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Igen, de így a lassan keletkező vihar jelentkezik.
A gyorsan keletkezőről – arról nemigen van tudomása az 

embernek, csak akkor, ha már derékon kapta.
Mert van úgy, hogy gyorsan jön – egy pillanatnyi derék és 

derűs égboltot hirtelen felváltja a sötét rosszindulatú kék – s 
máris itt a vihar.

Van úgy, hogy lassan jön – a szél erősödik, a vitorlázó örül, 
és észre se veszi, hogy a nagy veszélyek felé röpül, mert az 
olyan szél, amiből vihar lesz, és ami végül is felfordítja a ha-
jóját.

No, de eme ismertetés után térjünk vissza az eredeti kiin-
dulásra, a történetre, arra, hogy jutott el Siófoktól Füredig 

egy hajó. Jó hajó volt, masszívan épí-
tett, szép berendezésű tizenötös vitor-
lás, úgy szerelve, hogy akár egy ember 
is vezethesse.

Az említett hajó a siófoki öbölben 
állt. Legalább két napja ott állt, s a 
tulajdonosa, vagy kormányosa, vagy 
bérlője (ahogy tetszik) napjában nem-
igen csinált egyebet, mint ült a hajó 
orrán, s vízbe lógatta a lábát. Egyné-
hányszor hirtelen felugrott, és egy vi-
haros fejessel tisztelte meg a vizet, ami 
után rögtön kimászott és szárítkozott.

Nem volt öreg az illető, mozgékony 
se volt, egész nap ott ült a hajó orrán, 
délfelé elment, nyilván élelmet vásá-
rolni, s utána lassú rágásokkal meget-
te. Nem törődött vele a kutya se. Az 
öbölben a hajók cserélődtek, és így 
nem tűnt fel, hogy van egy hajó, ami 
sose megy ki.

A tizenötösnek szép neve volt: 
PAX. Magyarul: Béke.

A tulajdonosa semmit se látszott e 
névre adni, ahogy ez rendjén is van, mert hiszen ez a hajónév 
nem olyan ritka a Balatonon.

Lőttek egyet a viharrakétával: zöld színű, közelgő vihar.
Közben elindult a tihanyi hajó, az utasszállító, a kirándu-

lóhajó, s egyéb nem maradt utána, mint a nagy hullámok, 
amiket a mólóban vert.

Megint eltelt egy kis idő. S végre az újhelyi mólóhoz sza-
ladt egy Xatalasszony, szürke ballonkosztümben, kis táskáját 
lóbálva, s próbált kétségbeesetten keresni egy hajót, amelyik 
átviszi Füredre, merthogy neki ott még ma este dolga lenne, s 
az ügy nem szenvedhet halasztást.

Csúnya felhők, hullámok, rossz meteorológiai jelentés, si-
valkodó rablósirályok, egyre erősödő szél – végül is minden 
hajóst arra a kényelmes álláspontra bírt, hogy: nem érek rá.

Egészen addig, amíg el nem jutott a pipázgató Xatalem-

 
vihart sok mindenféle jelzi a Balatonnál. Nem is kell 
félni tőle.

Például jelzi Siófokon a bonyolult barométerrend-
szer, a vasúti sorompó és a gyorsrajzoló sátrának köze-
lében – ebből kiigazodni senki se tud, legfeljebb lassan 

megérti, hogy mi is az a harmatpont.
Annyit tudhat meg belőle az egyszerű halandó és a leggya-

korlottabb balatoni hajós is, hogy „változékony” idő lesz, vagy 
„csak átmenetileg lesz száraz idő” – vagy ehhez hasonlókat.

Jelzi ezenkívül a vihart a viharágyú is. Persze, ez se hajósok-
ra szabott valami, jelzi már akkor is, ha csak lehetősége van a 
viharnak, s jelzi akkor is, ha nagyon közel a vonat – különféle 
rakétákkal –, de hát mit tudhatja ezt 
az ember?

Igazi hajós a viharrakéta felröppe-
nésére még nem jön kikötőbe. Mert 
hiszen, ha jönne, hát kinevethetnék 
a kikötő bejáratánál azok, akik éppen 
most indulnak ki, mert látják, hogy a 
felhő eloszlott.

Igen, s ily módon jelzik a leendő 
vihart a felhők is.

Ez már csak egyszerű, és mindenki 
tudja. De nem mindenki tud olvasni 
a felhőkből. Mert van ilyen felhő, és 
olyan felhő, van lila színű, zord, fen-
séges és leírhatatlanul ijesztő, ha az 
alkonyati nap ennek a violás verődé-
sében törik meg a tó tükrén – és van 
egyszerűen lila, ami egyáltalán nem 
ártalmas, mert csak a láthatár felé ter-
jengő jó sok pára teszi ilyenné.

Szóval jó vigyázni.
Vannak, akik értenek a madarak 

röptéhez is – ezek is jelzik a vihart.
A nagy szárnyú, görbe röptű rab-

lósirály például szeret vihar előtt röpködni. Állítólag. Mert 
a halászok szerint mindig szeret röpködni, de hát a halászok 
csak a hallal törődnek, nem a széllel – a széllel csak annyira, 
amennyire az a halat zavarja vagy hajtja. S mit lehet ilyen 
véleményre adni? Nyilván semmit. Hiszen olyan mindegy a 
viharba jutott vitorlásnak, hogy most a keleti szél hajtja-e a 
süllőt Badacsony felé, vagy pedig a fonyódi szél űzi el a pon-
tyot Szigligetről.

Úgyhogy a halászok se mérvadók.
S végül ittmarad maga a tapasztalható szél, ami először 

fodroztatni kezdi a vizet, a csónak orra csobog, ahogy a szél 
erősödik. Ha messzebb a víz a fodrozódáson kívül már sö-
tét színt is ölt, akkor erősebb szél közeleg, ami, ha elér, már 
nem csobog, hanem harsog a hajó orra alatti víz, s utána jó 
vigyázni.

Sarkadi Imre

BALATONI VIHAR
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berhez. Az asszony csökönyös volt, át akart menni Füredre, s 
végigkérdezett mindenkit, aki eléje került.

Nem tartott sokáig a beszélgetés.
– Nem vinne át Füredre, kedves elvtárs?
– Füredre?
– Halaszthatatlan dolgom van, s lekéstem a hajót.
– Vihar lesz – mondta a hajós.
– Dehogy lesz.
– Szerintem az lesz. De ha nem fél...
– Nem félek.
– Tudniillik... biztos, hogy felfordítja a hajót. Én értek eh-

hez.
– Nem fordítja fel. Hátha nem fordítja fel.
S az asszony szemében remény csillant, hogy valaki mégis 

átviszi.
– Tud úszni?
– Tudok.
– Jól? Sokat?
– Maga avval csak ne törődjék. Mehetünk?
– Még egy kérdés. Ült már vitorláson?
– Ültem egyszer-kétszer. Miért?
– Mert nézze – segíteni kell. Ez a vacak PAX – bármennyi-

re jó fekvésű hajó, mégis két emberre van szerelve. Orrvitorla, 
svert, horgony – ez mind a maga dolga. Vállalja?

– Vállalkozom.
– Köszönöm, hogy vállalja, de ha nekem siránkozni, rémül-

dözni kezd amiatt a kaland miatt, amit maga vállalt – hát ide 
Xgyeljen, beledobom mindjárt a vízbe. Érti?

– Értem.
Ezek után a kis tizenötös felszedte a horgonyt, és elindult 

Füred felé.
– Mondja – kérdezte az asszony –, mikor fordul fel egy vi-

torlás?
– Mikor? Amikor nagy a szél.
– S azután?
– Várja, hogy kihúzzák.
– S addig?
– Addig várnak.
– Jó. Maga nem tudja, milyen fontos dolgom van nekem 

Füreden...
– Nem tudom.
– Tehát egy vállalkozó... izé... szóval azt hiszi, hogy magával 

akartam kikezdeni...?
– Velem?
S a hajós elvigyorodott.
– Hiszen aki velem akar kikezdeni, azt végül is beleviszem 

valami jóképű viharba...
S közben egyre közeledett a vihar.
– Maga bátor? – kérdezte az asszony.
– Nem. Nem nagyon.
– S ha felfordulunk?
– Akkor is kivisz majd csak a partra a szél. A hullám. Legyen 

nyugodt.
– Elérjük Füredet?
– Valamikor biztos, hogy el.
A szél erősödött, s így mentek tovább. Kis idő múlva az asz-

szony azt mondta:
– Maga annyit ugrál itt összevissza, vitorlák, árbocok, kor-

mány, kötél és mindeme között – nem segíthetnék magának?
– Bajos.
– Miért?
– Mert nem ért hozzá.
– Magyarázza meg.

– Hát hogy az ördögbe magyarázzam? Déli szél fúj, ez a leg-
rosszabb szél. Vihar lesz – igencsak lesz. Mi felfordulunk – ez is 
biztos. Aztán majd csak partra ver valahol.

– Hol?
– Mit tudom én, hol. A szél iránya nagyot változhat. 
– Mégis?
– Valahol az északi parton.
Körülbelül ekkor kezdődött a vihar. A hajós fürgén odaug-

rott a nagyárbochoz, leengedte előbb a nagy, aztán az orrvi-
torlát. A hajó ettől kezdve tehetetlenül hánykolódott a vízen, 
s lassan bár, de közeledett az északi parthoz, annak ellenére, 
hogy inkább jóval Almádi felé, északkeleti irányba sodorta az 
áramlás.

– Nem baj – mondta a hajós –, valahol partot érünk. Nem 
voltak még nagyok a hullámok, és a szél se fújt erősen, tehát 
megnyugodott az utas is, nem lett a hajós se nyugtalan, s így 
telt el néhány perc.

A balatoni hajókról jó tudni azt, hogy nem bírnak el min-
den szelet.

Abban a széltáblázatban, amit néhány ember számára írtak 
tulajdonképpen, mert más nemigen olvassa, az van, hogy a ti-
zenkettes a lehető legerősebb szél Magyarországon. Ez már or-
kán. Ez egyszerűen széttép mindent, ami útjába akad. Tövestül 
csavarja ki a fákat.

De ott van a nyolcas szél mellett is az ismertetőjel: a lobogó 
vitorla szakad...

Tehát nyolcas szélnél – amiről egyébként senki se tudja, 
hogy milyen erősségű, mert hiszen kinek van szélmérője – ak-
kor tér észhez a hajós, ha már szakad a vitorla. Akkor pedig 
már késő.

Balatoni vitorlás tehát minden szelet már nem bír el vitorlá-
val. Nyolcas szél már szakítja a vitorláit.

A tízes szelet avval kommentálja a könyv, az ismeretterjesztő 
könyv, hogy kisebb hajókat ez már árbocuknál fogva is felborít.

S ez igaz, mert hiszen egy tizenötös hajónak az árboca hat 
méter hosszú legalább, s egész hosszában legalább négy centi-
méter széles. Hatszázszor négy az kétezernégyszáz – erre jön a 
szél sebessége és a hajó súlyponti labilitása...

Mire kiszámítaná az ember, már a vízben van. Feltéve, ha 
legalább tízes szél kapta el a hajót, ami, úgymond, ritka a Ba-
latonon.

Ennyit a szelekről. S annyit még, hogy ilyenkor ajánlatos 
a horgonyt lerögzíteni a hajó orrán, hogy felborulás esetén le 
ne fékezze a hullámverést – ajánlatos az uszonyt ilyenkor fel-
húzva tartani, mert ellenkező esetben megtelik vízzel a hajó és 
elsüllyed –, szóval sok minden olyan dolog kell, ami egyébként 
nem kellene, és sok minden olyan, ami egyébként nevetséges 
lenne... de hát ilyenkor az ég „furcsa lila-kék”, és senkinek se, 
egy hajósnak se juthat eszébe az, hogy másként cselekedjék, 
mint ahogy tanulta. 

Viharban, ha a hajó felfordul (márpedig biztos, hogy felfor-
dul), más tennivaló nincs, mint kivárni azt, hogy a vihar majd 
enyhül.

Ilyenforma állapotokban utazott a kedvesen, de minden 
szakértelem nélkül épített PAX-on a két utas: hajós és vendége.

Az asszony Xgyelte a hajóst, azt látta, hogy az nem fél. Vihar 
előtt, ha valaki nem fél, hát az lehet trükk. De ha trükk, hát 
nehéz trükk.

Ült hangtalan és fecsegett. Illetve beszélt néha.
– Ha felfordít a szél bennünket – mert egész biztos, hogy 

felfordít –, akkor belekapaszkodunk a hajótestbe, a hullám ki-
ver a túlpartra.
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– De hát a ruhám.
– Vizes lesz.
– De nekem estére ott kell lenni.
– Hát vesse le a ruháját.
– Na ne mondja. S utazzak magával itt a hajón meztelen? 
– Ahogy tetszik. Van egy gumitarisznyám, abba beleteheti a 

ruháját, bekötheti, csöpp víz nem éri – legfeljebb gyűröttebb 
lesz Füreden.

– Köszönöm – mondta az asszony ajakbiggyesztve, s nem 
mondott többet.

Nem is mondhatott, mert a következő pillanatban a hajós 
ugrott, rohant a vitorla felé, leoldotta, becsavarta, az orrvitorlát 
is leszedte, s nyomban utána akkora széllökések jöttek, hogy 
csak gyomorral kellett győzni.

– Mennyire vagyunk Füredtől?
– Gondolom, fele úton. Négy kilométer.
– Mikor érhetünk oda?
– Ha a szél nem változik, hát másfél óra alatt. Szerelek egy 

pótvitorlát.
S a nagyárboc mellé felkötött egy inget, az orrvitorlát tartó 

sodronyhoz.
– Így gyorsabb?
– Sokkal gyorsabb – mondta a hajós, és amire kimondta, 

kitört a vihar. Nem az a kilenc-tízes szelekkel bővelkedő, kicsit 
enyhülő, nagyokat fújó vihar, hanem olyan, ami már elrontja a 
szélmérőt, a balatonit, ha véletlenül kidugják. Az a vihar, amit 
mi, a szokásos nyaralóeszközeinkkel már nem is tudunk mérni, 
a sebességét illetően.

– Most felfordít – mondta a hajós.
A következő pillanatban csakugyan felborította a vihar a ha-

jót, pedig vitorla már nem volt rajta, csak az árboc és a hajótest.
Uszonyos hajó nem süllyed el, hanem úszik a vízen. Ott úsz-

tak tehát mindketten a hajó körül.
Úsztak, kapaszkodtak, s nézték a világot, sötét felhőkkel 

övezett, szigorúnak látszó, mégis barátságos és nyári világot, a 
meleg, vagy legalábbis langyos vizet – s vártak.

– Füred felé ver? – kérdezte az asszony.
– Fene tudja. 

– De mégis.
– Körülbelül.
S a hajós el-eltűnt a víz alatt, ezt csinálta, azt csinálta, nem 

lehetett látni. Végül is, fél óra múlva, újra belekapott a felfor-
dult hajó szélébe. Lihegett.

– Megvan.
– Mi?
– Leszereltem. A vitorlát... horgonyt... evezőt... csáklyát... 

kulcsot... lakatot... mindent.
S szuszogott.
Az asszony nézte.
– Nem félt?
– Mitől?
– Mit tudom én... Hogy megfullad?
A hajós csak gúnyosan mosolygott.
– Lássa – mondta is végül –, köszönöm ezt magának. 
– Mit?
– Hogy jött engem félteni.
– Én? Magát félteni?
– Persze – mondta a hajós –, hiszen akkor jó valami érdeke-

set csinálni, ha látják. Ha élvezik... sőt: ha igaz szívvel részt is 
vesznek benne. Igaz?

Az asszony már fázott a vízben, nemigen volt kedve a szó-
hoz.

– Ezért – folytatta a hajós – érdemes a biztos viharnak is 
nekimenni. Nem érzi?

Az asszony csak valami olyat érzett, hogy ez a Xú, ez az em-
ber bizonnyal nagy bajban lehet a saját világában, hogy ezt a 
vihart is az önigazolására használja fel.

Hiszen a vihar majd elmúlik – gondolta.
S igaza volt, mert elmúlt egy fél óra alatt, egy óra alatt, és 

amikor Csopaknál vizesen partot értek, őt izgatta már a to-
vábbmenetel, és a másikat nem, mert látszott rajta, hogy elmúlt 
a vihar, s elmúlt a kedve, ereje is, ami ilyenkor arra ösztökéli, 
hogy nagy dolgokat csináljon.

Mintha másutt nem lehetne nagyokat, csak viharban – gon-
dolta az asszony.
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tődjék az a néhány perc. S egyszer csak ott volt, megint éppoly 
észrevétlenül, ott állt oly természetesen, hogy szinte tapintha-
tóan (oly érvényesen, vagyis cáfolhatatlanul), mint egy nagyon 
is szerves gondolat.

Két villanypólus szikráztatta egyéniségét. Okos volt. És 
megvetette az okoskodást.

Minél többet szedett magába, annál egyszerűbb akart lenni. 
[…]

A részegeket angyal, a hívőbbeket Szűz Mária vezeti. Mint-
ha ilyen célzattal ivott volna. Komolyan, szinte elvhíven ivott. 
Tántorogva is így kelt át azokon az éveken, amelyeken annyian 
az egyenes, a katonásléptűek közül is megcsúsztak. Szomorú 
volt, de szívós.

Irályáról, irányáról ma elismerően is, feddőleg is illik nyilat-
kozni. Holott most derül ki: tévedéseiben is mennyire maku-
látlan volt.

Feleségem is, a család is öcsémként szerette. Mindennek rá-
adásaként az a humor kísérte minden szavát és szemhunyor-
gását, hogy alkatban, arcban, fejformában, de még mozgását 
nézve is hasonlított rám. Nem kis dolog, ha az ember húsz év 
távolából nézhet hátra a tükörképére.

Én tegeztem őt, ő meg-megmagázott. A�éle ungorkodó – 
bátyám-uram, öcsém-uram – viszony volt köztünk, semmiféle 
tekintélyt nem ismerő libertaire-ek közt. Ebből ilyen monda-
tok fakadtak:

– Gyula bátyám, tele a demizson, süt a nap, fúj a szél, Keszt-
helyig végtelen a víz: gyerünk!

Egyedül ment el.”

Részlet Illyés Gyula Új úton a Balaton körül című jegyzeté-
ből (Jelenkor, 1963/7).

Mint tépett lobogók vert seregek fölött,
füstmart, vörhenyeges fellegek úsznak el
a tűnő nap előtt meghajoló egen,
        s barlangjába bebú a szél.

Elnyújtózik a víz, mint ölelés után
megkönnyűlt szeretők, csillagok őrizik
lankadt álmait, és túl a sötét hegyek
        súlyos függönye hull alá.

Itt járom remegő szívvel az éjszakát.
S mint kíváncsi kamasz este a vetkező
nővért, úgy lesem én: felfedi-é a táj
        titkokkal teli álmait…

Balatonboglár, 1939

Somlyó György

t,t,t,t,
elelelelelel

93939393939393939999

em tudok felénk közelgő vitorlást anélkül látni, hogy 
kormányához egy villanásra ne Sarkadi Imrét képzeljem.

Két éve halt meg. Ismerik a körülményeket. Egy vidá-
man eltöltött este, mélyen az éjszakába nyúló este után, 
ahogy jókedvű társaságával egy festő barátjának hetedik 

emeleti műterméből távozóban voltak, már jól lent a lépcső-
házban, ő egy gondolatra fölhökkenve hirtelen visszafordult az 
imént elhagyott lakásba. Mire barátai az utcára értek, már ott 
volt ő is a kapu előtt, megelőzve őket holtan, széttárt tagokkal, 
szétloccsant koponyával.

Nekem, mondhatni suhanc kora óta »jó barátom« volt, ezt 
akartam mondani. Irodalmi fölfedezettem volt; kedves, foly-
ton dorgálás alatt álló vidéki édes öcsém, tagtársam, még a Pa-
rasztpárt első napjaiból; reménységem, hogy nem gyöngül a 
magyar irodalom. Okos vitatársam. S ráadásul még balatoni 
szektatársam is.

Vitorlása volt, a vitorláskikötő helye: Siófok. Első vitorla-
bontással legtöbbször Tihanyt vette célba. Elszáguldott a ház 
előtt, hirtelen „kreutzolt” egyet, neki a parti halászbárkáknak, s 
már szedte is hármasával a hegyi házhoz vezető lépcsőket.

Magas volt, vékony, örökké mosolygós, de a mosoly vonása-
it szinte nyakfordításába, felső teste hajlításába is átkormányzó. 
Mindezzel oly magától értetődő volt, oly természetes, hogy ér-
kezésére az ember alig emlékezett; ott volt, mintha mindig ott 
lett volna.

Lejöttem a felső kertből, s ahogy ott leltem a ház előtti pa-
don, az volt újdonság, hogy fölállt s üdvözölt. Odatartozónak 
éreztem.

Ilyen formán hatott okossága is. Beszélt, ugyancsak sűrű 
nyakhajlításokkal s mosolyogva, ha mással nem, a szemével. 
Mintha csak a szót szaporítaná, hogy valamivel mégis betöl-
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