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A bujdosók lépcsője alatt 

Ilyenkor már elsőre megforrta magát az idei bor is, de még nagyon gyá-
moltalan ahhoz, hogy a szilajságot ne kellene kellő jóindulattal megelő-
legezni neki. Ám azok az igazi, badacsonyi óborok, azok bizony tüzeket 
gyújtanak az emberben. Az ősi vulkánok vidéke már régen megszelídült, 
és a mélységek tüzének hevét a venyigék termésébe oldva kínálja az em-
beri boldogulás javára. Kisfaludy Sándor elragadtatásában a Balaton-fel-
vidéket a magyar Provance-nak nevezte, Berzsenyi Dániel pedig a genfi  
virulmányban gyönyörködő Matthissonnak üzente: „Jer: nézd a Balatont, 
mikor a nap reggeli lángja / Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt 
ég; / Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülötte, / Melyeken a nek-
tár csorog és az öröm dala harsog.” 

Lehet, hogy a Badacsony hegy lábánál érdemre osztják a napfényt, én 
szomorú kora őszben, komor felhők alatt araszoltam a fejedelmi ünnep-
re: Badacsonytördemicen, a néhai Nemes-Tördemic község lábdihegyi 
részén a minap Herczeg Ferencre emelték poharukat a gondos gazdák, és 
a környék igen szeretetre méltó közönsége. Mert széles e hazában – talán 
Versec kivételével – a magyar irodalom e klasszikusa nevének hallatán, 
ma itt dobban a leghangosabban a szív. Herczeg Ferenc ugyanis nagy há-
borúk és nagy csaták után, a rajongásig szeretett Versec – és vele együtt 
a szülőföld – elvesztését követően ezen a kegyelemtől áldott vidéken vél-
te meglelni a második otthonát. Egyedül a szőlőgazdák által ismert lelki 
kényszertől vezérelve, 1929 őszén, a hegy lankáin – a Római út 120 alatt 
– két hold szőlőt vásárolt magának, birtoka a Szent Ignác-kápolna kapu-
jától a szigligeti gróf rétjéig futott le. S amikor új otthonában berendez-
kedett, présháza verandájáról a Szigliget ősi romjait szemlélve a Várhegy 
emlékének mélabúja járta át a lelkét, és röpítette – ha pillanatokra is – az 
Al-Duna vidékére, a szülői házba, ahol – az emlékiratai tanúsága szerint – 
emberségből, hazaszeretetből és a közössége iránti alázatból életre szóló 
példát merített. A megmaradt hazába történt száműzetése a nagyságos 
fejedelem, II. Rákóczi Ferenc sorsának talán legmegindítóbb, újkori ma-
gyar változata.

Badacsonytördemic jószívű polgármestere, Vollmuth Péter kellő hatá-
rozottsággal állt élére az író emlékét ápoló mozgalomnak, neki köszön-
hető, hogy ma már a Balaton partján bronzba öntött mellszobor köszönti 
az érkezőt, hogy feljebb, a szőlő bejáratánál réztábla mellé lehet akasz-
tani az emlékezés koszorúit, s hogy a település iskolájában négy terem 
is őrzi Herczeg Ferenc emlékét. Íróasztala, személyes tárgyai, lakásának 
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néhány megmaradt berendezése, bútorok, képek, és könyvek – elsősor-
ban az író legismertebb alkotásai –, és az Új Idők szekrénybe zárt teljes 
évfolyama valamit sejteni engednek abból az egyszerűségből, abból a bé-
két áhító, minden grandiozitástól mentes harmóniából, amellyel a nagy-
városok színházaiban oly hangosan ünnepelt író a maga vidéki nyugalmát 
kibélelte. Eredeti, faragott pohárszék, mezőtúri mázas korsók egy-egy 
eltévedt darabja, virágos bokályok, és egy H. F. monogramot őrző, öblös 
hordó még megcsillantanak valamit az egykori boros délutánok és esték 
hangulatából. Ami azonban önmagában is elragadó, az az ifjúság derű-
jét sugárzó önarckép, melyet maga az író festett a vászonra. A magányát 
egyre szorosabban magára gomboló Herczeg Ferenc 1945-ig a teleket bu-
dai lakásán, a nyarakat a lábdihegyi vincellérházban töltötte, mígnem a 
szomorú jövendőt megsejtve, 1200 gramm aranyért egy szabómesternek 
eladta a birtokát. Mert olykor súlyos tragédiák is megkísértik a vidéket: 
az emlékezők szerint, az a hatalmas, hófehér Ranolder-kereszt is csak úgy 
kerülhetett a Badacsony hegy ormára, hogy a meredek ösvényen terhüket 
fölfelé vontatott bivalyok közül jó néhány – talán engesztelő áldozatként 
– a mélybe zuhant. 

Ma azonban a lábdihegyi birtok látogatójának úgy tűnik, a gondviselés 
őrködik a táj felett. Valahol a magasban, a bazaltsziklák rejtett ösvényein, 
a Bujdosók lépcsői táján Pán fújja a sípját, és a tó feletti párák takará-
sában nimfák lejtik a táncukat. A mítoszok kési utódait – a bor ünne-
pén örömtáncot lejtő parasztmenyecskéket és a balkezes hegedőst – már 
maga az író, a boldog szüretek hangulatában festette a présháza falára, 
alakjukat azonban régen eltakarta a nemes penész vasrag rétege. Régi 
táncaikból csak akkor lehet valamit megsejteni, ha legalább hármat for-
dult a vendégek kezében a csordulásig töltött boroskorsó. 


