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Rácz János

Pálóczi Horváth Ádám 
a magyar tengeren

Prózában, versben, útikönyvekben számtalan helyen 
hasonlítják tengerhez a Balatont. A tenge metafora fel-
bukkanásával foglalkozó két szerző, Zákonyi Ferenc és 
Lipták Gábor (Lipták–Zákonyi: A Balaton a magyar iro-
dalomban; Zákonyi: Ki nevezte a Balatont először magyar 
tengernek? és más cikkek) Pálóczi Horváth Ádám költőt 
tartotta eleinte az elnevezés alkotójának. Zákonyi Fe-
renc többek között A magyar tenger keresztapja c. cikké-
ben (Veszprém megyei Népújság. 1956. máj. 30. Társ-
szerző Lipták G.) lelkes nyomozás, alapos kutatás után 
azt írja, hogy a költő adta a tónak a magyar tenger nevet, 
és hírét elterjesztette az országban, egy 1787-ben meg-
jelent versében olvasható először. (Azóta kiderült, hogy 
Pálóczi előtt már Kazinczy is használta a metaforát. Való-
színűsíteni tudom, hogy Kazinczy pedig egy XVIII. szá-
zad közepi latin nyelvű műből fordította, az eredeti latin 
alak M. Bonbardusnál adatolható.) 

Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) felesége révén, 
akinek Füreden és Szántódon voltak birtokai, került a 
Balaton mellé. Az 1783 és 1797 között Füreden élő és 
jól gazdálkodó író és költő, tudós csillagász, földmérő 
igazi polihisztor volt, neki köszönhetjük Füred első tér-
képét is. Szintén ő volt, aki elkészítette a Magyar Tudós 
Társaság tervét. Nemzeti nyelvünk elhivatott művelője, 
barátjával, Kazinczyval szemben azonban a nyelvújí-
tásban ortológus. 1785-ben verses levélben üdvözölte 
Révai Miklóst nyelvi törekvéseiért (R. M. elegyes versei 
… Pozsonyban, 1787. – Pálóczi Horváth verse: Függe-
lék 262. o.). 1788. febr. 2-án verses levelet írt Lengyel 
Antalnak, amelyben a magyar nyelv mostoha sorsáról 
panaszkodik:

El-veszett divatja a Magyar szó hangnak,
Valamint ütője a néma harangnak,
S már példa-beszédje sok gőgös gangnak,
Hogy magyarúl szólni illetlen nagy rangnak.

Az anyanyelv „számkivettetett, Valamint az igaz em-
beri szeretet”. A legmagasabb kortársi elismerést Pálóczi 
már nem érhette meg. Röviddel 1820. jan. 28-i halála 
után pályázatra benyújtott, A magyar Nyelv dialectusairól 
című dolgozatát száz arany jutalommal díjazták. Dalszer-
zőként is munkálkodott. Számos népdalt gyűjtött, 1790. 

jan. 29-én Kazinczyhoz intézett levelében (K. L. II. 20) 
például azt írja, hogy „A minap egy paraszt múlatságban 
voltam, s két mezei éneket tanultam a lyánkáktól… Te 
tudom, az illyeneket vidám szemmel olvasod.” Levele-
it, kéziratait l. az MTA Kézirattárában K. 757. I–II. jel-
zet alatt őrzött Holmi kötetekben. Az első kötet: Pesth, 
1788: Hol–mi. Külömb-külömb-féle dolgokról írt külömb-
külömb-féle versek. Pálóczi Horváth a Hol-mi három kö-
tetét maga adta ki, az I. kötetben (Pest, 1788) két na-
gyobb vers foglalkozik a Balatonnal. A II. kötet (Győr, 
1793) több hosszabb költeménye szól a Balatonról, Fü-
red gyümölcsöskertjeiről és szőlőhegyeiről is megemlé-
kezik. Vidám Haldokló (melly már a’ Kassai Magyar Mú-
zeumba is be-ment, más név alatt) (211–224) című ver-
sében búcsúzik Füred bérceitől, a magyar tengertől, Ti-
hanytól, a természet remekétől. A III. kötet (Pest, 1792) 
előbb látott napvilágot, mint a II. (ennek magyarázata: 
„ha elébb ki talál a’ Sajtó alól jönni… ez is egy jele lészen 
annak, hogy az ilyes dolgokban való hátra maradásnak, 
nem a Könyv-szerzők az okai”). Ebben a kötetben a Ba-
latoni Veszedelem 23. Jun. 1789 versben említi a kis ten-
gert. Pálóczi így ír:

Habjai országunk kisded tengerének
A partokon olyan rémülést szerzének…

Egyébként prózában – 1789-ben – egy veszedelmes 
csónakkirándulás történetét írja meg, ebben olvasható, 
hogy „Eleinte csendes volt a víz, de a tihanyi partok al-
jában már kezdett a tenger dagadozni…” Ugyanennek 
az évnek februárjában verses levelet írt Kazinczyhoz 
(amely később a Hol-mi II. kéziratos kötetébe került 
be), Füredet próbálta vonzóvá tenni a költőtárs előtt. Így 
dicséri:

…Meg áldotta a természet szerentsés lakó helyét,
Jó busa termővé tette kővel bővös mezejét,
Előtte tengert termesztett, háta megett hegyeket,
Mellyek fákkal kiesítik s szőlőkkel a bérczeket.”

Az epiteton ornansz továbbélése teljes körűen aligha 
dokumentálható, hiszen a ’magyar tenger’ kifejezés igen 
népszerűvé vált, se szeri, se száma azoknak a költőknek, 
íróknak, újságíróknak, akik máig használták a kifejezést. 
Pálóczi Horváth Ádám természetesen a Balaton nevet is 
gyakran használta. 1788 szeptemberében Hompesch bá-
róhoz intézett levelét a báró nevezetes balatoni „úszkálá-
sa” kapcsán írta „Isten jó nap egy magyarrá lett Ánglus 
Báróhoz” címmel, ebben: „midőn ő a Balatonban úszkált 
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Füred mellett: még 1787-dik esztendőben” (Hol-mi I.). 
Megjegyezzük, hogy a báró nem „ánglus”, hanem né-
met volt, Carol Hompesch, aki „be-ment egy szegény 
tsónakkal s egy hitván evezővel | De a víz közepén tsúful 
lészen mind a kettővel.” Ledobta ruháit, vízbe ugrott, s 
úszott a füredi part felé. 

Mikor közel volt a parthoz, eleget kiáltozá:
   Mantel! Mantel! De nem érté senki, s elő se hozá.
Kéntelen volt amaz első, ártatlan öltözetben
   Kiszállni a sok piperés-ruhás gyületkezetben.
A szemérmes kisasszonykák szemeiket befedték,
   Csak az árnyéktartón által s ujjok közt nézegették…

Pálóczinak az 1789. évi farsangról beszámoló leve-
lében olvasható (Hol-mi II.), hogy négylovas szánkó-
val tették meg az utat Pápára a behavazott Bakonyon át. 
Visszafelé Pálóczi Füreden ráhajtott a befagyott Balaton-
ra „négy oroszlán kölykeinek” mondott négylovas foga-
tával, s mint írja, Szántódra „alig más fél fertály alatt át 
hozták szekeremet.” Nyomtatásban is megjelent verses 
levél (Hol-mi III.) az  Egy szép Asszony mentsége, kit a Ba-
laton látogatóba menni nem engedett című. Oroszi Julian-
na egy ízben nem mert átkelni Füredről a viharos Bala-
tonon a szántódi vendégségre. A vers kézirata is megőr-
ződött (H-II. Kt. 85), igen érdekes a „habzó nagy víz” le-
írása:

Habjai országunk kisded tengerének,
   A Partokonn ollyan rémülést szerzének,
   Hogy tsupa erek legyen közepénn szívének,
   A ki neki merne indúlni vízének.
…Hát egy gyenge szívű Asszonyi állatnak
   Esziben, ezt látván, mik nem foroghatnak?
…Hogy nagy Statio most Füred egy hajtással.
Sőt nem tanátsolják tsak Tihan partjára
   Evezni vagy onnan Szántódra visszára,
   Mert bár vasat köss is a hajód farára,
   Kénnyére hurczolja nyár levél módjára.

Saját viharos utazását örökíti meg a Hol-mi III. köte-
tében megjelent hosszú elbeszélő költeményben (Ba-
latoni veszedelem. 23. Jun. 1789). Útitársa Csapody Gá-
bor, Somogy megye főbírája volt. Pár nappal előbb, 
jún. 16-án kelt, Kazinczyhoz írt levelében (K. L. I: 
385) Pálóczi még azt írja, hogy „által mentünk hárman 
éjtszaka a Balatononn igen tsendes idővel Füredre, és a 
hajóban vatsoráltunk. Tihan alatt lövöldöztünk, és igen 
szép echókat hallottunk.” Bezzeg egészen másképpen 

történt a következő átkelés! A még csendes vízen elin-
dult csónak „Tsak egy fából vólt ki mettzve”, azaz a halá-
szok egyik bödönhajója lehetett. Később azonban „ház-
nyi” hullámokkal, csapkodó esővel szélvihar kereke-
dett. A balatoni sajátosságnak megfelelően, hirtelen csa-
pott le. Pálóczi igyekezett csüggedő barátaiba lelket ön-
teni, a Kortsmárosné kápolnája a pince mulatónótát (vö. 
Ötödfélszáz énekek 246 sz.) énekelte „nevetve de valóban 
búsulva.” Közben hősiesen küzdött, véresre feltört kéz-
zel húzta a nehéz evezőt. Füredről figyelték, ahogy a ve-
szélyes hullámokon hánykolódtak, alig hitték, hogy élve 
maradnak. De épségben kikötöttek, partot érve „Mint-
ha mind meg annyi Salvét adnának a nád szálok | A ve-
szély után ebben is örvendezést találok.” Másnap szára-
zon mentek a tihanyi révhez, azonban nem lehetett átkel-
ni a még mindig tartó vihar miatt. Az éjszakát a révcsár-
dában töltötték, és csak másnap délután mertek nekivág-
ni a víznek.

Ki érünk még is békével tsak ugyan utoljára,
   A Balatonnak Szántódi rég ohajtott partjára.
Onnan el megyünk örömmel kiki maga utjára,
   S tsókokat hányunk a Partrúl Füred túlsó partjára.

Kazinczy intette is Pálóczit veszélyes vízi útjai miatt; 
vö. Kaz. Lev. I: 408: „sokszor aggódtam a te Balatoni 
hajózásaidon. Barátom, ne vesd magadat szemlátomást 
veszedelembe! Gondold el, milyen kintse van benned 
a Hazádnak, Kazinczynak.” Pálóczi válaszában azt írja, 
hogy „Az én Balatoni hajózásom sokszor veszedelmes; 
de ne gondold, hogy a nyilván való veszedelemre önként 
rohanjak. Én nagy széllel, s nagy habbal nem hajózok, a 
szélessire nem megyek.” Továbbá megindokolja azzal is, 
hogy néhányszor „kéntelen vagyok menni … Szétsényi 
hajóján pedig 120 sák buzám jött utánnam, de az még is 
a Tihanyi partok alatt elrejtezett, tizenkét ember vólt raj-
ta, pedig többnyire magam tselédjei; – sőt ditséretemre 
ezt mondhatom: hogy sokszor megyek Tihan felé a kes-
kenyre, a hol egy fertályig által repűlhetek, s onnan gya-
log kell Füredre mennem, melly pedig két órai út, tsak 
hogy a félelmet el kerülhessem” (uo. I: 466).

Pálóczi szántódi életéről írta Kazinczynak 1789. febr. 
7-én: „A Balatonnak egyik partján Füredenn a ma-
gam háza van, egy gyönyörű ki nézéssel; a másikonn 
Szántódonn ez a Remete lakásom.” Okt. 5-én: „Szántódi 
remete házam … Füredi új épűlt házammal úgy van el-
lenében, hogy az egyikből a másikba láthatok.” Szintén 
1789-ben (febr. 11-én) írt verses levelet „Sipsits István 
Úrnak, Tabra” (Holmi III.), melyben Oroszi Julianna 
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névnapjának megünnepléséről számol be. Három napig 
tartott a lakoma és tánc, húzta „a Pán Sidóbúl czigánybúl 
öszve kevert Bandája”:

Jól lakunk, egyet tánczolunk, s mint egy három órára
Rá száll az én Juliannám a Balaton Tavára.

Ugyanebben az évben, júniusban írt „Lengyel An-
tal Úrhoz” verses levelet, ebben „Mi is majd viszünk 
magunkal fent repdező tüzeket | S meg probállyuk e 
nagy tóban az öblös feneket (Holmi II.). Szántódon írt, 
Fokra küldött kétrészes dalos köszöntőjében (Hol-mi 
III.) „S a Nagy Tonak habzó partjánál meg-álva…”. Egy 
1790-ben „Fokon” írt verse külön röplapon is megjelent. 
A versnek az OSZK kézirattárában lévő kéziratos példá-
nyában (Quart, Hung. 217) jól látszik a cenzori törlés. Az 
akkor 30 éves Pálóczi Horváth Ádám a somogyi bandé-
riummal – mint koronaőrző banderista – Budára lova-
golva búcsúzott a Balatontól, „Angéle Pácis” áldásával:

S Fokonn, a Balaton ki-folyó árkánál,
   Ennél a Békesség áldott Angyalánál,
Még nagyobb örömmel fogunk innepelni,
   S Isten ditsérünket vígan énekelni – 
Meg-látsz nem sokára; de ha meg-nem-látsz-is,
   Adj ránk még egy áldást; o Angéle Pácis!

Végül Pálóczi 1813-ban megjelent népszerű gyűjte-
ményében olvashatjuk a tenger metaforát: „Adj egy kis 
csendességet magyar tengerednek” (Ó és új mintegy ötöd-
félszáz énekek).


