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Bakó Endre

A Balaton szerelmese: 
Nadányi Zoltán

A romantikus német költők szerint „In den Bergen 
ist die Freiheit.” Petőfi velük ellentétben a nagy ki-
terjedésű alföldi rónaságokon szívta be a szabadság 
keblet dagasztó, ózondús levegőjét. Nadányi számára, 
Heideggerrel szólva, a Balaton jelentette az autentikus 
létezési módot. A Balaton a felvilágosodás óta kedvelt 
művészeti-irodalmi témája a magyar költészetnek, a 
Hortobágyot is megelőzve első helyen áll a tájkölté-
szet örökranglistáján. Szinte nincs költőnk, aki leg-
alább egy verssel ne köszöntötte volna a magyar ten-
gert. Méltán írta Jankovich Ferenc: „A költők hamar 
felismerték a vadregényes ősiség megejtő szépségét. 
Nemcsak a tó szokásos tündérvarázsos költőiségét, 
hanem jelképi tartalmát…”1  

Nevezhetjük-e a Balaton költőjének is a „bihari 
trubadúrt”? (Illés Endre kapcsolta a nevéhez ezt a 
predikátumot). Költőnk így kezdte egy alkalommal 
vallomását: „A Balatonról beszélek, szerelmes vagyok 
belé.”2 Már 15-16 évesen regét írt a „tündéri tóról”. A 
rege a maga termő korszakában kedvelt műfaj volt, Pe-
tőfi és Arany is művelte. A 15-16 éves költősüvölvényt 
elbűvölte a tó festői szépsége, ebben a XIX. századi 
műfajban gondolkodott, és mesét írt a Balatonról. 
Nyilván ismert balatoni regéket, például a kecskekö-
römről szólót. Ez a kezdő és befejező versszak foglalja 
keretbe a szentimentális történetet

A nagy magyar hazában
Bolyongva szerteszét.
A Balaton tavánál 
Hallottam e mesét. 

Hallotta, olvasta vagy kitalálta, az egyre megy. Nem 
rossz kísérlet ez egy 15-16 éves pályakezdőtől, noha 
természetesen a költeménynek nincsenek szuverén 
esztétikai értékei, csupán tematikus relációban és a 
költő fejlődése szempontjából számíthat figyelemre. 
A XX. század elején, a műfajok átrendeződésének és 
megújulásának korában a rege elvesztette aktualitá-
sát. Lipták Gábor, a Balaton szakértője, költők barátja, 

1 Költészet és Balaton. In.: A Tihanyi ekhóhoz. Versek és rajzok a 
Balatonról. Bp. 1957. 

2 Nadányi Zoltán krónikája. Híd, 1941. szept. 9. 4. (38. sz.)

az 1960-as években már megkérdőjelezte a rege, mint 
műfaj létjogosultságát, mondván: „…a rege menthe-
tetlenül elavult. A legcsodálatosabb regéket itt is a tör-
ténelem írja.”3 

Nadányi víz és napimádó volt, az évet is nyártól 
nyárig számolta. Bár görögül nem tanult, a klasszikus 
görög költészet Anakreon révén éppen csak felületi 
nyomot hagyott versvilágán, de a görög filozófusok 
ősprincípiumelvét vallotta: a víz az élet anyja, amiből 
minden származik. Márai Sándor írja valahol, hogy 
azok az emberek, akik a vízen élnek, megőriznek va-
lamit az élet legmélyebb értelméből, a játékból. Ez 
Nadányira nagyon illik, hiszen az ő ars poeticája „Gyö-
nyörködöm játékban, tünde nőben, / s a hátamon ko-
pogó jégesőben.” (Tűnődés). Mintegy húsz verset írt, 
amelynek a Balaton a hagyományos értelemben vett 
tárgya, pontosabban helyszíne, s ne felejtsük el, a Hét 
falu kovácsa c. színműve is a Balaton mentén, Szigli-
geten játszódik. Eredetileg tervezett címe Szigligeti 
ribillió volt. A Balaton és környéke az érett Nadányi 
számára azonban nem kies táj csupán, a tó történelmi, 
kultúrtörténeti értékeit, nevezetességeit nem foglal-
ta versbe, a konkrét helyszínek is mellékesek voltak 
számára, csak egy-két költemény nevezi meg a Bada-
csonyt. (Gyere csónakázni, Nyári emlék). Helyesebb 
tehát a költő emanációjáról, kisugárzásáról beszélni, 
mert nem a tó külső ábrázolására, verbális leképezésé-
re vállalkozott, hanem szubjektív univerzumot hozott 
létre, amely a szabadság és a szerelem világa. Élet-
művében a „balatoni versek” szerelmi költészetének 
egyik vonulatát képezik. Mindez nem jelenti azt, hogy 
nem voltak átlelkesült természeti megfigyelései: a sze-
relmes, némelykor erotikus hangulatok hátterében, 
a költő tudatalattijában legtöbbször ott ringott a tó 
„lelki” sziluettje. Hiszen ilyen hasonlatok, metaforák 
díszítik a verseket. „Be szép ez a hullám, a hegyek hul-
láma, / a Balaton mentén karikázik végig, / mintha a 
Balaton csapna fel az égig.” (Hullámos) „A Balaton / 
nem vetett egy ráncot, / mint üveglap, izzott / és hul-
lámzott.” (Szélcsend), „Tündére a tündéri tónak” (És 
most egyedül). „a szűz Balaton” (Csónak a nádasban), 
„könnyes Óperencia” (Esteli látogatás) stb. Ám a Bala-
ton-versek evidenciája mégis a szerelmi izzás! Erre jó 
példa a Hullámok című vers:

Ahova csak nézek, csupa, csupa hullám,
[…]

3 Vallomások a Balatonról, Bp. 1969. 14.
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És tudod-e melyik itt a legszebb hullám?
Az itt van előttem, itt közel. A csónak
padján szalad végig. Ez a legszebb máma.
Az elnyúló tested gyönyörű hulláma. 

A múzsákat lehetetlen azonosítani. Nevet is csak 
két vers árul el. (Katicabogár, Anna a hágcsón), egy köl-
temény múzsája 17 éves. (Piros híd). De sem a múzsák 
valóságos modellje, sem neve nem fontos. Noha a mo-
dellek személyisége nem rajzolódik ki plasztikusan, 
valóságos személyekről van szó. Ezt azért hangsú-
lyozzuk, mert egy-két kritikus szerint Nadányi szerel-
mi költészetének maga az absztrakt szerelmi vágy az 
ihletője, s nem valódi nőalakok. Az 1970-es években 
Berettyóújfalu idősebb értelmiségi lakosai közül még 
többen emlékeztek rá, hogy a kétgyermekes megyei 
főhivatalnok, az alispán öccse, 17 éves szerelmét a Ba-
latonhoz szöktette. Ennek – többek között – a Gyere 
csónakázni zaklatott költemény is dokumentuma:   

[…] 
Gyere, kedves, oldjuk el
és szökjünk meg rajta,
nem úgy, ahogy más szökik,
nem a túlsó partra.
Ott se lenne jó, egyetlen
part se jó nekünk,
mert mi éppen mindenféle
part elől szökünk. 
[…]
Visszafelé lesz nehéz majd,
de az kell nekünk!
Gyere kedves, csónakázni, 
hátha ott veszünk!

„A költészet valódi tárgya nem a nap, a hegy, az 
erdő, a táj, […] hanem a szellemi vonatkozások” – ta-
nította Hegel, – s hozzátette, hogy a természet arra 
nem tarthat igényt, hogy önmagáért váljék a költészet 
tárgyává, s hogy a képzőművészet érzéki teljességét 
elérje.4  Nadányi balatoni versei is gazdagabb emberi 
mélységet tartalmaznak, mint amennyit művészi fo-
tóval vagy akár festménnyel ki lehet fejezni: az apollói 
életstratégia kalandjáról szólnak, arról a kísérletről 
vagy játékról, ahogy az ember, a művész létrehozza 
szabadságának szimbolikus világát. A szabadság itt 
valamitől és valamiért való szabadság, irány és cél, 

4 Esztétika. Rövid változat. Bp. 1979. 337.

olyan állapot, amely az embert, a költőt védelmezi és 
hozzásegíti önmegvalósításához. A megélt szabad-
ság tette lehetővé a verstermő szerelmi kalandokat is, 
amelyek hozzátartoztak vállalt életformájához. Szél-
csend című versében azon tűnődik, mi lenne, ha vihar 
jönne, ki mentené meg a másikat? „Nem jött vihar, / 
állt a csónak csendben. / Mégis megmentettem. / Ő 
meg engem.” Az ő legfőbb célja a vers, a mű létreho-
zása volt. Nadányi, akárcsak József Attila vagy Szabó 
Lőrinc, Adyval ellentétben, maga fölé emelte a verset: 
„Egyszer a kocsiúton menve féltem, / hogy autó jön, s 
elgázol egy szonettet” – írta Az átkok könyvéből című 
szonettkoszorúban. Értékhierarchiájában a műérték 
megelőzte még az etikai értéket is, tudván, hogy az 
etikai értékek többsége nem örök, hanem korhoz kö-
tött. Ez az ő társadalmi helyzetében nem volt könnyen 
vállalható emberi döntés és művészi pozíció, annak 
ellenére – erre több utalást találunk – nem is a fele-
ségétől, hanem a prűd rokoni és hivatali környezettől 
kellett tartania. Jellemző, hogy egyik legfontosabb 
versét, az életmű koronájának számító Körmenet cí-
műt, amelyben búcsúzik az élettől, vagyis a nőktől, 
közlés előtt megküldte feleségnek, aki a költeményt 
tetszéssel minősítette.5 

A megyei főlevéltárnok, aki rabszolgamunkának 
érezte hivatali elfoglaltságát, mert olyankor el kellett 
magában fojtania a költőt, nyáron vízre szállt, és él-
vezte a megtalált szabadság kötetlenségét, melyet fizi-
kai valóságként is átélt. Azaz napozott, úszott és főleg 
csónakázott. Füst Milán emlékezése szerint „egész 
határozottan napimádónak volt mondható. Különle-
ges csónakot építtetett magának, saját tervei szerint 
a Balatonon, s egész szabadságát kinn is töltötte a ví-
zen. De néha kinn is aludt felboríthatatlan csónakban, 
esetleg még viharban is, mert, mint mondá, a pitymal-
lat első pillantását, a nap első csókját épp ma nem 
akará elmulasztani.”6 Ilyenkor birtokában volt annak 
az uralomérzetnek, amely nem mások leigázá sára 
tör, hanem az önmaga feletti szuverenitás élvezetére, 
a külső világban felhalmozott félelmek és sérelmek 
kompenzálására. Persze lelke mélyén ott hordozta en-
nek az állapotnak ambivalenciáját és ideiglenességét 
is. 

A különböző struktúrájú költemények, műfajuk 
szerint szerelmi anekdoták, mintegy húsz esztendőt 
ívelnek át (kb. 1930–1950). Közös vonásuk, hogy a 

5 In.: Nadányi Zoltán szigligeti levelei. Közli Bakó Endre, Klny. a 
Bihari Múzeum III. Évkönyvéből. 1983. 20. sz. levél 

6 A titokzatos ember. Irodalmi Újság, 1955. márc. 5. 5.
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versi beszélő legtöbbször nem a parton található, ha-
nem a vízen van, csónakban ül. A csónaknak már nem 
is konkrét tárgyi mivolta az érdekes, hanem szimbo-
likus funkciója: a létezés alapjelentéseként manifesz-
tálódik. Tavaszvárás című darabjában a népdalok 
gondolatritmusának mintájára magát a befagyott csó-
nakhoz hasonlítja, abban a reményben, hogy tavasszal 
„szabadul a csónak, vele én is.” Egy másik versében így 
biztatja szerelmesét:

Olyan csónak ez, ahonnan
sose kell kiszállnod, 
benne szépen összeolvad
ébrenléted, álmod.

És megmaradsz benne szépnek,
frissnek, ragyogónak,
míg a nap jár, míg világ áll,
mert ez olyan csónak. 

(Itt a csónak) 

A csónak szinte maga is átéli a kalandot: mint a csa-
taló, ha kürtszót hall, olyan izgatott. (Gyere csónakáz-
ni) Csak benne érez biztos „talajt” a lába alatt. Más-
kor, például hatalmas, 28 versszakos költeményében 
(Csónak a nádasban) a vízi jármű nemcsak helyszíne 
a szerelmi apoteózisnak, majd megsemmisülésnek, de 
aktív alkotóeleme a mágikus térnek. 

[…] 
Egyszer csak elkezd sűrűsödni a pad fölött a levegő
és forrósodni, színesedni és hirtelen alakot ölt
és ott ül az, aki hiányzott, aranyhajú, a szeme zöld
[…] 

(Csónak a nádasban) 

Ez is egyike annak a kevés költeménynek, amely-
ben a szerelem belső története feltárul valós szerzői 
reflexiók kíséretében. A költő önironikusan bevall-
ja, ez a szerelem számára főleg az érzéki kapcsolatot 
jelentette, szerelmi csalódása abból ered, hogy nem 
csillapulnak az eltűnt kedvest behálózó érzéki vágyai, 
s amellett férfihiúsága is csorbát szenvedett. Ezt csak 
egy újabb szerelem gyógyíthatná. 

Ha a kedves éppen nincs a csónak körül, akkor a 
csónakos hozzá evez. (Esteli látogatás) Mindig ket-
ten vannak, amint azt két verscím is kifejezi. (Ketten 
a csónakban, Kettesben). Vagy másutt: „Messze rez-
gett / a part ködlepetten / és sehol egy lélek, / csak 
mi ketten.” (Szélcsend) Az egyes darabokban más és 

más arányban van jelen az epikum és a lírai mozzanat, 
de a szubjektivitás a cselekményen mindig átdereng, 
hogy aztán abból kiemelkedve létrehozza a lírai tota-
litást. Némelyik vers visszafogott szerelmi idill, rejtje-
les neorokokó stílusban. Például a Ketten a csónakban. 
Ebben az evezők összecsattannak, a szelíd öbölben 
valóságos evezőkarambol történik. „A tiéd küzdött, 
szabadulni próbált, / ekkor ott termett a csupasz kis 
Ámor / és a két csurgó evezőt virággal / összekö-
tözte.” „Száz költő az ő helyében kimondta volna: és 
akkor csókolóztunk. Ő ennél kevesebbet s többet is 
mond, s a kép, amit fölvetít, sugárzóan friss.”7  Vagy 
említhetjük a Katicabogár című költeményt, amely-
ben látszólag az a fontos, hogy Ilonka és a versi beszélő 
katicabogarakat mentettek meg, kezük együtt a csó-
nak peremén volt a híd. „Mi meg vártuk türelmesen, / 
én nem sürgettem és te sem, / hogy szedje már a lábát, 
szedje már.” A katicabogár megmenekült. Valójában 
a vers érzelmi középpontja, lírai lényege a szerelem 
kibontakozása, ébredése. E finoman tárgyiasított ki-
fejezésmóddal ellentétben az Anna a hágcsón erotikus 
tónusra van hangolva. 

Sajátos helyet foglal el a balatoni sorozatban A hor-
gász című költemény, amelyben Nadányi, a madarak, 
fák, háziállatok barátja, a lepkék védelmezője, tréfás 
haraggal fordul a balatoni horgász ellen, akit egy szi-
nekdochéval „szalmakalapnak” nevez. A remek ríme-
ket pengető, epikus alkatú vers beszélője azt szeretné, 
hogy egy boszorkányos éjjel, „túlvilági morgással” rá-
ijeszthetne a „szalmakalapra”, azzal a jóslattal, hogy „a 
horgászból hal lesz, a halból meg horgász.” Az öregedő 
költő eljátszott a halál gondolatával, s számba vette a 
képzeletbeli veszteségeket. Veszteség mindenekelőtt 
a napos Balaton, tehát az autentikus létalap: 

Hogy is lesz az? Kél a nap,
a Balatont beragyogja,
meg a dombsort. Úgy, ahogy ma.
És én seholse leszek. 

(Hogy is lesz az?)

De a Balaton képzetéhez elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik a szép lány, aki ezúttal is meztelenül jelenik 
meg a költő fantáziájában, nappal és holdvilágon, mi-
közben ő már nincs. Bár a vers önironikus csattanóval 
zárul (ott lesz neki a sírkövön egy kőleányzó) érezzük 
a rejtett megrendültséget, az elmúlás melankóliáját.
7 Marconnay Tibor: Nadányi Zoltán: Ezüstkert. Protestáns Szemle, 

1932. 209–210.
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Noha a Balaton-versek formai szempontból nem 
tartalmaznak semmilyen extra értéket, nem velük 
szokták a formaművész Nadányit reprezentálni, 
szemléleti különösségük okán mégis megragadják az 
olvasó képzeletét. Mert mélyről fakadó líra ez, amely-
ben a szabálytalan helyzet, a diszharmónia egyfajta 
drámai aláfestésül szolgál a szerelmi együttléthez. 
„Ott vagyunk mi biztonságban, / csak ott egyedül, / 
ahol minden pillanatban / minden összedől.” (Gye-
re, csónakázni). De az elmúlást is magában hordozó, 
törékeny boldogság tükröződik a Piros híd c. költe-
ményben is. (A piros híd a 17 éves kedves vörös trikós, 
hídba hajló alakja.)

Köszönöm ezt a piros hidat!
Hogy vágyaim rémült csapatját
Erre a piros hídra híttad! 

Az esteli látogató nem lánynézőbe érkezik, mint ti-
zenhárom versszak ismeretében gondolnánk, hanem 
megvárja „… míg besötétül / ég, föld, Balaton, / sö-
tétben is még ott ülni, / sötét csónakon. (Esteli látoga-
tás). Egyszóval Nadányi szerelmi történetei, hozzájuk 
értve a balatoni verseket, nem csupán anekdoták, ha-
nem mítoszi áldozatok a női szépség, mint éltető prin-
cípium oltárárán. „Mert innen ágazik el minden, mert 
nincs itt más igazi szépség, csakis ez a rajongás, amely 
kettős: az anya és a szerelem iránt való” – idézi a költő 
szavait már említett emlékezésben Füst Milán. 
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