őt, ráadásul 
elszavalta egy versét... Ezek után persze 
Szabó Lőrinc leleplezte magát.”

Egy újságcikkben az alábbi kis variánst 
olvasni, amely már minden színesítés, 
magyarázat, érdekesség nélkül, mint va-
lami közönséges újsághírt közli a találko-
zást: „Történt, hogy Paul Éluard francia 
író az ötvenes években ellátogatott Ti-
hanyba, tihanyi költő barátjához, Illyés 
Gyulához. Mikor elkezdték bejárni a fél-
szigetet, egy tehénpásztor került útjukba, 
aki a legnagyobb meglepetésére tökéletes 
kiejtéssel beszélt franciául és munka köz-
ben egy Baudelaire-kötetet olvasgat ere-
deti nyelven. Az első sokk után kiderült, 
hogy nem minden tehénpásztor ilyen 
művelt Tihanyban. A tehénpásztornak 
öltözött ember valójában Szabó Lőrinc 
volt.”

Ehhez hasonló egy másik megjegy-
zés, amelyben Tihany értékeiről van szó:  
„…de Szabó Lőrinc is több ízben vendé-
geskedett a balatonpart [!] egyik legszebb 
településében: egy ízben például tihanyi 
pásztornak adta ki magát és vergiliuszt [!] 
olvasgatott – az odavetődő francia költőt, 
Paul Éluardot [!] igen meglepve azzal, 
hogy francia kérdésére franciául felel neki 
egy juhterelő Xatalember.”

Borsos Miklós emlékezete is megőriz-
te a nyári tréfa emlékét. A már említett 
beszélgetésben elmondta Bodosi György-
nek, hogy Szabó Lőrinc beöltözött te-
hénpásztornak, Baudelaire-kötetet lapoz-
gatott, s franciául válaszolt Éluard-nak, 
„akinek ámulata akkor hágott magasra, 
amikor megtudta, hogy a tehénpásztor 
kezében lévő könyv micsoda. – Nincs 
még egy olyan művelt nép a világon, 
mint a magyar. Itt a tehénpásztor is fran-
cia költőket olvas – jegyezte meg…”

Van itt tehát minden, amit a derék ál-
ruhás pásztor-költő vagy költő-pásztor, ne-
tán magyar földmunkás olvas: Baudelaire 
franciául, Vergilius latinul, Éluard eredeti-
ben, a szürrealizmus kérdései franciául stb. 

A történetet magának Illyésnek a 
tollából ismerhetjük meg: 1962-ben, 
Reismann János balatoni fotókat köz-
readó könyvének előszavában elmeséli 
az egész történetet. Naplójegyzeteinek 

1961–1972. évi kötetében is ott van a fotóalbumnak Illyés által írt szövege, sajátos 
módón azonban pont az anekdotáról szóló rész hiányzik belőle. Csak találgatni 
tudjuk, miért hagyták ki a kötet szerkesztői: talán idegennek tartották ezt az anek-
dotikus történetet a Balatonról szóló esszé egészétől.

Mindenesetre, ha a híres és már ritka fotóalbumot felütjük, valóban ott van a 
legendás balatoni tréfa, ezzel indul a kötet. Ám rögtön kiderül, hogy ez jóval több 
egyszerű ugratásnál. A leírás szerint Éluard-nak pár napja van Magyarországon, így 
jut el Tihanyba, ahol Illyésnek véletlenül két ismerőse is tökéletesen beszél franci-
ául. Egy révész a kompról (korábban Észak-Franciaországban dolgozott), a másik 
egy i|ú ember, aki éppen most tért haza négy esztendő nyugati hadifogságából (ak-
kor tán mégis 1949 lenne e látogatás dátuma!), s a franciák egyik fogolytáborában 
tanulta meg tökéletesen a nyelvet. Mind a kettő franciául szólal meg, de Éluard-nak 
ez fel sem tűnik, természetesnek vette.

Időközben megérkezett Szabó Lőrinc is Illyésékhez (gyakori vendég volt ott), de 
még nem találkozott a vendéggel. Miközben Éluard pihent, a két magyar költő arról 
beszélgetett „...hogy milyen nehéz megismerni a maga valójában egy idegen földet 
a legjobb hiszemmel, a legjobb elmével, a lángelmével is. Hogy mennyire igazolja 
épp rendkívüli költői tehetségével ez a kitűnő Eluard is a tételt, hogy minél nagyobb 
költő valaki, annál többet őriz meg magában valamikképp a gyermek örök csodálko-
zó képességéből, vagyis a gyermek szűzi ártatlanságból.” Csináljunk hát egy tesztet, 
mondja Illyés, s egy általa ismert játékot javasol.

Így ment le Szabó Lőrinc mindenféle beöltözés nélkül a tópartra, ahol több tehén 
is legelészett, majd így mentek Illyésék séta közben oda az egyik tehén őrzőjéhez, 
akiről kiderült, hogy éppen Rimbaud-kötet van a kezében. A pásztor panaszkodott, 
hogy egyre kevesebb verset olvas, s egyre rosszabb a véleménye a költőkről, a kortár-
sakról. Illyés meg is kérdezte: véletlenül nem ismer-e egy Éluard nevű költőt? Már 
hogyne, válaszolta a tehenek őrzője, majd közölte, „ellentétben Mauriaccal, aki a 

nevezett Paul Eluard köl-
tő csúcsait csak 1940-től 
s ugyancsak ellentétben 
Aragonnal, aki azokat 
1945-től számolja, ő a 
legnagyobbnak a szür-
realista »vad-korszakot« 
érzi, úgy ahogy azt oly 
behatóan kifejtették Jean 
Paulhan és…”

És itt már a naivitásban 
mindent elhívő Éluard is 
felnevetett: az ugyan le-
het, hogy ebben az ország-
ban mindenki franciául 
beszél vele az akadémi-
kustól a révészlegényig, 
de hogy egy tehénpász-
tor az ő költői korszakait 
is elemezni tudja, az már 
neki is sok.  Nagy neveté-
sek közepette ölelkeztek 
össze, a próba sikerült. 
Így őrizte ezt meg Illyés 
Gyula emlékezete, „egyik 
legderűsebb pillanataként 
mindazoknak a tündöklő 
időknek, amelyeket a Ba-
laton fényei, népei és ven-
dégei között töltöttem.”
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