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Földesdy Gabriella

Balatoni történetek
	 Ignácz	Rózsa	néhány	elbeszélése

Ignácz Rózsa életműve több mint negyvenkötetnyi regény, elbeszélés, útleírás, emlékezés, krónika, mese, 
monda és egyéb feldolgozásból áll. Helyszínei az Égei-tengertől Afrikán át Hawaiig, Argentínáig húzódnak, 
köztük természetesen a legtöbb műve Erdélyben – szülőföldjén –, valamint a trianoni határok közé szorított 
Magyarországon játszódik. Ez utóbbiak között fedeztem fel néhány novellát, illetve már-már kisregény méretű 
elbeszélést, amelyeknek helyszíne a Balaton és környéke.

Egy író életében nagyon fontos a megírandó mű helyszínének megválasztása. Olyan területet kell választania, 
amelyet jól ismer, legalább is otthonosan mozog rajta, ezért legkézenfekvőbb a szülőföld, vagy a mindenkori 
lakóhely, nyaralóhely, már sokszor bejárt kirándulóhely, munkahely stb. Természetesen Ignácz Rózsának is volt 
köze a Balatonhoz, ezért is vállalkozott arra, hogy néhány művét ide telepítse.

A színésznőből lett írónőnek 1937-ben jelent meg első regénye, az Anyanyelve magyar, ezzel szinte berobbant 
az irodalmi köztudatba, oly sikeresen választott témát – az elszakított Erdély magára maradt, nyelvében leigázott 
magyarságát –, hogy a témát is és az írást is folytatnia kellett. Érezte, ezt várják tőle, nem esett nehezére, hisz nagy 
volt benne a hajlandóság. És jöttek sorban a regények, a Rézpénz, a Született Moldovában, a Családi mondakör, 
a Róza leányasszony, ez utóbbi 1942-es megjelenése után Ignácz Rózsát Ferenc József-díjjal jutalmazták. A díj 
anyagi elismeréssel is járt (akkor kétezer pengő), az összeg pedig balatoni telekké, majd nyaralóvá változott. A 
tó déli partján, Boglár és Fonyód között, Jankovich-telepen  vásárolt magának egy tóparti telket, amire második 
férje, Kocsis Lajos épített egy télen is lakható nyaralót. Ettől kezdve itt töltötték a nyarakat férjével és Ádám fiá-
val, nyugodt körülmények közt írhatta éppen soron következő munkáját, de alkalmas volt e hely Erdélyből jött 
rokonok vendégfogadására is. Erről tanúskodik egyik Németh Antalhoz írt levele, amelyről az évszám lemaradt, 
csak az „V. 5.” vagyis május 5-e azonosítható, meg a levél tetején olvasható „Balatonboglár” helynév:

„Kedves Igazgató Úr! …itt a vidéki száműzetésben, ahol a család gyerekeire vigyázok, … mit tanácsol, ne 
fogjak-e hozzá egy vígjátékhoz?” – kérdezi a Nemzeti Színház igazgatójától. A kérdés csak első pillantásra tű-
nik furcsának vagy komikusnak, ugyanis Ignácz Rózsa még első regénye megjelenése előtt írt színdarabot, ami 
társadalmi problémákkal tűzdelt vígjáték volt, címe Ezer hold pipacs, ezt a Vígszínház 1937 márciusában be is 
mutatta. A bemutatót siker és ováció követte, aztán elég hamar levették a műsorról. A levél hiányzó pontos dátu-
ma miatt nem tudni, melyik évben ajánlott az írónő vígjátékot a Nemzetinek, amiből nem lett semmi. 1944-ben 
aztán valóban írt egy színdarabot  A fiú címmel, de ez inkább tragédia lett, el is küldte a Nemzetinek, de nem 
került sorra a Kamaraszínházban a Fatornyok  című Zilahy-darab szűnni nem akaró sikere miatt.

Vissza a Balatonhoz. Az első, Balaton mellett játszódó novella 1946-ban íródott, címe Buksi, de csak 1957-ben 
jelent meg a Tegnapelőtt című elbeszéléskötetben. A viszonylag késői megjelenés oka az lehet, hogy Ignácz Ró-
zsát 1948-tól szilenciumra ítélték – persze hallgatólagosan –, mert tevékenységét hazafias volta miatt károsnak 
ítélte a Rákosi-éra. Az internacionalista szemlélet elsöpörte a nemzettudatot, a határon túli magyarok sorsát, aki 
onnan jött és velük foglalkozott, nem kellett. Ignácz Rózsa is közéjük tartozott, közel tíz évig nem jelenhetett 
meg tőle írásmű.

A Buksi komolytalannak tűnő címe ellenére egy tragikus szerelmi történet, amely számos társadalmi és in-
dividuális problémával terhelt. Cselekménye a háború idején játszódik a Balaton déli partján, közvetlenül a víz 
mellé épült nyaralóban. A történet a Kerekes családról szól, egy olyan polgári családtípusról, ahol az apa egye-
temen tanító értelmiségi, felesége háztartásbeli konyhatündér, aki a fiait neveli. Tibor, a nagyobbik fiú, jövendő 
nyárspolgár, hozzávaló menyasszonnyal bebiztosítva, a kisebbik fiú Buksi – valódi nevét nem is tudjuk meg –, aki 
másképp szeretne élni, mint szülei, de a környezet és a társadalmi nyomás nem engedi.

A novella kórképként festi elénk a hagyományos családmodell megkopottságát, azt a folyamatot, ahogy a csa-
ládtagok kiszöknek a fészekből, kikacsingatnak, új utakat próbálnak, aki meg bennmarad, az nem tud megújulni, 
megsavanyodik, avíttá, begyöpösödötté válik. Kerekes professzor a gyerekek kiskora óta külön él a családjától, 
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a szeretőjéhez költözött, csak látogatni jár haza, fiai nem különösebben érdeklik, ám épp a történet folyamán 
gondolja úgy, hogy visszatér feleségéhez, mert a különélést és Vera nevű barátnőjét is megunta. Felesége, akit 
mindenki csak „Nyuszi”-nak hív, egyedül neveli fiait, kisajátította őket az évek folyamán, egész életét az ő gon-
doskodásukkal tölti, nincs más ambíciója. Férje újbóli közeledését is megadással tűri, ahogy az elmenetelét is 
tudomásul vette annak idején.

A fiúk szeretik szüleiket, megszokták a különélésüket, nem lázadnak a családi helyzet ellen, a nagyobbik útja 
nyílegyenesen halad az értelmiségi lét, a közelgő családalapítás felé, ám a kisebbik – Buksi – életébe beleszól a 
szerelem.

Kerekesék szomszédjába Kincses Bora színésznő költözik, aki épp abbahagyta filmes pályafutását, pihenni 
szeretne. Közben felfigyel a mellette nyaraló Kerekes családra, de barátkozni nem akarna velük. Buksi azonban 
akcióba lép. Hosszú ideje ismeri fényképekről a színésznőt, gyűjtötte fotóit, most úgy érzi, elérkezett élete nagy 
pillanata, előbb megpillantja a meztelenül fürdő Borát, majd átmegy hozzá segíteni a kertben, az autóját javít-
ja, fürdésre invitálja, végzetesen belészeret. A tizenkét évvel idősebb Bora először „gyerekbetegségként” kezeli 
Buksi fellángolását, de hamarosan maga is szerelmes lesz a fiúba. A család fellázad ellene, ekkor már menekül 
a kapcsolatból, bár ígéretet tesz a fiúnak, hogy három nap múlva visszatér hozzá. A hazafelé tartó úton azon-
ban szembesül élete másik nagy problémájával, az öregedéssel, pontosabban azzal, hogy már csak anyaszerepet 
ajánlanak neki. Nincs megoldás számára sem a szerelemben, se a hivatásában. Harmincegy évesen már csak az 
öngyilkosság marad számára.

A novella sok mindenről szól, a család szétesése csak az egyik probléma, a nyárspolgári életforma a másik, ez 
sem jobb a válásnál, a látszatnál. De itt van az egyén problémája is: Kincses Bora és Buksi szerelme a családtagok 
és ismerősök ítéletének van kitéve, mindenki beleszól, aki sértve, fenyegetve érzi magát általa. Egy ilyen szokat-
lan felállás, mint idősebb nő, fiatal fiú, meg sem élhető, ki sem próbálható, meddig tart, mert a családi-társadalmi 
nyomás nem engedi.

Tóparti ismerősök címmel jelent meg 1961-ben a Szépirodalmi Kiadónál egy gyűjteményes kötet, benne há-
rom kisregény és hét novella, a művek fele a Balaton partján vagy közelében játszódik. Elsőként az 1957-ben 
keletkezett Özvegy nyár című kisregény, amelyik az 1945-ös Balatont mutatja be.

Ignácz Rózsa ebben a kisregényben vonultatja fel a balatoni nyaralás mikrovilágát. A déli parton vagyunk 
közelebbi helymegjelölés nélkül, de mivel többször is feltünteti, hogy velük szemben van a Badacsony koporsója, 
lehet tudni, hogy a Boglár melletti Jankovich-telep ihlette a sokszereplős kisregényt.

Flóra férje, Imecs László tanár, nem jött vissza a frontról, az asszony értesítést sem kapott róla, így urát halott-
nak tekinti. Két gyerekével leutazik a háború befejeződése után szerény balatoni nyaralójukba. Flóra otthonossá 
próbálja tenni a szoba-konyhásnál alig nagyobb házat, mindent megtesz, hogy legalább ennivalójuk legyen. Fló-
ra minden pillanatban érzi, hogy a csonkán maradt család életben maradása a tét. Minden problémát tragédia-
ként él meg, legsúlyosabb ezek közt fiának, Lacikának enyhe gyermekbénulásos fertőződése, amit az első orvos 
nem ismer fel, vagy a háborúból visszamaradt és fel nem robbant tojásgránátok a fia zsebében. De komoly feladat 
számára a szomszédfiú, Blénessy Viktor igaztalan vádjainak visszautasítása, a cipész, az asztalos felkutatása, a 
szobakiadás élelmiszer fejében, s maga a létbizonytalanság miatti rettegés, hogyan neveli fel gyermekeit egyedül, 
még akkor is, ha ősztől állást ígértek neki egy iskolában.

A kisregényt súlyos fővonala mellett számos humoros epizód tarkítja, mint a hatgyerekes Gazsi postás állan-
dó futkosása a levelekkel, Rostásné házmester esete Zsibári pályaőrrel, Metszőssy Rita vénkisasszony, a „szárí-
tott, szentelt barka”, egyben erénycsősz, Haruskáné panziósnő és leánya, dr. Borzákyné, a Dódi-villa megmo-
solyogtató tulajdonosai mulatságos keresztmetszetét adják a háború utáni balatoni nyaralás szegényes, fapados 
formájának.

És a történet végén a szerző elmond nekünk egy legendát a tóról. Hajdan sellők, nimfák, vízi tündérek éltek a 
nádasban, de jött az ember, kivágta a nádast, a vízi lények elpusztultak, csak az özvegy tókirályné maradt meg, aki 
leköltözött a tó aljába épített palotába, az állatok lettek alattvalói, akik nem tisztelték, ezért a királyné az ott fürdő 
emberektől várja, hogy adót fizessenek neki, ha nem akarják, hogy apróbb-nagyobb kellemetlenség érje őket, 
vagy áldozatul essenek. Ezért valami kedveset és értékeset kell adni a tónak érkezéskor és távozáskor. Lacika és 
Klári, Flóra gyerekei egy-egy alumínium egypengőssel adóznak a tónak eljövetelükkor. 
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A leghosszabb terjedelmű balatoni kisregény A turné utolsó állomása címet viseli, 1959-ben keletkezett. A 
sokszereplős, több szerelmi szállal futtatott történet helyszínéül a fiktív Balatonillatos nyaralóhelyet adja meg, a 
szomszéd települést pedig  Balatonkellemes névre kereszteli, ez már jelzi, hogy a híres színésznő és kezdő színész 
szerelmespár szakításának története vígjátéki fordulatokkal következik be, miközben mindenki önmagát adja és 
valósítja meg.

A kisregény cselekménye egy hét alatt zajlik le, ebben részesei vagyunk egy hirtelen jött balatoni viharnak, ha-
jótörésnek, egy pesti kiruccanásnak, házibulinak, végül egy műkedvelő zenés-prózás előadásnak, ahol egy vélet-
lenül betévedt rendező felfedezi az eddig sikertelen fiatal színészt, akit most hagyott el sztárszínész szeretője. A 
mozgalmas, sok váratlan fordulatot felvonultató történetnek központi figurája Temesi Klementina író, fordító, az 
ő nyaralójában játszódik a legtöbb jelenet, tulajdonképpen ő a főhőse a kisregénynek, de kívül marad az esemé-
nyeken, a bölcs értelmiségi szerepét alakítja, mindent tud, megért, elfogad, de nyíltan semmibe se avatkozik bele, 
és már semmit nem vár az élettől. Nem nehéz felfedezni a figurában Ignácz Rózsa alakját, vonzó és önironikus 
képet festett magáról a szerző egyszerre.

Az 1955-ben keletkezett Gyerekcsere című kisregénynek csak egyetlen jelenete játszódik a tó mellett. Hősei, 
Bandi és Babi – mindketten pesti lakosok – Balatonszabadiban ismerkednek meg egymással, majd titokban, a 
szülők beleegyezése nélkül kötnek házasságot alig egy hónap múlva. Szabadiban, egy lakatlan villa mellett talál-
koznak, Bandi biciklitúrán vesz részt barátaival, Babi pedig barátnőjével otthonról szökik meg, amolyan lázadás-
féle céllal. A szokatlan házassági történet nem is elsősorban a két fiatalról szól, hanem a szülők mentalitásáról, de 
még inkább az ötvenes évek szűkös lakásviszonyairól, a napról napra élés adta furcsa helyzetekről.

Dátum nélküli a görög sorstragédiához, de Németh László archetipikus nőalakjaihoz (Horváthné, Kurátor 
Zsófi) is hasonlít a Rókáné című novella. Homályban marad az is, mikor játszódik, szinte kortalan a történet. 
A Balaton északi partján élő Rókáék két fiukkal élnek és gazdálkodnak. Pali, az idősebbik fiú beleszeret a déli 
parton, velük szemben élő Kónya Ilibe. A fiú naponta jár át hajóval a lányhoz, aki gyereket vár tőle. Az anya önző 
szeretettel óvja fiát, nem akarja elveszíteni, és pont az önzéssel és az átkot szóró gyűlöletével veszíti el a fiút, aki 
csónakon próbál átmenni a lányhoz (házasságot akarnak kötni), de a csónak elmerül a tóban, Pali belefullad a 
vízbe.

Óhatatlanul merül fel e történet kapcsán a már korábban, az Özvegy nyár című kisregényben megemlített le-
genda, miszerint a tó megbosszulja az ember pusztító tevékenységét. A természetátalakítás emberáldozattal jár, 
és legtöbbször nem a vétkest nyeli el a víz, hanem az óvatlan, a vigyázatlan lesz áldozattá.

Rókánéról a megátalkodottság szobrát állította fel a szerző. Az asszony nem enyhül meg gyászában sem, rin-
gyónak nevezi a lányt, aki miatt – szerinte – meghalt az imádott gyermek. Lassan bontakozik ki a csónakkal 
vízbe fulladt Pali története, majd szerelmének, Ilinek embert próbáló kemény élete, hűsége, szerelme gyermeke 
apjához, akit hamar elveszített. A novella szereplői mind a fiatalok boldogságát akarják, megértik vonzalmukat, 
kivéve az eszelős anyát, Rókánét, aki még a fia sírjához sem engedi a megesett lányt. Lélegzetelállító az a jelenet, 
amikor a két asszony a temetőben összeverekszik, Pali apja választja szét őket. 

A novella megnyugtató módon fejeződik be, az anyát végül az agyvérzés legyűri, újszülött fiúunokája – aki 
meghalt fiára hasonlít erősen – felülkerekedik gyűlöletén.

1960-ban keletkezett a Tóvidéki történet című novella, amely egy Balatonboglár közelében lévő falut választ 
helyszínéül. Ifjabb Méhes Mihály és a csesztregi Kormos Piri gyümölcsözőnek induló házassága hogyan siklik 
ki egyértelműen  a  munkát kerülő, felesége fölényét elviselni  nem képes  férfi  miatt.  A  történet  egyértelműen 
a tsz-ek virágkora idején játszódik, a kádári „békeidőkben,” amikor a falusi lakosság nagy része tsz-alkalmazott 
volt, fizetéssel, nyugdíjjal, háztájival. Az ifjú Mihály azonban képtelen beilleszkedni a tsz-üzembe, semmilyen 
munkát nem akar végezni, de azt sem bírja nézni, hogy mellette takaros felesége iker fiúkat szül neki, élmunkás 
teljesítményt nyújt a munkahelyén, és még otthon is dolgozik a háztartásban. Pestre utazik munkát keresni, s 
csak hétvégeken jár haza, aztán már akkor se. Amikor felesége felutazik utána Pestre, kiderül, hogy Mihály sza-
bados életet él Ráday utcai albérletében. A felfedezés annyira megviseli az asszonyt, hogy lázas betegségbe esik 
tőle. Férjének szülei állnak mellé, ők javasolják, hogy váljon el Mihálytól, s keressen másik társat magának.

A Balatonhoz jutás ebben a novellában csak vágyként jelenik meg. A tó környéki állandó lakosok ritkán tudnak 
fürdeni a tóban, mert ezer más dolguk van. Piri egy kirándulást tervez lovas kocsival a strandra, a kocsit a tsz-től 
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kéri el, ily módon szeretné rendbe hozni házasságát. A kirándulásból nem lesz semmi, mert Mihály azon a hétvé-
gén nem érkezik haza Pestről.

Van balatoni részlete az 1959-ben megjelent Az utolsó daru című Fekete István állatregényeihez hasonlatos 
művének is, amelynek helyszíne egyébként az ecsedi láp, és az 1848–49-es szabadságharc leverését követő évti-
zedben játszódik. „Főhőse” Kerrekurr darumadár, egy pákász elfogja, levágja a szárnyait és elviszi egy 1848-as 
bujdosó honvédnek a Balaton déli partjára, hogy a szegény gazda ne szomorkodjon egyedül, legyen neki társa-
sága. Kerrekurr becsülettel teljesíti a rábízott feladatot, felvidítja szomorú gazdáját, sőt egyszer az életét is meg-
menti, mikor piros honvédsapka után kutat két szuronyos zsandár, a sipkát az „emberszabású” daru maga alá 
gyűri, mintha kis darukat költene ki. A zsandárok hiába forgatják fel a házat, fel kell adniuk elfogatási tervüket: 
„Jelentem alássan, semmit se találtam! – mondta az egyik a köcsögkalaposnak nagy tisztelettel. S ismét bementek 
nagy mérgesen a Gazdához a házba. Már esteledett, mikor eltakarodtak végre.”

Kerrekurr két évig marad a bujdosónál a Balaton partján, akkor elengedi őt a Gazda, de írásba foglalta s a daru 
lábára erősítette egy fémkarikában, hogy a madarat nem szabad bántani senkinek, mert életet mentett. Az utolsó 
daru nem ifjúsági regény – ahogy gondolták –, szándékában az 1956-os forradalom hőseinek, bujdosóinak akar 
emléket állítani ezzel az áthallásos állattörténettel.

Nem véletlen, hogy az összes Ignácz Rózsa által választott balatoni helyszín a déli parton van. Mivel ott volt a 
nyaralója, ismerte a helyszíneket, írásaiban is ragaszkodott a déli parthoz. Ugyanígy visszatérő motívum, hogy 
sokszor szerepeltet műveiben színészeket, otthonosan mozogva ezen a területen, miután fiatal színésznőként 
Szegeden játszott egy évet a Városi Színházban, majd a legnagyobbakkal lépett fel Pesten, a Nemzeti Színház-
ban. A kifogyhatatlan élményanyag mindig fölbukkan valahol, most itt, a balatoni történetek között is. Az eddig 
bemutatott művek közül a Buksi  és A turné utolsó állomása  színészek magánéleti válságával foglalkozott, a szí-
nészvilágot hozza testközelbe a feltehetően utolsóként írt – és kéziratban maradt – Balatonnál játszódó vígjátéka.

Ne siess villa avagy Puck a Balatonon  – ez a címe a 126 oldalnyi gépelt kéziratnak,  amely nem tünteti fel 
a keletkezés évszámát. Az elrongyolt szélű első két oldal, valamint néhány jellegzetes szereplő (tanácselnök, 
üdülőgondnok, dizőz) alapján a vígjáték keletkezését 1960 és 1965 közé tehetjük. A színdarab cselekménye sok 
momentumát tekintve hasonlít A turné utolsó állomása című kisregényhez, a szereplők nevét lecserélve, a hely-
színeket egyetlen nyaralóba terelve „színpadiasította” a szerző ezt a felhőtlen, a shakespeare-i Szentivánéji álom 
által ihletett, vallottan is könnyű szórakozásnak szánt történetet.

A vígjáték abszolút főhőse Visontai Mimi, elismert és mindenki által tisztelt kiváló színésznő, aki már vissza-
vonult a játéktól, de „balatonnyárfási” nyaralójában vendégül látja menyét, unokáját, annak szerelmét, valamint 
színésztársait, akik imádják és szolgálják is időnként vendéglátójukat. A kánikulai nyarakat mindig átszövi va-
lami hirtelen jött esemény, izgalom, mint most is, amikor váratlanul befut Bojár Ida színésznő, aki Mimi utóda 
a színpadon, példaképe is a nagy házat vivő villatulajdonos, de irigyli is a pályatársat, és a nőt is benne. Közben 
óriási balatoni vihar keletkezik, és befut egy másik színész – Tóth István –, akit Ida hívott a nyaralóba, hogy 
kibékülés céljából látogassa meg Miminél. Összesen három szerelmespár harcol szerelméért úgy, hogy mással 
flörtöl, remélve, hogy féltékennyé teszi és visszahódítja kedvesét. A játék valódi, ezt a játékot figyeli és próbálja 
irányítani Visontai Mimi, aki már nem szerelmes senkibe, és játszani se akar többé, most mégis mindkét fajta 
feladat kínálkozik számára.

A Mimi számára kínálkozó lehetőség abból áll, hogy a helybéli tanácselnök felkéri őt, hogy vállaljon szerep-
lést helyben, a helyiek szórakoztatására. Mimi előbb ellenáll a kérésnek, de látva a házában kialakuló szerelmi 
zűrzavart, elvállalja a Szentivánéji álom megrendezését amatőr körülmények között. A rendezés még a vártnál is 
nehezebb feladatok elé állítja a magát a munkába belevető színésznőt, többek közt az is, hogy előadás közben a 
Puckot játszó unokája megszökik a színielőadásról, és házibulin vesz részt. A műkedvelő előadást végül nem tud-
ják befejezni, mert a szereplők saját szerelmi életüket hozzák rendbe, valódi sorsukat alakítják, és nem a színjá-
tékra figyelnek, amiben részt vesznek. Mimi színházi rendezőként kudarcot vall, de mégis ő az, aki családtagjait, 
barátait visszavezeti a boldog párkapcsolatba. Igazi Prospero szerepe van, a végén egyedül marad, régi udvarlói 
is elhagyják, és a szereplései is immár véget érnek, rá kell jönnie, hogy megöregedett, és már senkinek nincs rá 
szüksége. Utolsó színpadi monológját így fejezi be: „Milyen kutya egyedül vagyok! Az nem lehet, hogy ez lett 
volna életem utolsó szerepe… Bizony, nagyon is lehet…”
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Az édesbús vígjátékban Ignácz Rózsa persze saját fiatalságától, fénykorától búcsúzik, az ötven feletti színész-
nő-írónő önironikus mosollyal néz magán végig, amikor saját magára osztja a főszerepet, mert eddigi magabiz-
tossága, energikus életigenlése, vitalitása már nem működik a régi módon. Vissza kell vonulnia, ha nem akar 
nevetségessé válni, márpedig nem akar.

Ez a vígjáték még nem látott színpadot, megírása után valamikor szerzője ajándékba adta a kéziratot Pándy 
Lajos színész barátjának, aki máig megőrizte, egy-két színháznál próbálta is elhelyezni, de nem sikerült.  A szerző 
is, meg a műfaj is kiment a divatból, „limonádét” ma már kevés helyen játszanak… Az igaz, hogy a vígjáték átdol-
gozásra szorul nyelvileg és szerkezetileg is, ezt még Pándy is elismeri a visszaemlékezéseiben: „Kis dramaturgiai 
munkával remek szabadtéri előadás válhatna belőle” – írja a kéziratról.   

Ezzel végére is értünk a balatoni történeteknek. A több mint negyvenkötetes Ignácz Rózsa életművéből szer-
zője ennyit szentelt a Balatonnak, amelyet láthatólag nagyon szeretett, hisz nyaralót is épített a partjára. A balato-
ni történetek az alatt a közel húsz év alatt keletkeztek, amikor nyarait – volt, mikor a tél egy részét is – ott töltötte. 
Aztán, amikor megvált tőle, már nem választotta a tavat művei helyszínéül.

Miért is érdekesek ezek a Balaton által ihletett hosszabb-rövidebb írásművek?
Nem mondhatni, hogy világra szóló remekművekről vagy korszakalkotó irodalmi alkotásokról van szó, mégis, 

olvasásuk közben érezhető a Balatonnak, mint tájnak a különös varázsa, a tó adta hangulat, valamint néhol a 
körülményekből, nyelvből is meghatározható korszak, évtized, amikor a történet játszódik. Kedves, bájos mind, 
van köztük, amelyik szórakoztat, mulattat, a másik elgondolkodtat, netán elképeszt. A helyszínek mellett a figu-
rák megörökítése a legfőbb erényük ezeknek a műveknek. További értékként említhető a miliő- és a figuraterem-
tés képessége. Ignácz Rózsa mindig nagyszerű volt az erős karakterek létrehozásában, akik magukon viselik saját 
természetük hiányosságait, amellett pedig tipikus figurái az adott korszak társadalmának. A nagyszerű plusztel-
jesítmény abban rejlik, hogy a szerző eleve kritikával – iróniával – képes megjeleníteni alakjukat. A vizsgált elbe-
szélésekben összesen négy színésznőt (Bora, Gortvay és Bojár Ida, Mimi) és három férfiszínészt (Futaki, Szász 
Miklós, Tóth István) vonultat fel. De megismerünk házmestert (Rostásné), panziótulajdonost (Haruskáné), 
csőszt (Bozsika bácsi), postást (Gazsi), cipészt (Gombos), baktert (Zsibári), asztalost (Karádi), mentőcsónakost 
(Balog bácsi, Dus Levente), halászt (Kajba Józsi), tsz-brigádvezetőt (Lükő Imre), gazdászt (Máté András), főbér-
lőt (Hudákné), orvost (Székácsi, Fenesy doktorok), háztartásbeli feleségeket (Fentőiné, Lükőné, Nyuszi), vala-
mint számos kamasz fiút és kamaszlányt, kis és nagy gyereket, letűnt világok ma már nem létező alakjait, akik 
így megőrződnek az utókor számára. Az ábrázolt figurák közeli ismerőseinkké válnak, szánjuk, megmosolyogjuk 
őket, vagy drukkolunk nekik.  

Ignácz Rózsa balatoni történetei is azt juttatják eszembe, hogy mennyi felkutatni való van még a Balaton kö-
rüli irodalomban, hagyományban. Hány írónak bukkanhat még föl eddig ismeretlen vagy kevéssé ismert írása a 
tóról, aztán mennyi mindent nem tudunk még az elmúlt századok tó közeli eseményeiről, ami még feltárásra vár.

Én most ennyit tudtam hozzátenni.
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