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Petrőczi Éva

Pogácsás futam – avagy Alsóbélateleptől Senjig

2011. július 24. 
Mi tagadás, keservesen indult ez a nyár. A május 19-i szemeszterzárás után hőhullám hőhullám és munka 

munka hátán… Igazi nyári napnak, a végtelen alsóbélatelepi Balatonban lebegések mértékletes-öreges, párórás 
változatának csak az az ötször három délutáni óra számított, amelyet a Velencei tó északi strandján töltöttünk. 
Itt legalább mindig ugyanaz az illatélmény fogad, mint a Balatonnál; ha becsukott szemmel úszom, úgy érzem, 
mintha egy hatalmas, érett sárgadinnye öbölben ficánkolnék. Érdekes, anyu is – olyannyira, hogy az egészsége, 
s végső soron az élete ment rá, amikor az igali strandon, kezében egy görögdinnyével, elcsúszott, s combnyak-
törést, majd embóliát szenvedett –, András is rajongott, illetve rajong a görögdinnyéért. Nekem ez a sokak ked-
vence zöld gömb nem több mint cukros víz, míg a sárgát nagyon szeretem, Vaniss dédapámhoz hasonlóan, aki 
sokszor ínyenc módjára, Maraschino likőrrel beinjekciózva ette. (Nem őt injekciózták, a dinnyét!)

Szóval, vissza az idei nyárhoz: változatos feladatok és az ájulatba kergető meleg elől bujkálás jegyében telt. 
Épp a legvadabb országos hőségriadók idején kellett tető alá hoznom egy angol és egy magyar nyelvű előadást, I. 
(VI.) Jakab angol–skót királyról, egy augusztusi és egy szeptemberi konferencia számára. Továbbá egy rövidebb 
tanulmányt a John Bunyan-kiadások (A zarándok útja!), a világsikerű szöveghez képest többnyire igénytelen és 
szegényes illusztrációiról. Plusz megírtam egy rendes adag cikket-recenziót több lapnak, a Tempevölgytől az Új 
Dunatájig. Ilyen előzmények után indultunk el, 1990-es szuperolcsó, bádogviskós görög nyaralgatásunk, meg 
a tavalyi, nagyon kellemes malinskai hét után, ismét, közös életünk során harmadízben, egy kicsit tengerezni. 

Jóformán az egész úton előttünk haladt, mintegy felvezető kocsiként, egy fürge, fekete Volkswagen Golf, hátsó 
ablakában egy óriási, többkilós pogácsaporcióval. Jókat vihogtunk is a mérhetetlen-mértéktelen „ellátmányon” 
(amelyről eszembe jut a kovásztalan kenyerek ünnepének költői-játékos, tizenhetedik századi magyar neve: 
„pogátsás innep”!), de aztán hamar vége lett a jókedvünknek. Nem sokkal a végcél, Senj előtt, amelynek történe-
tét, régi magyar nevét anyu mesélte el, még nagyon kicsi koromban. Így tehát Zengg szép neve több mint félszáz 
éve zeng a fülemben. No, szóval, Zengg előtt úgy harminc kilométerrel ádáz kocsicsúsztató eső kapott el bennün-
ket, a gyávább autósok le is álltak az útpadkán, mi meg negyven km/órával hősiesen kikocogtunk az ítéletidőből. 
Felérve a Zengg felé vezető hegyi útra, szusszantunk is egyet a nagy ijedtségre. A hegyi sajt- és mézárusok Erdélyt 
idézték az erdei pihenőnél. Ami nagyon furcsa jelenség volt: a kisebb-nagyobb csúcsok mindegyikén szabályos 
alakú ködsapka ült – pontosan, mint a német népmese láthatatlanná tévő Tarnkappéja. A zengő nevű Zenggbe, 
a Frangepánok fészkébe befutva hamar megtaláltuk és elfoglaltuk a madárfészeknyi, de életünkben először iga-
zán tengerközeli, gyönyörű panorámájú (ez még az enyhe dohszagot is feledtette!) szállást. Pakolászás közben 
nagyon megörültünk a jó órán át vígan sütő napnak, amely néhány lékben edzett németet be is csalogatott a víz-
be. Mire azonban rendet tettünk, beborult az ég, majd újra esni kezdett az eső. Az igazi haddelhadd és meteoro-
lógiai különlegesség azonban csak hajnali kettő tájt kezdődött. Ekkor bömbölő szélre ébredtem, amely valóság-
gal feszegette a kis vendéglakás furnérajtaját. És félálomban megint anyu hangját hallottam:  bóra. Igen, ő érke-
zett meg, Boreas irgalmatlan szélszülötte. Reggel aztán utánanéztem az interneten, s kiderült, hogy ez, minden 
tombolása ellenére, bizony csak a bóra nyári kisöccse, a  borino. De – sajnos – világossá vált az is, hogy fő fészke 
Dalmáciában éppen Zengg/Senj. És a tegnapi, ködből szőtt sipkák, a fűrészfogas peremű hullámok, meg a leve-
gőből visszahulló tengervízpermet már mind-mind a borino előhírnökei, illetve kísérői voltak.

Július 25. 
Másnap reggel. A szél tovább dühöng. Mindazonáltal jól bereggeliztünk, s én Michelin-babának öltözve, száz 

rétegben szuszogva, András meg egy szál rövid ujjú ingben és vékony, orkánszerű melegítőfelsőben, nekivág-
tunk a városka felderítésének, s minimális bevásárlásnak. A szupermarket és a parányi belváros tele volt morcos, 
zömében magyar és német nyaralókkal. A vásárlók arcán, szinte kivétel nélkül, ugyanaz a kifejezés ült, mint az 
enyémen: egész évben ezt a nyavalyás hetet, a nagy úszásokat vártuk, erre tettük félre (mi, magyarok legalábbis) 
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a Forintka néniket (kiskoromban így tiszteltem a pénzt!). És most, tessék, még kirándulni se lehet, mert az em-
bert felborítja a szél. Amelyről, stílszerűen, egy olyan Andersen-mese jutott az eszembe, amelyet a Balatonnál 
olvastam először, egy ottani esőnapon: A szél meséje Valdemar Daa-ról és lányairól. S ha már itt tartunk: éltem 
én meg borinoközeli szélviharokat Alsóbélatelepen és Balatonfenyvesen is, de azoktól nem rettegtem ennyire. 
Régi, kockás pokrócokat magam köré kanyarítva, a kis vassparheltban rőzsével tüzelgetve remekül megvoltam. 
Igaz, fiatalon és sebezhetetlennek tűnő erőben, másrészt az „enyém az egész nyár!”, „enyém az egész tó!” kétha-
vi, fénylő biztonságával. Amitől most, sokadmagammal, morcos vagyok, itt, a Frangepánok városában, a tenge-
rig menekülő IV. Béla és családja nyomát űzve Zengget porig pusztító tatárok garázdálkodásának helyszínén, 
Jurisics Miklós szülővárosában, az messze túlmutat egy rosszul induló nyaralás okozta csalódáson. Amelynek 
szerény költségei sokunknak komoly tételt jelentenek, a gazdasági válságnak hála világszerte. 

Az imént felvettem földig érő, fehér, kapucnis fürdőköpenyemet, s így, „elóriásmanósítva” belső vacogásom 
kezd egy kicsit csillapulni. Nyilván a két bögre forró csoki is segített. És ezzel párhuzamosan igyekszem – leg-
jobb szokásom szerint – minden örömmorzsát összegyűjteni, a pöttöm hálókamránk ablakán bebókoló mandu-
lafát, az egy duplaágynyi helyiség ablakába kitett, négy, piros almát. Meg a szél tépte városka mégis ajándékait: 
a lepusztultságukban is gyönyörű reneszánsz házakat, egy Jurisics ábrázatát-fövegét idéző gyámkövet, egy ró-
zsaforma kapudíszt. S főleg egy orgonahangverseny-töredéket, a románból, sajnos, elbarokkosított Szűz Mária 
székesegyházban, ahová szélbirkózás közben behúzódtunk pihenni, s ahol az orgona vox humanájának zengé-
se elfogadhatóvá zengette az orkán cibálta Zengget és megnyugtatta hatvan év változatos viharai után is alapjá-
ban véve jókedvű szívemet. A szívemet, amelynek dobogását (költőien szólva!) az indította útjára, hogy anyu és 
apu éppen hatvanegy évvel ezelőtt, jócskán bóra tépte házasságuk egyik szélcsöndes napján egymásra találtak, 
Alsóbélatelepen, a Dembinszky u. 30-as, zöldre vakolt, padlóján világháborús lövészároknyomokat őrző csalá-
di tuszkulánum hepehupás díványán. Amelyet gyerekkoromban hatalmas mélyedése, ahogy anyu becézte, „a 
teknő” miatt már csak párnákkal kibélelve lehetett használni. És mégis: ha igazi nyármércét, minden sejtemben 
holtig jelen lévő nyarakat, helyszíneket kell felidéznem, azonnal Alsóbélatelep jut az eszembe. Milyen varázsla-
tos, bonyolult volt már a készülődés is: a két nagy, fekete vaspánttal zárható vesszőkosárban, a poggyászkocsiban 
utazott az ágynemű, mi pedig a pécsi Magaslati, majd a Rákóczi útról a város két szem taxijának egyikén „hajtat-
tunk” a nagyállomásra. S bár akkoriban még nagyon jó alvókám volt, a Balatonra utazás előtt alig-alig szundítot-
tam valamicskét. Nem csoda, hiszen valóságos expedíciónak néztünk elébe. A Pécs–Alsóbélatelep-utazás hosz-
szabb ideig tartott, mint most a Budapest–Senj, felhőszakadásostul. Először Fonyódig „röpített” bennünket egy 
fapados, majd – általában hosszas-nyűgös várakozás után – egy vicinálissal bedöcögtünk életem Victoria pá-
lyaudvarára, Gare de l’Est-jére, az Állomások Állomására, a bakterháznyi méretű alsóbélatelepi „indóházhoz”, 
amely sárga kavicsaival, kukacvirágaival, a nagy melegben kátrányszagot árasztó talpfáival maga volt a boldog 
megérkezés. Az állomáson aztán Miska, a nagybajuszú állomásfőnök taligára rakta a vesszőkosarakat és egyéb 
cókmókunkat, s a kis ösvényen át, a Varga-vendéglő épületének jobb oldalán, levágtattunk (legalábbis én vágtat-
tam!) a házhoz. Itt Miska búcsúzóul még szépen lefeszegette a tornác ablakait-üvegajtaját téltől-betörőktől védő 
deszkáit. Bár akkoriban a balatoni bűnözés meglehetősen gyerekcipőben járt, egyszerűen nem volt mit ellopni 
a többnyire kacatokkal berendezett házakból. Az egyik messze legfeketébb figura én lehettem (noha aranysző-
kén!), amikor a Púpos Guszti becenévre hallgató kertésznél kéretlen-kínálatlan elkezdtem majszolni egy szép 
barackot. Apropó, majszolás! Varga Ádám bácsi, aki néhány fröccsel megerősítve, de kitartóan biciklizett Fo-
nyódra, a henteshez, s hitvese, Varga néni, kemény tizenegy forintokért olyan háromfogásos lakomákat adtak, 
hogy a maradékból még esténként is jóllaktunk. Ez volt a kenyér és hal csodájának ötvenes évekbeli, balatoni vál-
tozata. Gyakran megesett azonban, hogy a szűkös családi kasszából a Varga-féle kosztra sem futotta, ilyenkor lé-
pett életbe az „anyák-nagymamák kőlevese”. A részben politikai foglyok, részben deklasszált elemek feleségei-
ből-anyáiból verbuválódott alsóbélatelepi hölgykoszorú specialitása. Lényege: gyakran tízen-tizenöten zsúfo-
lódtak össze konyhánkban és verandánkon, ahol ki-ki alapon összehordott, majd összefőzött nyersanyagokból 
lakott jól az egész, lubickolástól farkaséhes regiment. Voltak persze Alsóbélatelepen előkelőbb háztartások is. 
Például Kató néniéké, akinek férje az akkori időkhöz képest jól kereső fül-orr-gégész volt, egyik gyereke pedig ra-
jongásig szeretett balatoni barátnőm, Zsóka. Náluk olykor még házi készítésű fagyihoz is jutottunk, csodaszám-
ba menő, kézi fagylaltcsináló szerkentyűjük jóvoltából. Igazi, profi fagylaltot azonban csak akkor evett bandánk 
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apraja-nagyja, ha – már az ötvenes évek legvégén, hatvanasok elején – elzarándokoltunk a környék akkor még 
egyetlen, de páratlanul nagyszerű cukrászához Nagybélatelepre, természetesen az apostolok lován. Ő a fagyin 
kívül csak három-négy, de nem mindennapian jó tortát alkotott. S még nagy mulatságunkra is szolgált, ugyanis 
– ezt egy pimasz pillanatomban meg is mondtam neki – Nyikita Szergejevics Hruscsov kiköpött hasonmása volt. 
Hozzá persze csak meleg napok késő délutánjain-estéin bandukoltunk el. Amikor, nagyon korán, olvasni kezd-
tem, a hideg, ha nem is bórás napokat egy kedves, hófehér hajú szomszédasszony, Aranci néni hatalmas Olcsó 
Könyvtár-készlete mentette meg. Az ő jóvoltából faltam össze-vissza Lampedusa A párducától Móriczig és Kaff-
ka Margitig mindent, ami a kezem ügyébe került. Legemlékezetesebb balatoni olvasmányom azonban mégsem 
az Aranci-bibliotéka egyik becses darabja volt, hanem az öreg házunk nagyobbik (bútorai színe után „zöld”-nek 
becézett) szobájának nagyszekrényében talált Erdős Renée-könyv, a Nyírfaerdő. Ez, szerencsére, nem a túlhab-
zó, álerotikus Erdős-könyvek egyike, hanem szép, tiszta, megrendítő krónika nagyobbik lánya, Kornélia, bece-
nevén Babó németországi agyműtétjéről, lábadozásáról és gyógyulásáról. Ez a könyv komoly, méltó párja Karin-
thy Utazás a koponyám körüljének, legfeljebb az ő kedves iróniája nélkül. 

Kinézek az ablakon; a szél még mindig dühös tarajokat sodor a tengerre, lelki szemeimmel látom a szélbe-hi-
degbe fulladó, eredetileg úszásra szánt napok hosszú sorát. Adja Isten, hogy tévedjek. Addig is két vigaszunk van, 
egymás társaságán kívül: az írás, meg az olvasás. Az utóbbiak között előkelő helyen van D. Tóth Kriszta extévés 
második Lola-könyve, óvodás korba cseperedett kislányáról, amelyet ugyan a Rebi unokánk óvodás újonckorá-
ra készülő Zsuzsi menyemnek vettem, születésnapi ajándékul, de én is élvezettel forgatom, kisnagymamaként. 
Okos, érzelgés nélküli, de érzelemgazdag írás, biztosan sok olvasója lesz, de érdemes volna puhafedelű változat-
ban is megjelentetni, hogy még több babásból nagylányos család kezébe eljuthasson. A Lola beszédének fejlődé-
sét leíró részek hasonlítanak anyu év közben, s az alsóbélai nyarakon rovogatott „cicás könyvei”-hez, amelyek-
ben technikai eszközök híján pusztán szavakkal próbálta bebörtönzött apám számára rögzíteni első éveimet, s 
azt, hogyan jöttek-jöttek hozzám a szavak… Első éveim… Az első nyár, amikor a tengernél jártam, anyuval, 15 
évesen, 1966 nyarán. Ez volt az első eset, több sikertelen próbálkozás után, hogy ketten kaptunk Jugóba útleve-
let. Pedig anyu szegedi, egyetemista kori barátai, Cvetko és Milos bácsi, továbbá Nerka néni sokszor meghívtak, 
s anyu addigra nélkülem egy-két alkalommal járt már az Adrián. A hatvanas évek közepéig, velem együtt, ő is 
megszállott balatoniánus volt, de a válásukat követő Alsóbéla-vesztés, meg az azt követő balatoni szálláskálvári-
áink miatt kezdett kiábrándulni; nem a Balatonból, hanem a számunkra ott megfizethető, inkább rossz, mint jó 
szobákból, félig romos kunyhókból. A zsengébb korú olvasók kedvéért tegyük hozzá: az egykori balatoni és ten-
geri szállásadás teljesen spontán, s a mai mércével mérve fekete volt, se megrendelés, se adó, a szobakiadók, fő-
leg nőneműek, ad hoc ajánlgatták fészkeiket. Legkalandosabb balatoni tanyáink közül tisztán emlékszem egy 
egerekkel teli falú, balatonberényi vályogházra, ahol anyu éjszakánként az ágytámlát verte a gyűrűjével, így pró-
bálván (hiába) belátásra bírni a cincogók karát. De nem volt sokkal jobb a fonyódi állomásfőnökné tisztaszobá-
ja sem, mert ott meg a vonatok zaja-bűze tette pokollá az életünket. Volt továbbá pár izgalmas bélatelepi napunk 
is, ahol egy félig már beszakadt mennyezetű szobában, cidrizve éldegéltünk. Akadtak persze jobb választások is, 
például, bár idegenek házában, de családi utcánkban, Alsóbélán, itt egy varázslatos augusztus végét töltöttünk. 
És volt egy apró fonyódi meseház is, ahonnan nagyszerű rálátás nyílt egy gyönyörű fakaticákkal díszített, szem-
közti villára. Egyszóval, egér ide, mozdonyok oda, jómagam nagyon lagymatagon készültem 1966 nyarán a teljes 
voloscói hónapra. Annak ellenére, hogy – mint kiderült – Marica néninél, az opatijai  Fehér Orgona Szálló szoba-
asszonyánál kedvesebb házinénit nem hordott a föld a hátán. Pici szobánk hűs volt és tiszta, s Marica egész napi 
robotja után még óriási sültkrumpli-adagokat gyártott nekünk, amikor látta, hogy jóformán csak mortadellán és 
vajas kenyéren élünk. 

Anyu a Miloséktól tanult, egyetemista kori szerb tudományát ügyesen „horvátosította”, s a kis dalmát város 
nénikéinek kedvence lett, „magyaricá”-nak becézték. Az is tetszett nekik, hiszen részben olasz származásúak vol-
tak, hogy Anyu két-három tengeri nap után (akárcsak a Balatonnál!) eleven bronzszoborként, kreol Madonna-
ként jött-ment közöttük, cseverészett velük. Reggel tíztől este nyolcig, egy-egy jégkrémmel kihúzta a strandon 
az egész napot. Világosabb színeim ellenére én is szépen lebarnultam ugyan, de a tízórás „parti műszak”-tól este 
végkimerülten, sós hajjal és bőrrel ájultam végig az ágyon. Hiányzott a balatoni délelőtt strand-ebéd-olvasás-
szunya-megint strand, vagyis az anyuénál északiasabb szervezetemnek megfelelő ritmus. A tengeri úszást 
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élveztem; mindmáig nincs a világnak olyan pocsolyája, amelyben ne szeretnék megmártózni. De hiába ringatott 
a tenger, hiányzott a Balaton simogatása, irományom elején emlegetett dinnyeszaga. És a tenger vizének sós-ke-
serű ízét sem szeretem igazán, ha képen-szájon talál egy-egy hullám. Arról nem is szólva, hogy még a Balatonon 
se mindenütt érzem ugyanazt az elragadtatást. Bár unalmas a befelé trappolás, ha úszni szeretnék, számomra 
mégis az a legkedvesebb, ha elkezdhetek tempózni a „koporsó”, Badacsony felé, míg jobb kéz felől ott a fonyódi 
hegy. Igaz, az utóbbi időben, egy-egy minivakáció erejéig, megszerettem Csopakot is. 2010 nyarán, pontosan au-
gusztus elején, egy hőségnapot követő hatalmas viharban vergődtünk el a csopaki református templomig, ahol 
az ítéletidő ellenére sok kedves régi barát, tanítvány összeverődött, főleg Füredről. Köztük Füred apró termetű, 
de nagyszívű nagyasszonya, Petrőcz Marika, továbbá egykori évfolyamtársam, Mahlerné Csángó Mária, aki az 
utóbbi időkig a füredi gimnáziumot igazgatta, meg a helybéli lelkész, az egyházi tévés Tislér Géza, aki az évek so-
rán sok műsort-beszélgetést készített velem. Egy alkalommal, 1997 nyarán még Szárszón is, az akkor még sze-
rény és kedves Soli Deo Gloria-telepen, A bokályos házban című verseskötetem megjelenése kapcsán ugyancsak 
Géza faggatott, a kamera előtt. Ekkor felvették a kötet néhány versét is, Kiss Mari kiváló tolmácsolásában, a Duna 
Tv azóta is ezt ismételgeti olykor. Szomorú-szép élmény is köt ehhez a Szárszón felvett műsorhoz. Anyu, aki 1997 
augusztusában hirtelen, váratlanul halt meg, németországi ösztöndíjunk ideje alatt, épp ebben a kis riportban, 
épp a Balatonnál látott engem utoljára. Igaz, csak képernyőn, de olyan helyszínen, amely mindkettőnk életében 
meghatározónak számít. „Őbórasága” most kezd csitulni, talán felcsillan egy kis strandolásremény?

Július 26.
Borino fiatalúr kezdi visszafogni magát, ha fürdeni nem is, csavarogni, kirándulni lehet, már a tegnapinál mér-

sékeltebb rétegezésű harci öltözetben. Az imént tehát sétáltunk egy nagyot; a házunk fölötti utcában ott búsla-
kodott egy borino csupaszította fügefa, levelek nélkül, de tele félérett terméssel. Ugyanilyen botanikai ritkaság, 
legalábbis nekünk, az a hatalmas, hegyoldali kaktuszsövény, amelynek egyik hajtásán egyetlen, hatalmas, élénk-
sárga virág nyílt. Mesebelien szép, mint Oscar Wilde egyetlen szál rózsája, A csalogány és a rózsa misztikus tör-
ténetében. Ami magát a partot, az itteni strandot illeti, az bizony minden, csak nem misztikus. Elsősorban kopár. 
Hála Istennek, innen föntről csak a víztükör látszik, az egy szál fája, alig van betonteknő. Rémregényeket lehetne 
írni az utazási irodák furfangjairól, köztük a turistákat beetető strandképekről. A Zimmer Feri gusztustalan 
műfaja itt is virágzik, sőt, mintha egészen elvadult volna, amióta a Tengerre, magyar! össznépi jelszóvá vált. A  
Balatonra, magyar! éveiben a maihoz hasonló, kellemesen hűs napokat használtuk, azaz, kamaszkoromtól kezd-
ve csak én használtam, szerény elemózsiakészletünk feltöltésére. Apu engem nyaraltató nagynénje, Ómi, ekkor 
már túl idős és gyönge volt a bevásárlási zarándoklatokhoz. Kezdetben, baba- és óvodáskoromban (bár nem 
jártam óvodába) vala az egy szem bélatelepi népbolt, ahol még egy-egy friss kenyérszállítmány is csodaszámba 
ment. Aztán az ellenkező irányban, Fenyves táján megnyílt a Tüttő-féle kisbolt, s mellette egy szerény zöldséges, 
a jószívű „málnás néni” vezetésével, aki, amíg a szezonja tartott, félretett nekem egy dobozkával ebből a szá-
momra mindhalálig irodalmi-történelmi gyümölcsből. Málna, irodalom és történelem úgy jött össze, hogy 1956 
októberében anyu az események sodrában Ignácz Rózsa Az igazi Ibrinkó című mesekönyvét vette meg nekem, 
lila színű tintával dedikált, rendkívüli ajándékul. Ebben a kötetben az én kedvencem – mindmáig – nem a címadó 
mese, Ibrinkóról, a tündérfiúról, hanem az Édesanya, medveanya. Ebben a mesében a nagybeteg Butyka Katicát 
a medveanya hozta havasi málna gyógyítja meg. Erdélyről, többek között az egyik oldalon málnázó mackókról, 
a másik oldalon lakmározó gyerekekről akkor még csak nagyapa meséiből tudtam. Most pedig anyai ágon az a 
táj, az „Erdőntúl”, Rebi unokánk második hazája. A nyarakat ott tölti, Szentegyházán, ezerméteres, tüdőtisztító 
magasságban. Bennünket ugyanez, a légúti bajok-allergiák és a „budapestitisz”csökkenésének reménye vonz a 
tenger vidékére, nem valamiféle tömegpszichózis. 

A pszichózisról jut eszembe: kedélyem pillanatnyilag hullámzik, mint a Balaton, és mint a tenger. Azon nagyon 
felvidultam, hogy ezt a kis „kettős vízre nézőt” szívesen fogadja a Tempevölgy. Csöppet sem alkalmi írás ez, csak 
a tenger közelsége csalta elő belőlem a balatoni emlékeket is, mintegy katalizátorként. Csoda történt! Kisütött 
a nap. András felkapaszkodik a Zengg fölötti Nehaj-várhoz, én meg teszek egy bágyadt napozási, majd élén-
kebb sajtkirántási kísérletet. Egy rövidke mininapozással később, a kis lakásunkhoz tartozó tornácon folytatom. 
Elég volt egy sugárnyi napsütés, egy kis (azaz: óriási!) sötétkék és üvegzöld víz, s máris megjavult a kedvem. Ha 
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minden jól megy, ebből még kellemes napozás kerekedik, úgy 24-25 fok lehet, ezt én is vígan bírom. Kicsit olyan 
most itt a hangulat, mint az augusztus legvégi Balatonon… Közvetlen lakásszomszédaink egy horvát házaspár, 
nyolc év körüli kisfiukkal, aki egész álló nap vízipisztolyából lövöldözi a dísznövényeket… Ez is egy szórakozás, 
ki vizet spriccel, ki szavakat. Az imént összedobtam egy kis mediterrán ebédet, pár szelet rántott sajt, fél doboz 
otthoni libamájkonzervvel, sok-sok petrezselyemmel és majoránnával megbolondított „poféznik”, azaz tönköly-
liszt, tojás, zsemlemorzsa keveréke olívaolajban kisütve. Azaz, csak előkészítettem, ki még nem sütöttem őket, 
hátha evés előtt lemegyünk a partra. Ha már a kirántásnál tartunk: aki az ötvenes-hatvanas években ismerte –
Erich Kästnerrel szólva – Bühl tavi tó-Bühlt, azaz Alsóbélatelepet, az tudja, miből készült ott, mifelénk a vasárna-
pi rántott szelet. Nem csalás, nem ámítás: kínai Ma-Ling húskonzervből, egyszerűen azért, mert abból méretes, 
bundázható korongokat lehetett vágni. Ezt, jobb híján, még válogatós és haspók apám is befalánkolta. Második 
felesége, szegény Klári néni több dobozzal is kirántott belőle, egy vasárnapi menetben. 

Délután fél három és fél hat között megesett velünk a zenggi csoda. Nagyszerűt (hőség nincs még) napoztunk, 
egyszer megmártóztunk, de kétszer már jót úszkáltunk is. Rehabilitálnom kell a tengert: ha balatoni dinnye-
szaga nincs is, kellemes-sós „hableányszaga” igen. Tavalyi malinskai versemben, a szüleim emlékére írott Ad riai 
elégiában használtam ezt a meghatározást, amelyet egy jólelkű, de néha túlságosan széplelkű művészbarátom 
így minősített: „A vers finomságához képest meglehetősen durva ez a jelző.” Pedig én nem goromba elhajlásnak 
szántam, mindössze a kettős szülősiratóhoz kerestem vele valami egészséges, ironikus egyensúlyt. Az Adriai 
elégia keletkezéstörténete, anélkül, hogy magam és felmenőim köré mitológiai apparátust körítenék, egyenesen 
kísérteties. Malinskai nyaralásunk második napján írtam meg, s csaknem egy évvel a vers Nagyítás-béli meg-
jelenése után, nem szándékosan rákeresve, csak véletlenül olvastam anyu naplójában, hogy apu, nagyon súlyos 
gyerekkori tüdőgyulladás után nem másutt, hanem éppen Malinskán lábadozott. Az Adria sok-sok üdülőhelye 
közül éppen ott, ahová engem, legidősebb lányát vagy hetven évvel később vetett a sors. Törvényszerű, hogy ép-
pen ott kellett papírra vetnem: „te, köményszemű / kisfiú-apám / tüdőgyulladásból / alighogy kikelve…”

Július 27. 
Ez a negyedik napunk itt mára is jó időt ígért az internet, így nagy vitézül reggel nyolcra húztam fel az ébresz-

tőórát. A holnapi, szerencsére bórátlan hidegfrontot azonban már két nappal előbb megéreztük, s így fejfájással 
(András) és rémálmokkal (én) tarkított éjszakánk volt. A délelőtt pedig szép, nyugodt, de hűvöskés-bárányfel-
hős, így még két órát szundítottunk. Délutánra viszont ismét szelíd, augusztus végies napsütés lesz, akkor me-
gyünk le a partra. Most fentről nézzük a vizet, hallgatjuk a motorcsónakok, meg az alattunk elzúgó főútvonal, a 
Magistrala zaját. Az is itteni Zimmer Feri-furfang, hogy a szállásajánlatban csak ennyi állt: „strand száz méter 
(légvonalban ötven)” Arról azonban, hogy egy óriási forgalmú úton kell „mind a vízig, szárazon” átvergődni, 
hallgat az idegenforgalmi fáma. Éjjel, amikor egy nyomasztó álomból felriadva nem tudtam visszaaludni, azzal 
szórakoztam, hogy emléktöredékekből jól-rosszul összeraktam a honi útikönyvekben legfeljebb Balatonfenyves 
és Bélatelep peremtelepüléseként feltüntetett Alsóbélatelep történetét, illetve annak néhány mozzanatát. Forrá-
saim természetesen csakis a családi krónikák.

Tehát: valamikor 1933 táján gondolt egy nagyot a pécsi Villanytelep néhány kis- és középhivatalnoka, s az 
akkoriban – ha jól emlékszem – még Sándortelepnek becézgetett, még térképre se került nyaralóhelyen meg-
vettek jó néhány telket. De – a legtöbbjük esetében – szó se volt tóparti dorbézolásról, panorámáról. Mivel-
hogy – s ez történelmi tény – a telep meglehetősen a Balatontól távoli részén, a Berekben mérettek maguknak 
telkecskéket, ahol még jó húsz évvel később, babakoromban is több káposzta, kukorica és dinnye termett, mint 
fürdővendég. Apai családom kétszobás nyaralóját, az abban az évben meghalt dédanyámról elnevezett Irma-pi-
henőt nagyapám, Ludwig Károly tervezte. Az egyébként nagyon tehetséges Bauhaus-növendék ezzel az alapozás 
nélkül, sebtében felhúzott házacskával ugyan nem élete fő művét alkotta meg, de az én életem egyik legfontosabb 
épületét igen. Senki nem szólított fel rá, mégis, minden nyaraláskezdéskor megcsókoltam a ház fakózöld falait, 
s ugyanígy búcsúztam is el tőle, nyár végén. Meg a Balatontól, amelynek tükre ugyancsak menetrendszerűen 
megkapta tőlem a maga „itt vagyok!, elmegyek!”-pusziját. Éjszakai töprengéseim közben felötlöttek bennem 
Alsóbélatelep legjellegzetesebb házai és figurái is, egy kicsit olyanformán, mint Dylan Thomas A mi erdőnk alján 
című költői hangjátékában egy walesi városka csodabogarai. Ha nem is a walesi fenegyerek zsenialitásával, de 
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hadd idézzem ide, a huszonegyedik század második évtizedébe, gyerekkorom világfürdőjének, világom nagybe-
tűs fürdőhelyének néhány szereplőjét.

Elsőként – s ez most valóban walesi típusú névadás, még ha nem is voltunk a tudatában – szólítsuk elő a hatal-
mas termetű és még hatalmasabb szívű Vasházas Gizi nénit! Neki köszönhető, hogy zsenge koromban nem vitt 
el a vérhas, mert a vízvezeték nélküli Dembinszky utcában, sáros, sárga vizű rossz kutunkkal szemben, egyedül 
neki volt egészséges vizű artézi kútja. Ragadványnevét pedig onnan kapta, hogy nem kő, de nem is faházacská-
ban nyaralt, hanem két, sötétzöldre festett vasúti kocsiban. (A régi balatonozók közül sokan ennek kimustrált au-
tóbuszos változatában éldegéltek nyaranta!) 

Ugyancsak a mi utcánkban laktak a Liszt Ferenc-rajongó Kutor Ferkó bácsiék. Ő zenetanár és zeneszerző volt, 
fia, az ifjabb Ferkó, apu osztálytársa és holtig barátja. Kutorék aprócska, a mi nem éppen palotánk zsebében is el-
férő házacskájából egy dologra emlékszem tisztán, de arra aztán orromat ma is betöltő intenzitással. Ferkó bá-
csi felesége, Jolánka néni egy petrofórnak becézett masinán főzött. Ezt egyik balatoni versemben meg is örökí-
tettem: 

„és	esténként	
láttuk	a	házat	is,
ahol	a	tűz	lakik,
„petrofóron”	pöfögtek
a	paprikáskrumpli-láva
buborékjai.”	
																										(És	írnék…)

Az orrba vágó emlék pedig annak köszönhető, hogy az elmés-büdös találmány petróleummal működött, 
amelynek bűze mindenbe alaposan bevette magát – ha málnaszörppel kínáltak, az is petróleumszagú volt. A 
Dembinszky utca ellenkező végében – a helybéli kőműves háza körül – szabályos parasztgazdaság virágzott, en-
nek kormányzója a ház tűzrőlpattant asszonya, Mariska volt. Érdekes, ferdevágású, zöld cicaszeme és tejfölszőke 
haját ma is magam előtt látom, éppúgy, mint három, rá megszólalásig hasonlító kislányáét. Mariska estig hajtotta 
magát és övéit, tehéntől baromfiudvarig, de esténként megmártotta azért a Balatonban szíjas-karcsú, az Illyés-
vers strandoló parasztasszony hősnőjére emlékeztető testét, meg három csemetéjét.

Mariskáékkal épp szemközt lakott, egy üvegverandás kis házban a fehérhajú, galambszelíd, könyvkölcsön-
ző Aranci néni jóval kardosabb, kemény barnára festett frizurájú testvére, Ica. Hozzá azért szerettem járni, mert 
könyvei kevésbé voltak ugyan, de Svájcba-szakadt fiától származó csokija, bonbonjai annál inkább. Szűkösen 
adagolta kincseit, de minden falatka igazi ízélménynek számított, a Varga-vendéglő házi kosztjától eltekintve ku-
linárisan sivár nyári hónapokban. 

Nem utca- és nem brancsbélinek számított ugyan, de fel kell idéznem még Apsi alakját. Négy-ötesztendős cim-
boráimnál pár évvel idősebb, holtsápadt, cingár, pápaszemes kisfiú volt, akit boszorkaszerű, erősen dédikorú 
nagymamája pesztrált-hívogatott a parton. Nemegyszer kinevettük szegényt, mert nagymamája csak sildes 
vászonsapka-ing-rövidnadrág öltözékben engedte be a vízbe. És napszemüvegben. Gondolatban megkövetem 
Apsi nagymamáját: nem hallott ugyan azokról a gyilkos UV-sugarakról, amelyekből csokoládébarnára sült ge-
nerációmnak annyi nyavalyája támadt (én ez idáig megúsztam egy mínusz 21 dioptriát „termő” szürke hályog-
gal!) de unokáját mégis megvédte tőlük. Bármennyire bandán kívüli is volt Apsi, kíváncsiságom végül rávitt, 
hogy beszélgetni kezdjek vele. Hihetetlen műveltségű, érzékeny, kedves egyéniségnek bizonyult. Örülök, hogy 
– nem engedve a gyerekhorda nyomásának – volt merszem megismerkedni vele. Ha még él, minimum akadémi-
kus lehet…

Elképesztő párhuzam Alsóbéla és Senj között: mindkét helyen kész életveszély (volt!) megközelíteni a stran-
dot. A mi környékünkön lakók, kicsik-nagyok vegyesen, ódzkodva attól, hogy a szabályos átkelő, a kerülőt je-
lentő sorompó felé induljanak el a vízhez, inkább a síneken át közlekedtek, úgy, hogy a „nagyok” közül egy-egy 
méretesebb egyén ráült a sínek menti fémhuzalokra, s mi átléptünk rajta. Mostanság nyilván biztonságosabb 
megoldást találtak már! Itt viszont, ahogy már említettem is, nincs választásunk: aki el akar jutni a tengerhez, 
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annak egy darabkát testközelben el kell viselnie az adriai főút dübörgő forgalmából, a szalagnyi útpadkán kocog-
va. Majd, ha a forgalom egy percre csitul, irány a tenger, csöppnyi halálfélelemmel ízesítve!

És a mai napi záró analógia: a kukacvirág mellett a második „legalsóbélaibb” növény, a büdöske, itt is minden-
felé sárgállik-virágzik; be is tettem egy szálat a párnám alá, hogy félálomban, az időutazást segítendő, morzsol-
gathassam, szagolgassam egy kicsit… Proust teába mártott süteménye botanikai változatban.

Július 28. 
A változatosság kedvéért éjszaka csak „gyalogos” szél támadt, ma délelőtt fél tizenegyig tartó, jókora esővel. 

Ennek ellenére nagyon jól, mélyen aludtunk, jómagam egy hatalmas megvilágosodással haladva a felnőtté válás 
esetemben csigalassú útján. Lényege: egy szempillantás alatt eltűnt mostanra belőlem a fürdésre alkalmatlan 
vízparti napok iránti keserű harag, lázadozás; mindaz, aminek négy nappal ezelőtt ebben a naplóminiatűrben 
hangot is adtam. Ennek az érettebb kori bölcsességnek a Balatonon ez idáig egyszer adtam tanújelét: tavaly, 
amikor Jutka barátnőmmel, háromnapos csopaki vakációnkon az úszás-lubickolás után, egy hűvösebb napon, 
élvezni tudtam a Jókai- és a Vaszary-villában töltött minden percet, sőt, az előbbiről egy kis esszét is írtam, a 
középpontban Jókaiék szép ritmusú, komótos balatoni háztartásával és finoman, bőségszaru-motívumokkal dí-
szített őshűtőszekrényével. Ez a nyaralás közben is fenntartott kényelem és elegancia természetesen – az igény 
mellett – minden időben anyagi kérdés is. Gyerekkorom vasházasai, kimustrált buszosai, balatonifáskamra-lakói 
aligha örömükben kucorogtak szűkös, épp csak fedelet biztosító nyári szükségszállásaikon. A Vaszary-villában 
pedig – most ezt a másik balatonfüredi csodát is tollvégre kapom – elsősorban a Balatont ábrázoló képek előtt 
vertem tartósan gyökeret. Akkor, 2010 augusztusában nem tudva még, hogy a hatvanadik születésnapomhoz kö-
tődő kis baráti-olvasói ünnepségsorozat első helyszíne is ez a szépséges villa lesz, ahol a köszöntés meg a virágok 
mellé még két babakosárnyi epret is kaptam, kedves utalásul epres verseim nagy számára. A Vaszary-villa olyan 
hiteles hellyé kezd válni az életemben, hogy november végén újra felbukkanok majd ott, festőművész barátom-il-
lusztrátorom, ifjúkori portrém készítője, Barabás Márton részben Liszt Ferenc- ihlette tárlatát fogom megnyitni. 
Marci nem évfordulós, nem időszakos Liszt-hívő, bizonyítja ezt több évtizedes pályafutásának sok-sok zongorás 
alkotása. 

Most, miközben ezeket a sorokat írom, e-mailem jött Walesből. Ottani jeles irodalomtörténész barátom, M. 
Wynn Thomas jóvoltából a nyár elején szerencsésen befutott két könyvet követően – walesi irodalom szeminá-
riumaimat segítendő – postára adtak nekem egy könyvcsomagot, egyetemi címemre, s azt „címzett ismeretlen”-
nel visszaküldték. A walesiek kultúra- és irodalomszeretetére jellemzően ezek után csak egy másik címet kértek 
tőlem, de nem tesznek le arról, hogy a küldemény eljusson hozzám. Itt kisütött a nap, a tenger harsogóan sötét-
kék, palackzöld sávokkal. Ha a délután második felére elcsitul a szél, esetleg még a strandra is lejutunk. Délutáni 
városi sétát már mindenképpen tervezünk, sikátor- és reneszánszépület-fényképezéssel, meg jelképes ajándékok 
beszerzésével. Most prózaibb alkotás következik: gombapaprikást főzök. – Mégsem így történt.

A tűző napon, sötétkék tengeren felbuzdulva elkísértem Andrást bevásárolni. Nem vagyok boltkukac, de jól is 
tettem, mert az itteni, a magyar kínálattól itt-ott eltérő DM-ben elegáns, halványkék-szürke pöttyös piperetáskát 
találtunk, pontosan húszéves, Németországból származó, igaz, katicás, de málladozó testvére helyett. Emlékbe 
azt is elteszem, mint megszámlálhatatlan utazás kísérőjét, a Balatontól az Adriáig, Angliától Finnországig és 
Erdélyig. A derűs időnek köszönhetően még a kisded élelmiszer-bevásárlás is élményszámba ment. Vettünk egy 
kis doboz francia libamájpástétomot (Kata lányom hozott egyszer Franciaországból, egyik karácsonyi látogatá-
sukkor), azóta szerettük volna újra megkóstolni, meg csevapcsicát és mortadellát, az utóbbit a negyvenöt évvel 
ezelőtti voloscói nyár emlékére.

Nézegettem már az apró ajándékokat, kár, hogy annyi a szörnyű bazári áru… Nyár, ajándék, balatoni aján-
dék… a feliratozott kagylókat, idétlen kishajókat mindig utáltam. Ellenben, az egy szem, s ezért nagybetűs 
alsóbélatelepi BAZÁR (az állomás mellett!) kisujjnyi műanyag mikiegerére (ez kisbetűs, mert nagyon randa volt 
szegény, az igazi Mickey Mouse-nak, családunk apuval egy évben „született” totemállatának magyarított változa-
ta!) úgy hatéves korom táján két hétig, míg egy évvel később Bókay János Puccini-életrajzára, a Bohémek és pil-
langókra kerek egy hónapig spóroltam, de még így is Ómi egészítette ki a könyv mai szemmel nézve nevetségesen 
alacsony árát. Azt a példányt elsodorta ugyan az idő, de antikvárban megvettem, s ha vissza akarom varázsolni 



33Napló

azt a nyarat, azt a szívdobogtató izgalmat (megvan-e még a könyv, a bazáros néni tényleg félretette-e nekem?) 
mindig előhozza, ha kézbe veszem.

Ma délután óriásit úsztunk, s inkább lég- mint napfürdőztünk, az itteni, nagyon kopár strand jóformán egy 
szem fácskája alatt. Szerencsére, rajtunk kívül mindenki grill üzemmódba kapcsolt, így gyér árnyékára senki 
nem tartott igényt. Én viszont – bár itt, hála Istennek, nem dúl a „pénzért szabadstrandot háború”, mint Olaszor-
szágban – megvívtam a magam szolid kis harcát, egy viszonylag kulturált félreeső hely használatáért. Amelynek 
ajtaján horvátul és olaszul ott áll ugyan: „Csak a vendéglő és a kemping látogatóinak!”, sőt, egy ozminszerű és 
vigyorú óriás mindenkinek egyenként neki is szegezi a kérdést: „Vendéglő? Kemping?”. Én meg szemrebbenés 
nélkül mondogatom neki, napról napra: „kemping!” Ezért aligha kerülök a pokolba, a bokrokat-sziklazugokat 
nélkülem is épp elegen látogatják. 

Július 29.
Tegnap, estefelé, a jóízű gombapörkölt után, még csavarogtunk egy kicsit a városban. Beszereztünk egy-két 

apró ajándékot, vettünk málnát és szőlőt. A Senjre jellemző szél már akkor fújdogált, de tíz óra tájban már csak-
nem borinósan ostromolt ajtót és ablakot. Míg elalvóban a szél dudálását hallgattam, eszembe jutott 1955 meg-
lehetősen hűvös nyara, amelyből két hetet Köri (anyu öccse, kereszt- és pótapám!), az akkoriban cselédkönyves 
sebészpalánta velünk töltött. Ők ketten, anyuval, azt találták ki, hogy a még langyoskás napokon is erős szél 
ellen a part egy zugában a bokrokhoz erősített köpenyekből, takarókból kis kuckót, kutricát építettek nekem. 
És ezekben a napokban – bár sírva-toporzékolva tiltakoztam – rám ragasztották a „Kutricbaba” nevet. Most 
már nincsenek, nem is kellenek kutricafabrikáló és egyéb nyári lelemények, minden készen kapható, az utóbbi 
években például fél dinnyehéjat formázó, naptól-széltől védő strandsátrak. Ettől függetlenül, génjeimben hor-
dozva sok-sok családi túlélőfurfangot, mindmáig a jótékony hétköznapi cselek híve vagyok. Meg az érzelmi-
lelki veszteségek pótlásáé. Az imént jutott az eszembe, miért választottam tegnap éppen azt a kis piperetáskát. 
Nem csupán a pöttyök, de a pöttyök milyensége miatt. Szerény alsóbélatelepi konyhánkban volt ugyanis egy, 
feltehetően a harmincas években gyártott, Gránit márkájú cserépbögre, nem a megszokott, kispöttyös mintával, 
hanem különböző nagyságú, jókora, szélükön sötét, majd befelé egyre világosodó kék pöttyökkel. Ezért a bög-
réért valósággal rajongtam. A házat megöröklő Klári húgom nekem is adná, de híre-hamva sincs, nyilván eltörte 
valaki, a Dembinszky utca viharos évtizedeiben. Mielőtt elmerülnék a kék pöttyök elvesztése fölötti bánatban, 
álljon itt egy csattanós fonyódi emlék. Az alsóbélai nyarak piros betűs napjainak a ritka (mert pénzünk nem 
volt!) Fonyódra ruccanások számítottak. Egy ilyen alkalommal két német férfi – épp a mólón ültünk – meg-
állt mahagónibarna anyám előtt, és nagyot kurjantott: „Nézd, egy igazi cigányasszony!” Persze németül. Mire 
anyám, a maga gördülékeny, klagenfurti nevelőnőn, majd egyetemen edzett németségével rávágta: „Igen, uraim, 
de mellesleg bölcsészdoktor is!” Anyu egyébként nem a lecigányozáson háborodott fel, hanem azon, hogy a két, 
őt minősítgető „úr” fel se tételezte, ennek a fránya Plattenseenek a partján is értheti valaki az ő nyelvüket! Egyéb-
ként épp anyu nyelvtudásának, méghozzá nem ékes-elegáns németségének, hanem döcögősebb, de 1960-ban 
Pécsett mégiscsak csodaszámba menő angolságának köszönhettem, hogy gyerekkoromban legalább egyszer lát-
hattam az őszi Balatont, méghozzá nem is akárhogyan, hanem az októberi Füred királykisasszonyaként. Hófehér 
Chevrolet „hátán” érkezve, egyenest a Hotel Aranycsillag aranyszín brokátpaplanos szobájába. És füredi, majd 
tihanyi (az akkor vadonatúj motelban!) pincérek hadától körbeudvarolva. A heves gazsulálás persze nem nekünk 
szólt, hanem anyu alkalmi munkaadójának, a Chicagóból érkezett, szeplős Jimmy bácsinak, aki csak tolmáccsal 
tudott beszélgeti balatoni sváblány felesége „megbalatonoztatott”apjával és két nagynénjével. Erről a tóparti ok-
tóberről negyvenegy év múltán született egy versem, A Hotel Aranycsillag…

Ami itteni kis csöndkapszulánkat illeti, annak vége. Valahol a szomszédban tanyázik egy lakó, aki megállás 
nélkül technót hallgat. Elviselhetetlen. Malom a pokolban – vörösmartysan szólva. Kiderült a turpisság, oszt-
rák apartmanszomszédaink technóztak egy, a tornácukra kitett laptoppal. Egy kukkot se szóltam nekik, csak 
komor arccal rámeredtem a masinára. Sikeres akció volt – elzárták. Túl vagyunk egy kicsit fogvacogtató, de 
frissítő úszáson-mártózáson, a „mi” fánk minimális árnyékában olvasgatással töltött órákon. A kellemes parti 
ejtőzést csak egy agresszívan focizó honfitársi apa-fiú páros zavarta meg. András a megszokott nyugalmával tűr-
te-tűrte őket. Én meg jókat hisztiztem; nem voltam biztos benne, melyik test- avagy pótrészünket féltsem tőlük: 
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csodaszép, csodadrága koronáinkat, jobb oldali műszemlencsémet stb. Bár ez még kutyafüle Dürrenmatt Öreg 
hölgyének számtalan implantátumához képest. Mint annyi más darabot, ezt is otthon, Pécsett láttam először, 
a Nemzeti Színházban, ahová anyunak közönségszervezői tiszteletbérlete volt. A pécsi színészek-énekesek jó 
részével barátságban is volt a családunk, ezt a balatoni nyarak csak erősítették. A fél pécsi Nemzeti ott nyüzsgött 
Alsóbélán, bérelt szobákban, a kicsit bolondos „ötforintos” néni menüjén, aki ennyiért jó leveseket, főzelékeket, 
finom sütiket, de szigorúan csak konzervhúst adott. Az egész nyáron lent ázó színészek közül tisztán emlékszem 
Margitai Ágira, Bázsa Évára és édesanyjára, mindenki Bázsa mamájára, Galambos Gyuri bácsira és népes csa-
ládjára, s még egy-két operistára is, például Tréfás Pistára, aki nagyon szépen énekelte a Rigolettóban Sparafucile 
szerepét. Vele sokkal később, észak-németországi költői estjeim egyikén találkoztam, a braunschweigi opera szó-
listája lett végül.

Ma, hogy adjak a helyi gasztrofolklórnak, csevapcsicsát sütöttem, fejenként négyet-négyet, frissen vágott 
hagymával, tárkonyos mustárral, petrezselymes rizzsel, céklával. Most ugyanez a szomszédos osztrák kompánia 
menüje is, de faszénen, a szabadban sütve és egy k.u.k. hadtestnek elegendő mennyiségben…

Egy utolsó szösszenet a mai naphoz: ha lenne Infantilizmus Díj, azt csakis én kaphatnám meg, nincs az a kita-
nult lobbizás, amely ezt elvehetné tőlem! Erre ma, fürdés közben jöttem rá. Mivel ugyanúgy számolgatom, hogy 
egy nyaralás alkalmával hányszor vagyok/voltam a vízben, mint ötvenöt évvel ezelőtt. Ha vizet látok, akár itt, 
akár otthon, egyszerűen lefoszlanak rólam az évek, annak ellenére, hogy már senki nem áll a parton, senki nem 
nógat kifelé. S ha túl mélyen beúszom, senki nem vár szétcincált idegekkel – és két, megérdemelt pofonnal. Mert 
anyu, aki egyébként nem volt ütlegelő fajta, pontosan ezt tette, amikor Köri választottjával, későbbi nagynéném-
mel, Zsuzsával, se szó, se beszéd, beúsztam egészen a halászhajókig. Ő most hetvenötödik évében jár, én a hat-
vanegyediket taposom, ő már csak szárazon közlekedik, én még vizekben is evickélek. A Jóisten tudja, meddig…

Július 30. 
Mélyen aludtunk, bár egyszer felébresztett András parlagfüves orrdugulása. Mindjárt itt az augusztus, egy 

másik, korunkhoz igazán illő vízzel, szokásos, egyheti berekfürdői kúránkkal. A meleg víz és a medencék finom 
hidromasszázsa jót tesz, de a zárt térben pancsolva mindig leküzdhetetlen Balaton-vágyam, tengervágyam tá-
mad. Az előző egy órát városi búcsúbóklászással töltöttük. Szombat lévén, piacnap van, s kirajzottak a ruhaáru-
sok is. Tavaly, Krk szigetén, Óbaskán vettem egy elegáns kis kombinépántos, kék-fehér csíkos tengerészfelsőt. 
Ma próbáltam mellé beszerezni egy rövid ujjú változatot, de csak éktelenül megcsicsázottak kaphatók, vékony 
díszpertlikkel, vastag masnikkal vagy éppen csipkével megfejelve. Amilyen mindent elborító, időtlen érzés volt, 
amikor a városka szívében szinte új életre keltett bennünket a déli harangszó (hányszor hallottam anyutól: „Te 
déli harangszókor születtél!”), olyan gyászos benyomást keltettek a ragyogásban a gyönyörű, de zömében ro-
mos reneszánsz házak, kis paloták. Ezzel nem a helyi turizmust akarom aláásni, nyáron egyébként is sokan nem 
látnak túl a strandokon és a saját orrukon, de mégis fáj ez a pusztulás. Kíváncsi volnék, milyen állapotban van 
most a gyerekkoromban már erősen romlásnak indult, az abbáziai rezidenciák kortársának mondható, bélatelepi 
villasor…

Kezd beborulni, s a három órakor kezdődő strandolás így dugába dőlhet. Megint borúlátó voltam! A keserve-
sen indult délutánból ittlétünk három legszebb órája kerekedett, s a tenger is ma lett a legmelegebb. Óriáshan-
gya – vagyis úszószemüvegben – remekül lehetett látni a kergetőző kishalakat. Az úszkálás legszebb pillanatai 
mégis azok voltak, amikor – úgy negyed hét tájban – régi-régi balatoni rítus szerint – beúsztunk az aranyhíd-
ba. Méghozzá olyan lelkesen, hogy messze túltempóztunk a bójákon, pedig egyébként szabálytisztelő népek va-
gyunk. A csöpp lakás most dugig rakva háromnegyedéig összecsomagolt himihumival. Szép volt ez a hét, s még 
külön örömutóirat, hogy hazafelé életem (sokunk élete) „nincs-tenger-amely-utolérhetné víz-etalonját”, a Bala-
tont is láthatjuk majd!

Július 31. 
A tegnapi befejezés túl idillire sikeredett ahhoz, hogy igaz legyen. Az aranyhídba úszás, meg az azt követő evés-

csomagolás még remek volt, de aztán jött maga a Nirvána. A közeli kis kempingvendéglőben hajnali kettőig dü-
börgött, erőszakos huszonegyedik századi hangszerelésben a „Te, dubrovniki halász…”-színvonalú diszkózene, 
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körülbelül száz méterre a szállásunktól. Ébren, s közvetlen közelről élvezhette a kempinglakók apraja-nagyja is, 
kisbabák és nagyszülők. Ma reggel aztán nagyon összetörten indultunk útnak. Az 503 kilométeres autózásnak 
csak azon a szakaszán élénkültem fel, amikor olyan balatoni települések mellett haladtunk el, ahová személyes 
emlékek kötnek. A már korábban említettek mellé sorakozzék még itt búcsúzóul Balatonszemes, ahol többször 
is vendégeskedtünk egy nyugdíjas igazgató-tanító, Jóska bácsi és felesége, Anci néni, az ötvenes évek színvona-
lához képest paradicsomi háztartásában. Náluk ettem többek között cukrászokat megszégyenítő málnatortát, 
műhozzávalók (zselé és tejszínspray!) nélkül. A szemesi napok egyik emléke 2001-es, háromnyelvű versesköte-
tem, a Legenda, változatlan címlapján is felbukkan. A régi fényképeimből összeállított kisgaléria egyik darabján 
történetesen az ottani templom lépcsőjén ülök, négyévesen, fehér-málnaszín pöttyös strandruhában. Egyszóval, 
a diszkó keserítette tengerparti éjszaka minden nyűgét elmosta az autópályáról itt-ott látható Balaton, s az a 
bizonyosság, hogy telekkönyv nélkül is holtig „tavi költő” maradok, a szeretet, a hűség, a máig erőt adó emlékek 
jogán. S a jelenén, amikor új találkozások, örömök és feladatok vezetnek vissza ahhoz a tájhoz, amely felnevelt. 
Hogy légutaimat kiskoromban az édesvízi pára érzékennyé tette, az nem a Balaton bűne, hanem családi terhelt-
ség kérdése. Egyébként is, néhány gyerekkori légcsőhurut eltörpül a tótól kapott ajándékok mellett. Ezek sorában 
az első az, hogy az ott töltött nyarak hatására olyan felnőtté válhattam, aki négyszeres nagymamaként se átall 
olykor gyerek, néha még „vízibaba” is lenni, a felnőttek sokszor kiszámítottan könyörtelen világában. 


