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DOSSZIÉ

Déry Tibor

JEGYZET A BALATONRÓL

a a boldogságot egy tájjal akarnám kifejezni, a Balatont 
választanám.

Pontosabban, azt a szőlődomb koszorúzta, északi 
partját, amely Almáditól Alsóörsön, Csopakon, Arácson, 
Badacsonyon át le Szigligetig, s onnét Györökig nyúlik, 

s amely az emberi rendszeretetnek s a természet édes képzele-
tének olyan együttesét adja, amilyent semmilyen elektronikus 
tervezőgép nem tudna megszerkeszteni. Még pontosabban, s 
a magam ízlésére szabva: egy karéjt ebből a partvonulatból, 
amelynek egyik szelíd dombjáról, egy diófa alól letekinthet-
nék a tó ultramarin nyári fényrobbanásaira, egyensúlyérzé-
kemmel a jobbról-balról menetelő szőlőkarókba kapaszkodva, 
hátamban fedezéknek egy másik szelíd domb, talán a Tamás-
hegy támlájával, amelyről tudom – hátra sem nézek –, hogy 
kézzel kitapogatható gyümölcsfa-domborművekkel faragta ki 
az érdek és a képzelet, s nem túl magas, nem is túl alacsony, 
nincsenek meredélyei, szakadékai, görgetegei, a jóindulat és a 
derű latin ragyogásával vonja be a tájat. Külön illata is van en-
nek a partnak: diófalevél, vörös agyag s a tó napsütötte vizének 
keveréke, amelyet még számtalan más, vékonyabb áramlat fű-
szerez, a nedves nád kipárolgása, itt-ott egy pamacs vonatfüst, 
a hínár sós lehelete, a stégek nedves deszkáinak izzadtsága, a 
szellők édes szaga, az elégedettség szaga. A boldogság: ha az 
ember önmagával meg van elégedve. Ez a táj meg van elégedve 
önmagával.

Nem vagyok „balatonológus”, szaktudásom semmi. Egy tíz 
éves gyerek Edericsen vagy Udvariban, egy tomaji öreg paraszt-
nak a lábaujja többet tud nálam erről a földről. De mintha 

praenatális emlékeim húznának ide, az ösztön iránytű-bizton-
ságával, hogy itt találom meg azt a földi ruhát, amely pontosan 
az eszméletem méreteire van szabva. Az új, a soha nem látott 
részlet szemem első érintésére ismerőssé válik, a meghittség tej-
szagát szívom, a gyerekszoba esti biztonságát. Bármerre nézek, 
hegy felé, víz felé, egy szőlőlugas zöldcsipkés derengésébe, egy 
árván heverő malomkőre, egy domboldalból kibúvó, nagyszájú 
présházra, mindegyiket felismerem, noha sohasem láttam. Még 
a fűzfői bűz is, melyet az északkeleti szél a hullámok ökrendez-
tetésére néha a partig szállít, a gyerekkor elképzelt poklának 
bugyraiból füstölög. Mert a tökéletes szépséget is csak úgy lehet 
elviselni, ha néha rád Xntorog.

Huszonnégy-huszonöt éves lehettem, amikor első találko-
zásom esett a Balatonnal, s akkor is egy idegen emlék noszo-
gatására. A napsütötte tengerpartra vágytam, amilyenen beteg 
gyermekkoromban töltöttem egy németországi évet, s mert 
pénzem csak Siófokig futotta, Tihanyi Lajos barátommal, a 
Nyolcak festőjével (kit ma már csak a művészettörténészek 
ismernek) leutaztunk egy napra, pontosabban egy éjszakára, 
még pontosabban egy reggeli ébredésre. Egy szállodaszobába, 
amelyből a szem első tekintete a napsütötte tengerre esik. Ten-
gerre? ... Nem volt tenger, túlnan, Füreden dombok sejlettek. 
De szebb volt, mint a tenger, arányosabb, emberméretűbb, épp 
korlátai miatt. Majd ötven éve rezeg bennem ez az emlék, há-
borítatlan épségben, a tökéletes kielégültség szólamával, pedig 
délelőtt haza kellett utaznunk, ebédre már nem volt pénzünk.

A somogyi part azonban a Balaton hígabb fele, még ösz-
szetéveszthető – isten’ ments – más európai tavakkal, melyek-
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gét. A baráti kötődés méltán nevezte ezt a bűbájoló hegyet a 
megfáradt Odisszeusz kikötőjének, a fáradhatatlan Szindbád 
hajószerelő műhelyének, de ugyanakkor egy példásan lovagias 
Minotaurusz barlangjának. S egyben olyanféle támaszpontnak, 
amilyenen Jákob létrája földet ér.” 

Részlet Illyés Gyula Déry Tibor – a Helikonján című művé-
ből (1979).

nek túlsó felén hegyek vagy dombok vonulnak. Az egyszeri, 
a meg nem ismételhető, a fogalom tömörségével sugárzó rész 
odaát található. Ez a modell; ha programozni kellene más, 
irigységükben sárguló országok számára, az elemek innét sze-
dendők. Lankás szőlőföldek a Rajna partján, Toszkánában,  
Provenceban is találhatók, de amott hiányzik a diófa a présház 
elől, Olaszországban a szőlőkarók ütemes éneke, a francia ker-
tekben a víztükör, amelyekben nézegethetnék magukat. S ha a 
víz felől pillantunk szét? Ismerünk és megcsodáltunk jónéhány 
európai tavat, Ausztriában a Wörthi tavat, a Millstatti-t, a 
Hallstatti-t, a Traun-t, a St. Wolfgangi-t, Bajorországban a 
Starenbergi tót, Berlin mellett a Wannsee-t, a francia Vogé-
zekben a Gérardmer-i tót, az olasz Trasimené-t, megemel-
tük a kalapunkat, többször is, a Lago Maggiore, a Garda-, a  
Como-, a Lugano-i tó előtt, ámuldoztunk a havasok közé 
szorult északsvájci tavak előtt (azt kérdezvén magunktól, mi-
képp lehet itt jég, hegy és víz drámai párbeszédének örökös 
mennydörgésében élni?), de a léleknek azt a tökéletes egyen-
súlyi helyzetét, amelyben nem leng ki sem az unalom, sem a 

kaland felé, sehol nem tudtuk elérni. Ha fenséget találtunk, 
hiányzott mellőle a báj, ha bájt, akkor az túl édes volt. Nem 
ismerek a Balatonon kívül még egy tájat, mely oly embersége-
sen, a horatiusi arany középszer skandálására épült volna; még 
kialudt tűzhányói is, a Tótihegy, a Gulács, a Hegyesd stb. nem 
a földközép gyűlölködő dühét példázzák, mert mire ideért és 
kitört volna, már meg is békélt, kiegyezett az emberiséggel, 
már csak magában füstölgött. Belefulladni? ... ugyan! ebbe a 
mi emberszerető, édes tavunkba, amelybe, ha kilométernyire 
gázol az ember, akkor is csak a karcsú derekát ölelgeti? S tegyük 
még hozzá, betetőzésül, hogy a világ legszebb (s legelterjed-
tebb) nyelvén, magyarul itt beszélnek.

Ábrahámhegyen, ide s tova tizenöt éve történt, hogy Pest-
ről két barátom látogatott el hozzám. Hogy a hosszú vonat-
út unalmát elverjék, a mérnököt adva, azzal tréfálták meg a 
kocsit zsúfolásig megtöltő utasokat, hogy a Balaton küszöbön 
álló lecsapolásáról beszélgettek, amelynek munkálatait az új 
vízgazdálkodási terv szerint a kormány rendeletére még a nyár 
folyamán elkezdik. Nyilvánvaló, kár rá szót vesztegetni, hogy a 
fölösleges, semmire sem használható víz helyén gyapot- és szó-
jabab ültetvényeket kell létesíteni, a vizet átvezetni a Dunába, 
a halakat áttelepíteni a Tiszába. Hazánkban sem halasztható 
tovább a természetátalakítás munkája.

Az emberek köröskörül hallgattak – hitetlenül? Abban az 
időben itt minden hihető volt.

Amikor meghallottam a történetet, nevettem... s belenyilal-
lott a szívembe. Lidércnyomás alatt is lehet fulladozni.

De hát végül is nem csapolták le a Balatont s a táj eleven 
testében egyelőre más komolyabb kár sem keletkezett. Féltéke-
nyen s kissé szorongva nézegetem emlékeim sűrítő szemüvegén 
át, vajon meg tud-e maradni annak a szép alakzatnak, amely-
nek isten kézműves korában teremtette. Sok veszély fenyegeti, 
az ún. haladás érdekei nem mindig azonosak az emberéivel. De 
a füredi parton nő egy szelíd mandulafajta, magról nevelt fák, 
melyek öregkorukra maguk újítják meg magukat: megcsavar-
ják törzsüket s korhadó ágaikon új, erős hajtásokat nevelnek. 
A példa tán követhető.

em nagy magaslat volt az a Tamás-hegy itt Balatonfüred 
fölött. Az idevezető utat nemcsak megmászni, de meg-
találni éppoly körülményes. Mégis a�éle Helikonnak 
tekinthetjük attól fogva, hogy ki-kifúló motorjával egy 
gépkocsi ide fölhozta és egy kifogyhatatlan szíverejű fe-

leség itt megtelepítette Déry Tibort. Nekünk jó barátunkat, 
irodalmunknak pedig azt a »nagy öreg«-jét, aki itt vált megint 
i|úvá, olyanná hogy leckeváró tisztelettel tekintett föl rá a legif-
jabbak tábora. Varázshegy lett hát ez a nyolcvanméteres magas-
lat. Azzal is különbözve attól a bizonyos Zauberbergtől, hogy 
ez közelre-távolra nem betegápolda levegőjét árasztotta; még 
kevésbé a lemondásét.

Hanem éppenséggel a lét erejét, a csatanyerés friss – mond-
hatni hajnali – éberségét. Az élet végén is. A semmivel is szem-
benézve.

Ez a hegy – Déry Helikonja – nem zárkózott magába. Eme-
lődve nem vonult felhők mögé, még kevésbé felhőkakukkvárba.

Gazdája kitárta magát a világ elé. Vizsgálta ugyan a csilla-
gokat, de még sóvárabban a lenti fényjeleket, szomjasan, de 
mégsem irigyen; zsörtölődve, de mégis megbocsátóan.

Az itt töltött tizenöt év legharmonikusabban működtette 
az író Déry Tibor minden, eladdig sokban ellentétes képessé-
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