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 Balaton környéke az első táj, melyet az 1800 körüli évek 
költői a kor receptje szerint felfedeztek: Kisfaludy Sán-
dor Badacsony szüretjét s a várromokba beköltöztethető 
múltat, Berzsenyi Mathissonnal, majd Malvinájával ver-
senyezve (részben a Georgicont alapító gróf kedvéért is) 

Keszthely öblét, majd mint korán csúzosodó ember Füred kút-
fejét. A Balatonnak ezek az első költői azonban még helybeli 
földesurak, mint ők, vagy itt pásztorkodó papok, mint Kis Já-
nos. Csak a legszebb verset tűzte e balatoni költészet fölé, egy-
szerre örökítve meg a régi Tihanyt s azt a pillanatot, melyben 
a magyar felvilágosodás a romantikába hajlik, az errevetődött 
Vándor Poézis: Csokonai.

A következő nagy nemzedék költői elhanyagolták a Bala-
tont. PetőXvel az Alföld lesz a költészet tája, ennek a kopárságát 
igazolni, embereit megszerettetni úgy érzik – s velük, bevallom 
én is – nagyobb költői merészséget kíván, mint a balatoni táj, 
mely a költészet félkész árujaként kínálja édes vonalait. A Ba-
laton azokban az években mint a Széchenyi gőzhajóját rengető 
víz, a szakadékokból utat csináló közlekedés jelképe él a nemzet 
tudatában, vagy mint a társasági hangot próbálgató tárcairoda-
lom fürdőzőhelye. A század második felében is inkább színész-
családok, Jókaiék, Blaha Lujzáék teszik divattá a svábhegyi nya-
ralás után a füredit, s prózaírók, Eötvös Károly, majd Herczeg 
Ferenc elemzik a Balaton szépségeit.

A Balaton második, kiadósabb költő megrohanása már arra 
az ötven esztendőre esik, melynek futó tükörképét előbb leb-
bentettük meg. S ebben sem Adyék Párizst, Itáliát vagy leg-
alábbis a Tátrát, Erdélyt járó nemzedéke, mint inkább a mienk 
az, melyet az összeszűkülő haza, a ki-kinyíló s megint bezáru-
ló határok s valami csak itt kielégíthető mediterrán sóvárgás 
hajt a Balaton felé. Az itt dolgozó képzőművészekkel, Egryvel, 

Bernáthtal, Borsossal, Vass Elemérrel egy időben a magyar líra 
legnagyobbjai is kapcsolatba kerülnek a tájjal. Az úttörő ebben 
is Erdélyi, a fürdőző pásztorlányt megörökítő Balatoni emlék-
ével. József Attila sem csak az életet hagyja Szárszón, néhány 
szép versét is. Illyést második házassága hozza az „óriás elme-
ként dolgozó” tó s a tihanyi félsziget komor kráter-tája közé, 
s lesz fő költője a Balatonnak, Szabó Lőrincet a  Tücsökzene,  
A huszonhatodik év szerelmi szökései sodorják le, majd a barát-
ság nyújtotta fedél s a betegség kívánta feledés.

Azóta, […] a Balaton  szinte kötelező témájuk lett az egy-
más nyomába lépő költőnemzedékeknek. Takáts Gyula a 
régi tájköltők örököseként köti ki vén fűzfájához a csónakját. 
Jankovich és Keresztury is félig bennszülöttek itt, Weöres, 
Vas, Jékely, Képes pihenőik, szép óráik versadóját Xzetik le 
neki. Aki pedig Xatal költőink erejét egy és ugyanazon a té-
mán akarja megismerni, jobb próbát nem is választhat, mint 
ez a gyűjtemény. Valóságos dalnokverseny ez, melynek nem-
csak Wartburgja e hely, témája is. Fodor Andrásról éppoly hű 
képet ad a Vízrenéző, mint Nemes Nagy Ágnesről nagy Bala-
ton-kompozíciója; Nagy Lászlóról a Bordal, mint Pilinszkyről 
az  Impromptu; Juhász Ferencről a  Rezi várban,  mint Jánossy 
Istvánról a Tihanyi templom. A magyar líra egyre több verssel 
tükrözi a lenn feledkező nemzetet, s a „mocsári tó” partjára 
szorítkozott Szépség lenge képei közt mintha egy keményebb, 
dacosabb szó is hallatszana, mely egyben a nemzeté is: „A nagy 
a kicsin is megveti lábát, minél jobban összeszoríttok, annál 
magasabbra kell emelkednem.”

Németh László
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A tihanyi ekhóhoz

balaton.indd   86 2015.08.31.   13:54:25


