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agyarországnak nincs tengere. A magyar faj, amely oly 
szivesen élt az Azovi- és Fekete-tenger mentén, mire 
Európába jutott, itt már az összes tengerpartok foglalva 
voltak. A fejedelmek alatt egy-egy férXcsapat ki-kiruc-
cant ugyan nyár felé Ostendébe vagy Olaszországba, 

de őszre mindig visszatértek a családi tüzhelyhez. Nemzedékről 
nemzedékre a tenger egyre távolibb, csodálatosabb dolog lett, a 
világ végén ringó Operenciává nőtt.

Ez a nagy tenger-vágy főleg a keleti részeken, különösen Er-
délyben élhetett. Erdély mesefantáziájával szemben a Dunántul 
a nyugati reális, klasszikus szemléletet képviseli.

Ha nem is nevezik néven, a tenger, a Balaton elevenen ott él 
a dunántuli költők müveiben.

Maga a Balaton szó elsőizben 1055-ben fordul elő Balatin 
és Bolatin változatban. De megtaláljuk már Anonymusnál is, aki 
hol Bolotumnak, hol Bolotimnak nevezi. Az Érdy-kodex egyik 
mondata „a Balatomba vettete” jár legközelebb a mai elneve-
zéshez.

Ettől kezdve a krónikákban gyakran előfordul a Balaton. 
Versbe, tudtommal, legelőször Tinódi Lantos Sebestyén foglalta.

Lantos Sebestyén, most már bizonyosan megállapitható, ha 
nem is közvetlen a Balaton mellől, de a Balatontól nem nagy 
távolságra, a mai Sárbogárd mellett fekvő, Tinód pusztáról (ak-
kor virágzó városból) származott s igy bizonyára igen gyakran 
megfordult a Balaton mellett is. A „Budai Ali Basa Históriájá”-
ból való ez a rész:

Ez Beszperim vára szép püspekség vala,
Az Balatom mellett merő kövön vala, 
Az jó Paksi János ott főhadnagy vala, 
De az megszálláskor királ felé ment vala.

És „Eger Vár Viadaljáról Való Ének”-ben ismét:

Az Balatom mellett Beszperim várát 
Megvevé császárnak tartá az házat,
Onnat siete, elkelé az Dunát,
Az felföldön vőn ő egynéhán házat.

Beszperim vára, Veszprém a Balaton mellett? A XVI. század-
ban egész Veszprémig terjedtek volna a Balaton mocsarai? […]

De a Balaton első, igazán költői énekese Csokonai 
volt. Csokonai 1798-ban a hűtlen Lillától Komáromból 
Somogycsurgóra utaztában látta először a Balatont. Füreden 
megpihent és itt irta „A tihanyi echohoz” cimü versét, amely 
mindmáig leggyönyörübb költeménye a „balatoni irodalom”-
nak:

 
Oh Tihanynak riadó leánya!
    Szállj ki szent hegyed közül. 
Im, kit a sors eddig annyit hánya

    Partod ellenében ül.
Itt a halvány holdnak fényén 
Jajgat és sir elpusztult reményén
    Egy magányos árva sziv,
    Egy magányos árva sziv. […]

Az idősebb Kisfaludy egész költészete a Balaton és a Bala-
ton-menti táj körül forog. Ez a vidék feledtetni tudta vele a 
Provence szépségeit, amely őt az első dalokra ihlette. A „Regék 
a Magyar Előidőből” ujra és ujra visszatér a Balaton dicséretére.

Nagyit a hir, ha szárnyra kél; 
Itt valóság több a hirnél;
     llly szépet nem terme még
     A magyar vad föld és ég.
                                   (Szigliget)

Verseiből egy egész Balaton-menti kalauzt lehetne össze-
állitani.

A világtól menedéke
Volt neki a csendes béke,
     Melly a szigethalmon ott
     Ritkán háborittatott. […]

Az a költő, aki legtöbbet foglalkozott a Balatonnal: Berzsenyi 
Dániel volt. Néven nevezve, vagy közvetve ismételten feltünik ver-
seiben a Balaton képe. Az ő méltóságos és mégis nyers erővel teli 
költői attitüdjének illett ez a hatalmas szabad viz és vadregényes, 
erdőboritotta partvidék, amely a klasszikus időket juttatta eszébe.

Keszthelyi partnak evez ladikom, mosolyognak előmbe
    A szeretett tájék öblei s árbocai 
Nyugszik az ég, lebegő zephirek ringatva vezetnek,
   Csak kebelem zajlik, s hányja halála jegét.

Ő volt az első, aki egész verset szentelt a Balatonnak.

...nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég;
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
 
Kevés itt a hely arra, hogy valamennyi leirását idézzük. De 

alig lapozhatunk müveiben pár oldalt, hogy ne találjunk ujabb 
és ujabb megemlékezést. […]

Japet +ának sassa dulá vesém,
S a mennyből lehozott szikra emésztve ölt,
Midőn, dicső forrás, sebeimre
Aeglei balzsamot áldva öntél.
                          (A füredi kuthoz)

„MAGYAR TENGER” AZ IRODALOMBAN
(részlet)

Illyés Gyula
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DOSSZIÉ

De még jellegzetesebb a Balaton hatása, mikor nem köz-
vetlenül énekli meg, hanem a saját érzelmeinek érzékeltetésére 
használja példának. Megszülettek volna e hites sorok, ha a köl-
tő történetesen nem a Balaton mellett él?

Partra szállottam. Levonom vitorlám, 
A szelek mérgét nemesen kiálltam .. .

Vagy:

... Igy volt, igy marad a világ. 
Forr, mint az ádáz tengerek, amidőn
 A szélvészek bércodvaiknak
Vaskapuit s reteszeit leszórván.

A bus haboknak zugva rohannak, és 
A képtelen harc itt hegyeket temet,
Ott uj világot hoz fel; — egymást
Váltja örök rombolás s teremtés.

Berzsenyi sem látott soha „igazi” tengert.
És Vörösmarty sem látott a „magyar tengernél” egyebet. 

Mégis alig van a világirodalomban költő, aki annyit foglalko-
zott volna a tengerrel, fékezhetetlen, sötét képzeletében annyira 
a háborgó óceánhoz hasonlitott volna, mint ő. A féjérmegyei 
Nyéken született, pár óra járásnyira a Balatonhoz.

A Balaton-mellék dicséretére ő a „Tihanyi visszhang”-ot 
irta. Két szerelmes ül a Balaton szirtjein, a leány édes szavakat 
suttog szerelmesének:

A visszhang ezeket, mint hallá, sugva beszélé
    Régi  barátjának, a Balatonnak alant, 
A Balaton pedig elmondá partjainak, azoktól
    Tudta Somogy, Veszprém és Szala, tudta Füred.

Ami persze nem igen tetszett a leánynak. Meg is átkozta 
érte a Balatont, a tó azonban ezt a szerelmes-átkozódást is csak 
ugyanugy kibeszélte. Erre:

Mit tehetett a leány? hallgata és szeretett.

A Balatonról szóló népmesék legszebbikét, a kecskekörmö-
ket Garay János dolgozta fel. Ő igy festi le a tavat, amint „ottan 
álltam Badacsonnak Lejtőjén a szent helyen”:

Hogy örömét lelje fekhelyében,
    Rá kulcsolja a föld karjait, 
Szép hegyekkel, termékeny rónával
    Koszoruzza messze partjait.

A mult század második felében a költők és irók ismét a Ba-
laton partján adtak egymásnak találkozót. Nyaranta itt volt 
a magyar irodalom központja. Itt játszott Szigligeti. Itt volt 
az egész magyar szellemi arisztokrácia Jókaitól Haza+ Veray 
Jánosig.

Jókai nemcsak a nyarat, de több alkalommal az egész telet 
is a Balaton partján töltötte, hogy megXgyelje a téli életet a ta-
von. Balatonfüreden irta az Aranyembert, amelyet ő a legszebb 
müvének tartott. A tóra néző kastély előtt oszlopot állitottak 
ennek a tartózkodásnak emlékére.

Magáról a Balatonról számos könyv jelent meg. Az elsőt 
Szerelmey Miklós ur irta és rajzolta 1845-ben. A leghiresebbet, 
Eötvös Károly balatonkörüli utazását mindenki ismeri.

A népdalban, különösképen, elég ritkán fordul elő a Bala-
ton. Egy példa nagy keresés után:

A Balaton széles nagyon, 
De annak is partja vagyon. 
Az én bumnak nincs határa, 
Bele halok nemsokára.

Modern iróink közül is jópáran irtak regényt, novellát, ver-
set, utinaplót a Balatonról. Nem is tudnánk felsorolni, hányan. 
Krudy, Kosztolányi, Szép Ernő, Babits, Erdélyi József, Nagy 
Endre, Nagy Lajos, Ambrus Zoltán... többen, mint amennyi 
hal van a Balatonban. Ady, tudtommal, sohasem emlitette.

Külföldi irók közül legutóbb Rabindranath Tagore töltött 
hosszabb időt Balatonfüreden s annyira el volt ragadtatva a táj 
szépségétől, hogy megfogadta, vissza fog térni, öreg korát itt 
akarja leélni. Ugyanakkor egy Xatal hársfácskát ültetett el a Ba-
laton partján.

Mi teszi a Balaton varázsát? Engedjék meg, hogy e sorok 
szerény irója konkluzió helyett legszebb személyes élményét 
mondja el. Ő is ott született s nevelkedett nem messze a Ba-
latontól, ott ahol a Kapos a Sióba ömlik. A Balatont magát 
nem látta, de nyári délután, ha tiszta idő volt, a falu megetti 
szőlőhegyről végig lehetett tekinteni a Sió-völgyén, s a nagy 
távolban látni lehetett, nem a Balatont, azt eltakarták a hegyek, 
hanem a tó tükréről az égre visszaverődő napfény gyönyörü ké-
kes-zöld lángtengerét. Ha gyerekkorára gondol, ez jut eszébe, 
ez lebeg előtte, mint vezérlő tűzoszlop. Magát a tavat különben 
még sohasem látta.

(Lantos Magazin, 1929. augusztus)

A „Magyar tenger" az irodalomban
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