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BALATONI MÚZSA

Az országnak és az irodalomnak vannak „mitikus” tájai: városok, amelyek ma-
gukba zárják a nemzeti töténelem egy részét, várak, templomok és kastélyok,
amelyeket mintegy megszenteltek a múló évszázadok, legendák fûzõdnek hoz-
zájuk és ezek a legendák olykor hitelesebben, de mindig szemléletesebben
beszélnek a magyarság történetérõl, mint a tudós könyvek – bennük ölt alakot
az elmúlt évszázadok szelleme. Több ilyen városa van a magyar múltnak, a
nemzeti kultúrának, így Budapest (szívesebben írnám így, még a régiekre emlé-
kezve: Pest-Buda), Esztergom, Veszprém, Pécs, Debrecen, Szeged, Sárospatak,
Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Brassó és Szabadka – valamennyi a magyar történe-
lem, a magyar irodalom nevezetes otthona. Beszélhetnék a magyar tájakról is:
a Dunántúlról, Erdélyrõl, az Alföldrõl és a Felvidékrõl, rajtuk is ott hagyta nyo-
mát a mögöttük álló több mint ezer év.

Ilyen „mitikus” táj és „megszentelt” vidék a Balaton és környéke is: a maga
kisebb régióival, mint amilyen a Badacsony, a keszthelyi öböl, a Tihanyi félszi-
get, a maga városaival, fürdõhelyeivel és váraival, mint Balatonfüred, Keszthely,
Földvár, Szigliget. A Balaton vidéke maga is történelem: a föld alól honfogaláskori
temetõk kerülnek napvilágra, a régi várak honvédõ küzdelmekre emlékeztet-
nek, a kúriák és a parasztporták hajdani munkás köznapok emlékeit õrzik, mind-
ez magába foglalja és felmutatja a magyar kultúra régi kincseit. Nemcsak a
tárgyi emlékeket: régi kapuboltozatokat, faragványokat, ékszereket, díszeket,
szõtteseket, hanem a szellem értékeit és emlékeit is. A Balaton vidéke „irodal-
mi” táj, kevés olyan tájegysége van az országnak (a mai kisebbnek és a régi
nagyobbnak), amelyhez annyi költemény, regény, írói vallomás fûzõdne, mint a
Balatonhoz és környékéhez.

A régi falvakat, hegyközségeket, fürdõhelyeket klasszikus íróink emlékei és
mûvei jelölik meg a szellem és a hagyomány gazdag térképén. Csak néhány
példát idézek fel: Tihanyt Csokonai Vitéz Mihály és Illyés Gyula, Keszthelyt
Berzsenyi Dániel, Füredet Jókai Mór és Déry Tibor, Szárszót József Attila és
Rónay György, Balatonföldvárat Szabó Lõrinc, Szántódot Jankovich Ferenc, a
Badacsonyt Vas István, Györököt (vagyis Becehegyet) Takáts Gyula, a rezi várat
Juhász Ferenc, Fonyódot Fodor András versei, elbeszélései, vallomásai. Egész
verses (illetve irodalmi) „földrajzot” és „helytörténetet” lehet összeállítani a
Balaton-vidéket bemutató és megidézõ költõi és elbeszélõ mûvek nyomán.
Valójában ennek a szándéknak a következtében szerkesztettük meg az itt olvas-
ható kis antológiát – versekbõl, regények és írói vallomások töredékeibõl: egy
kisebb irodalmi kalauzt, amely amellett, hogy felidézi nagy költõink és íróink
balatoni emlékeit, kissé a „magyar tenger” természeti és emberi világáról is
képet ad.

Pomogáts Béla
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K I S F A L U D Y   S Á N D O R

A kesergõ szerelem

71. dal

Édes, kínos emlékezet,
Óh Badacsony szürete!
Múlatságos gyülekezet,
Te rabságom kezdete!
Ott tudtam meg, ki légyen õ,
S mi légyen a szerelem!
Ámor nyila miként sebzõ,
S mi az édes gyötrelem.
Nem úgy mentem, amint jöttem;
Nagy különbség volt közöttem,
Aki valék azelõtt,
S aki lettem, látván õt.

C S O K O N A I   V I T É Z   M I H Á L Y

A Tihanyi Ekhóhoz

Óh, Tihannak rijjadó leánya!
Szállj ki szent hegyed közûl.

Ím, kit a sors eddig annyit hánya,
Partod ellenébe ûl.

Itt a halvány holdnak fényén
Jajgat és sír elpusztult reményén

Egy magános árva szív.
Egy magános árva szív.

Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek
A boldogság karjain,

Vígadoznak a kies Fürednek
Kútfején és partjain;

Addig én itt sírva sírok,
És te, Nimfa! amit én nem bírok,

Verd ki zengõ bérceden.
Verd ki zengõ bérceden.
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Zordon erdõk, durva bércek, szirtok!
Harsogjátok jajjaim!

Tik talám több érzéssel bírtok,
Mintsem embertársaim,

Kik keblekbõl számkivetnek
És magok közt csúfra emlegetnek

Egy szegény boldogtalant.
Egy szegény boldogtalant.

Akik hajdan jó barátim voltak,
Még felkõltek ellenem,

Üldözöim pártjához hajoltak:
Óh! miket kell érzenem,

Amidõn már õk is végre
Úgy rohannak rám, mint ellenségre,

Bár hozzájok hív valék.
Bár hozzájok hív valék.

Nincsen, aki lelkem vígasztalja,
Oly barátim nincsenek;

Vállat rándít, aki sorsom hallja;
Már elhagytak mindenek.

Nincsen szív az emberekbe:
Hadd öntsem hát ki vaskebletekbe

Szívem bús panasszait.
Szívem bús panasszait.

Lilla is, ki bennem a reménynek
Még egy élesztõje volt,

Jaj, Lillám is a tiran törvénynek
S a szokásnak meghódolt.

Hogy vagy most te, áldott lélek?
Én ugyan már elhagyatva élek

A tenger kínok között.
A tenger kínok között.

Óh, van-é még egy erémi szállás,
Régi barlang, szent fedél,

Melyben egy bõlcs csendes nyugtot, hálást
E setét hegyekben lél?

Hol csak egy kõ lenne párna,
Hol sem ember, sem madár nem járna,

Mely megháborítana.
Mely megháborítana.
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Abban, gondolom, hogy semmi jussal
Ellenkezni nem fogok,

Hogyha én egy megvetett virtussal
Itt egy kõben helyt fogok,

S e szigetnek egy szögében,
Mint egy Russzó Ermenonvillében,

Ember és polgár leszek.
Ember és polgár leszek.

Itt tanúlom rejtek érdememmel
Ébresztgetni lelkemet.

A természet majd az értelemmel
Bõlcsebbé tesz engemet.

Távol itt, egy más világban,
Egy nem esmért szent magánosságban

Könnyezem le napjaim.
Könnyezem le napjaim.

Itt halok meg. E setét erdõben
A szomszéd pór eltemet.

Majd talám a boldogabb idõben
Fellelik sírhelyemet:

S amely fának sátorában
Áll egyûgyû sírhalmom magában,

Szent lesz tisztelt hamvamért.
Szent lesz tisztelt hamvamért.

B E R Z S E N Y I   D Á N I E L

A Balaton

(Matthissonhoz)

Jer te, ki a szép genfi tavat s a szép genfi virulmányt
Olly eleven színnel festéd, s Eratódnak ölében
A ropant Bernhárd farain múlatni szerettél,
Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég;
Nézd a kék hegyeket,mint állnak sorba körülte,
Mellyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erõs vár
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe.
S elnyeli a döbbent elmét a fényes elõkor;
Itt a századokat látott vadonok feketednek,
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Mellyek ezer meg ezer gõbölt kényünkre nevelnek;
A szilaj Arkászok heverészve legeltetik a nyájt,
S a kies estvéken nyögdécsel lassu furullya.
Itt a sárga mezõ s kiterült láp terjed elõnkbe,
Hol dús búzakalász hullámos tengere játszik,
S a barnult arató víg dal közt hosszu kepét rak.
Nézd, valamerre veted szemeid, szép minden elõtted,
S a koszorús Tellus kosarit mosolyogva üríti;
És valamint boldog Helvetia népe örömmel
Szántja szabad földjét;itt is szabad a magyar és víg;
A gazdag palotát itt lakja királyi szabadság,
S a gunyhók lakosit szent törvény jobbkeze védi.

(1797–1804. között)

K O S Z T O L Á N Y I   D E Z S Õ

Milyen sötét-sötét a Balaton…

(„A bús férfi panaszai”-ból)

Milyen sötét-sötét a Balaton,
s a nyár után hogy vérzenek a fák.

Tündér Tihany, felelsz-e énnekem,
ha azt mondom mégegyszer: ifjúság?

Nem szól a visszhang és szívem se szól,
csak õk kacagnak még, a gyerekek.

Trillás örömük az eget veri,
én hallgatom, de már nem nevetek.

Esõköpeny lóg fáradt vállamon,
a lábaimnál targally és göröngy.

A gyógyszalonba sáppadt nõ figyel
a gyertyalángnál és a foga gyöngy.

Ábrándozik lehangolt zongorán,
múlt bánatánál csöndesen idõz.

Egy hangot üt meg. Újra megüti.
Elsápadok. Azt mondja, itt az õsz.
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K R Ú D Y   G Y U L A

A balatoni sellõ

– Csak még felfelé a fejjel – mondá magában Szindbád. – Utóvégre az nem
sokat számít, hogy Almástól éjszaka kellett megszökni, Almás csak egy rongyos
mezõváros.

(Almáson ugyanis az a félreértés történt, hogy felháborodott férfiak azzal
gyanúsították Szindbádot, hogy egy módos özvegyasszonyt akar megszöktetni.
Ha már férjhez megy az özvegy, válasszon helybeli embert, maradjon itt a va-
gyon.)

Ugyanezért Szindbád most másfelé vette az útját, hogy legalábbis a Duna
folyam válassza el a kellemetlen almásiaktól! „Stuart Mária” jutott eszébe, aki
egy balatonparti ódon vadászkastélyban éldegél a szõlõhegy alatt, és mindig
terem annyi borsó a kertjében, hogy vendégül láthatja azokat a férfiakat, akik
tisztelettel és hódolattal közelednek feléje.

Stuart Mária aranyszõke volt, többnyire piros slafrokkot viselt, a papucsát
kihajította az ablakon is, ha valakire megharagudott, káromkodásokat tudott,
amelyeket az 1848–49-i hadjárat egyik komáromi kapitányától tanult, aki kilenc-
venhárom esztendõs korában vette el feleségül, ugyanezért a katolikus lelkész
nem akarta eltemetni az istentelen hadfit, Tapolcáról kellett elhozatni a kálvinis-
ta papot. De az öreg úr jól kinevelte Máriát, regénykönyveket olvastatott vele,
divatlapokat járatott a címére, a helybeli postahivatalban mindig nagyot nézett a
kisasszony a legújabb Egyetemes Regénytár kötetein, amely piros vászonba kötve
nagy szenzációt hozott Õrbe. Az egykori Eszterházy-kastély bolthajtásos bejárat-
ára bizonyos tisztelettel nézegettek a Balaton-parti országút utasai.

– Nemcsak kulacsgyûjtemény van ott – mondogatták –, hanem könyvtár is.
A honvédbajnok végre is belehalt süketségébe, amelyet Komáromban szer-

zett, amikor egy puskaporos hordón pipázott. (Persze, a hordó felrobbant.)
Stuart Mária csalékony egérfogó szemeivel kipillantott a gledicsia-kerítésen,
hogy Szindbád csaknem a nyakát törte ki, amikor leugrott az alig lassító sze-
mélyvonatról. (A poggyászát majd Tapolcáról hozza vissza a vasúti kalauz, aki-
nek szabad volt szûzdohányt termelni a kastély kertjének rejtettebb részében.)

– No, nemhiába csergett a szarka! – mondá minden meglepetés nélkül Stu-
art Mária, amikor Szindbád benyitott a házba, és az ajtó mellett szemügyre
vette az öregúr parapléi, sétapálcái, bunkós botjai között azt a furfangos fo-
kost, amely lõni is tudott.

– Úgy látom, még senki sem viseli a fokost!
– Ritkán vetõdik mûvelt ember erre a környékre – sóhajtotta Stuart Mária. –

Itt legfeljebb a Borászati Lapokat olvassák. Nem értem hogyan élhetnek a hely-
beli férfiak olvasmányok nélkül. (Amint leesik az elsõ hó: nyomban prenumerálok
valamely hírlapra, azonkívül egy láda könyvet készítek az ágyam mellé. Meg-
esik, hogy napokig sem kelek fel, ha valamely érdekes regényre találok. A Boly-
gó Zsidót háromszor is elolvastam.)

Szinbád észrevette a fogason az öregúr taplósapkáját.
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Felpróbálta:
– Nem csodálom, hogy személyesen járt a pincébe az öregúr, jó meleg ez a

sapka…
– Dehogy, dehogy – felelt rezignáltan Stuart Mária.
– Éppen az volt a baj, hogy lassankint minden teendõ reám hárult. A pincé-

be kellett járnom, holott tudom, hogy õszidõben mindenféle legyek és bogarak
jönnek a borral együtt a szobába. Dohányt kellett vágnom, mégpedig finom
szálakra, leányhaj vékonyságúra, mint az öregúr mondta, mert végül rákapott a
cigarettára, és mindenütt eldobálta a csutkákat, hogy alig gyõztem takarítani
utána. Még a szövetkezeti bolttal is nekem kellett számolnom, pedig testem-
lelkem utálja a számokat. Alig értem rá egy-egy regény elolvasására, arról pedig
szó sem lehetett, hogy napokig ágyban maradhassak. Nem, Szindbád, nem vol-
tam én olyan boldog, mint messzirõl látszottam.

Szindbád a díványt próbálgatta, amely komoly lószõrrel volt töltve, és való-
ban arra látszott teremtve lenni, hogy rajta beszélgetve töltse el életét az ember.

– Hiszen a kanapéra nem volt panaszom – sóhajtotta Stuart Mária – de
rosszak ebben a házban a kályhák. A grófék csak amolyan nyári lakásnak hasz-
nálták, ezeket a vaskályhákat szegény, boldogult uram rakatta a szobákba. A
vaskályháról pedig maga is tudhatja, hogy minden percben rakni kell! ... Mily
unalmas felkelni a díványról, ha az ember nem akar megfagyni! Sohasem olvas-
tam egyetlen regényben sem, hogy a hõsnõnek magának kellene befûteni.

– Pedig maholnap befagy a tó – ábrándozott Szindbád, az ablakhoz állott,
és hosszadalmasan elnézegette a nádast, amely most fagyosan, hangtalanul
állott. Csak egy-két cigánykacsa próbálkozott a partig, de az is inkább a víz alá
merült, mert a parton semmi ennivalót nem talált.

– Még akasztott ember sem szeretnék lenni ebben a házban- mondta fogva-
cogva Stuart Mária. – Egyszer majd felkapom magam, eladok Schwarznak min-
dent és belemerülök a fõvárosi élet zajongásába. Pesten élni – ez a vágyam.

Szindbád regényes gravûrök közepette nézegette a Badacsony felé kanyargó
országutat, amelyen boroshordókat szállítottak fuvarosok. Piros téli délután volt.

– Vajon estére Tapolcára érnek-e? – kérdezte elgondolkozva.
– Az a kérdés, hol fúrják meg a hordókat – válaszolta unottan Stuart Mária.

– Mind gazember az ilyen fuvarosfajta. Láthatatlan lyukat fúrnak a hordóra,
hogy azt senki észre ne vehesse.

Szindbád rajongott, mint romantikus férfiúhoz illik.
– Itt szeretnék élni, mint a Himfy költõje. Borházban, régi, oszlopos ház-

ban, nyáron diófa árnyékában, télen a kályha mellett, és néha egy jó kutyával
sétát tenni a környéken.

– Hát csak maradjon itt, ha kedve tartja. Én az esti vonattal Pestre utazom.
Legalább egy moziba is jussak már életemben – felelt keserûen Stuart Mária. –
Ha még egyszer szerelmes lennék életemben, csak egy parkett-táncost választa-
nék. Ó, milyen jó lehet az, amikor az embernek a mulatóhelyekre szabad bejá-
rása van!

(Részlet a Szindbádból)
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M Ó R I C Z   Z S I G M O N D

Balaton

A Balaton legszebb része ma még felfedezetlen. A déli sarka ez. Györök a neve
annak a szétszórt kis falunak, ahol a balatoni hullámok az utolsó gyûrûket
verik.

Ez valósággal a szárazföldi Taormina. Ahogy a szicíliai part a tenger csodála-
tos mezejére ráfekszik, itt az édesvizû Balaton simul sellõi szelídséggel a part
alá.

Ahogy az ember végignéz a Balatonon: itt az egyetlen pont, ahonnan a vég-
telenbe lehet látni. Középen egy sávon, semmiféle part nem szakítja meg a
láthatárt. Az égbe olvad a víz messzi hulláma. Az ember úgy érzi, a Kárpátokig
ér a víz színe…

És milyen édes levegõ. Itt a napnak nincs oly kemény és égetõ tüze, mint a
szikes Alföldön. Itt a napfény ragyog és virágzik. Különös édesség, ahogy elönti
a roppant vizet és a szõlõ koszorúzta hegyeket a nap csillogó melegsége. Mese-
beli ez a sajátos színszórás a levegõben. Festõk mostanában sokat keresik a
fény párázását: ezt az egészet a balatoni világítás sugalmazza. Valószínûleg a
víz felülete tükröz a napfény különbözõ keménysége mellett különbözõ fény-
szóródást.

Az alkony a legcsodálatosabb. Én sokat néztem életemben a Nagykunság
alkonyi egét. Lángoló és vad vértüzek és sárgák és lilák, kékek tombolnak ott.
Olyan csattogó és szilaj színrohamok, mintha Csaba lovai robognának az ég
mezején.

Itt viszont csaknem mindig párás a levegõ, és a fények és a színek oly sej-
telmesen megtöröttek, mintha fátyolon át szûrõdne a világosság, mintha alkat-
elemeire bomlana a sugárzás. Opálos fények. Csak éppen kivillannak a tûzerek
és lángnyelvek, hogy a legrövidebb pillanat alatt a vérszínnek már aranyló sárga
adjon helyet.

A szikes Kunság páratlan síkja felett éles fények nyilai sikoltanak: a Balaton
lágyan ringó hullámai felett tündéri álmok vibrálnak.

És az a gyönyörû keret. Badacsony tömör sátorhalma, mellette jobbról dél-
re a hegyek változatos gerincvonala, míg Szigligetben királyi koronás kúppá
zökken. Itt még a somgyi part is hegyet dob az ég felé, s a két hegyvonulat
között a sejtelem öble: út a végtelenbe, pályatér a túlvilági jövõ felé… A Bala-
ton síkja, amíg az éggel összemosódik.

A Balaton maga egy olyan kincs egy ország birtokában, hogy ebbõl ki kell
fizetni az állam minden adósságát.

Csak hát bajok vannak. A klíma nem elég kedvezõ. Az idén nagyon rövid a
szezon. Víz nincs, közlekedés nagyon gyatra. Fogast nem lehet kapni, csak ha
bejött a budapesti gyors.

Kivittem egy barátomat a györöki partra, mert jó horgász.
Leültünk a parton a szentkirályi villa felséges pontján.
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Azt mondja a jegyzõ:
– Mi alapon akar, kérem, horgászni?
– Megvan nekem – mondja barátom -, az országos horgászati engedélyem.
– Még azzal itt nem lehet kivetni a horgot.
– Pardon, megvan nekem a külön balatoni engedélyem is, tessék, benne van

Györök is említve.
– Még ezzel sem lehet itt egy legkisebb halat sem kifogni.
– Tehát?
– Tessék kiváltani az engedélyt a part tulajdonosától.
– Mennyibe kerül?
– Harminc pengõ.
– Na és akkor már horgászhatok?
– A partról igen. Mivel azonban itt partot nádas borítja, tehát itt hal nincs.
– Tehát?
– Tehát még szükséges egy csónakengedély. Ez nem állami tisztviselõnek egy

évre száz pengõ, államinak ötven.
– És akkor már horgászhatok?
– Még mindig nem. Nem tud beúszni a horoggal. Bérelni kell egy csónakot,

s azért havonta legalább harminc pengõt fizetni.
Barátom eltûnõdött:
– Állami jegy hét pengõ, parti engedély harminc, az harminchét. Csónaken-

gedély száz, ez százharminchét s csónakbérlet, az harminc: százhatvanhét…
Most az a kérdés, hogy mennyi idõ alatt tudok én százhatvanhét pengõ ára
halat ezzel a horoggal megfogni?

– Ne azt tessék számítani, hanem azt, hogy horgászás a legjobb idegmeg-
nyugtató sport.

– Százhatvanhét pengõ… És még az idegeim meg is nyugodjanak… Mért
nem adnak a Balatonon a halászathoz nem értõ vendégeknek hetijegyet? Aki
felmutatja az állami kártyáját, legyen joga hetijegyet váltani. Õk aztán osszák el
a pénzt a parti birtokos meg a tarokk-, bridzs- és spriccerbirtokosok közt, ahogy
jólesik.

Akárhol ül le az ember a csodálatos, felséges és paradicsomi szépségû Bala-
ton mellett, minden pillanatban hasonló zavaró akadályokba ütközik.

Csak egy intézkedésbe kerül, hogy a bécsi utas Bécsbõl három óra alatt
Balatonfüreden vagy Siófokon lehessen.

Ellenben ha valaki Siófokról Grácba akar elmenni, el kell indulnia éjféli 1.30-
kor, s akkor Grácba ér 13.38-kor. A magyar vonal hossza 273km. Óránkénti
gyorsaság 25 km. De ennél van rosszabb összeköttetés is.

És mégis el kell menni a Balatonra. Minden magyar embernek, akinek szíve
van, és minden külföldinek, akinek pénze van.
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J Ó Z S E F   A T T I L A

Balatonszárszó

I.

Zúg már az õsz, gyûlik és kavarog,
fehér habokba szaggatja a zöldet.
Fogócskáznak az apró viharok,
az ablakban a legyek megdögölnek.

Nyafog a táj, de néha némaság
jut az eszébe s új derût lel abban.
Tollászkodnak a sárga lombú fák,
féllábon állván a hunyorgó napban.

Kell már ahhoz a testhez is az ágy,
mely úgy elkapott, mint a vizek sodra.
Becsomagoljuk a vászonruhát
s beöltözünk szövetbe, komolykodva.

II

Míg nyugtalanul forgott nagy, lágy habokon az az éj,
a csónak alatt hûvös öblögetési kotyogván,

én nyugtomat ott leltem piros ölben, amint a szeszély
meg a természet gyönyörûn lecsapott rám.

Én fáztam elõbb, mert õsz volt már, s aki emberi lény,
az mind szomorúbb, mikor újra tanulna remegni;

kettõs remegés tölt: vágy s hüvös árnyak így õsz elején,
mikor elkezdnek a szelíd öregek köhögetni.

III

Je n’ai point de théme,
excepté que je t’aime –

költeni csak ezt tudtam,
mert mindig elaludtam,

hisz annyiszor öleltem,
ahányszor rája leltem.
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Szemüveg volt az orrán,
az alól nézett énrám,

s amikor magamhoz szorítottam, a szemüveg alatt
húnyta le szemét. Pedig mindig zavarják az embert.

Szivemben bizony kín dúlt,
mikor a vonat indult,

de nem sokat merengtem,
esett, hát hazamentem.

Száz gramm dohányt hagyott rám,
hogy legyen cigarettám.

S nem álmot, hanem alvást.
Nem látjuk többé egymást.

A DONGÓ gõzös a siófoki kikötõben, 1930 körül
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S Z A B Ó   L Õ R I N C

A földvári mólón

Partra döng a tó:nagyitóüveg-
húsa alatt ingó terméskövek
dagadnak-fogynak, ahogy éleik
szöge a híg kristályban megtörik,
szûkûl vagy tágúl: a dirib-darab
roncsok együtt emelik hátukat,
torz teknõsbékák, a vízzel, amely
szabályosan lüktetve futja el
mohos lapjukat, aztán lecsorog
s fél vagy negyed ütemkésés konok
játékával kontrázgatja saját
lélekzetének nyugodt ritmusát.
Nyíló recék kereszthálózata
borzong egymáson át ide-oda,
s lent, a napsütött fenékhomokon,
hol halak húznak, lehelletfinom
árnyuk együtt fut s együtt tûnik el
a fénytörés színörvényeivel,
mert máris uj hullám nõ és üveg-
húsa alatt a torz terméskövek
megint dagadnak-fogynak: tizenöt
másodperc telt el, s két hullám között,
mely jött s elomlott, most megint csorog
a sok kis csurgó, fecseg és locsog,
s megint – árnyat húz a fenékre a
felszín futó recehálózata, –
s mindez folyton így ismétli magát,
így, e játék, az örökléten át,
így, e léhaság, s túlél minket is
és túléli ellenségünket is,
túl, ez a semmi, ez a tünde kép,
túl a királyok, hõsök és a nép
minden jövõjét: jelentéktelen,
mégis másod, rettentõ Végtelen!
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I L L Y É S   G Y U L A

Tihanyi barátaimhoz

Köszönöm ezt a
meleg fogadást, hû barátaim,

kartársaim ti, házak, ólak deszka-
s kõfalain,

s fatetõn s boglyán
felsorakozott és oly lelkesen

hurrázó régi ismerõsök, hogy lám-
lám könnyezem.

Vágja a csontom
az úti hátizsák, de nehezebb,

aminek súlyát a szívemen hordom;
hadd pihenek,

adjatok inni
féluton is egy kis üde igét,

átlátszót, tisztát, örökéltüek, ti
fülemülék,

csízek és pintyek
s pintyõkék és mind, akikbõl a dal
tízezer éve is úgy zengett-keringett,

akár tavaly.

Ahány rigófütty,
annyi arany korty a szívnek; igyuk!
Azé az élet, ki veletek, dal és rügy,

újulni tud!

Minden-tudók ti,
mert minden-feledõk, oh be igaz,

nincs maradandóbb tanulni való itt,
mint a tavasz.

Halandó szívem
õ szomjazik, arra, jó a világ!

Micsoda gyõztes áriák!
Köszönöm nektek az örök ifjúság e

csöpp italát!
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N É M E T H   L Á S Z L Ó

Mi köt a Balatonhoz?

Az elsõ világháború után mint egy diák-csapat medikus vendége jöttem le negyed-
magammal a pápateszéri táborból a Bakonyon át a Balatonra. Elsõ este Csopak
alatt sütöttük parázsban a krumplit, másnap a tihanyi part akácosában, valahol a
mai biológia fölött, bámultuk vacogva a valószínûtlen hajnalt, a következõ nap
Badacsonyból Ederics felé ereszkedõben mint a legszebb magyar tájat tettem el
emlékezetemben a Tapolca felé öblösödõ völgyet, este a Hévíz körüli szénabog-
lyákban háltunk s utána újabb három hetet töltöttünk a szemesi „vízitábor”-ban,
ahová egész csónak és vitorlás flottillával szálltak le apám iskolájának cserkészei a
Sión. A háború és tisztviselõ nyomor esztendei után ez a balatoni kirándulás a
szépség, új tájak bevonulása volt életünkbe, kis magyar kárpótlás a „Szajna-ha-
bok”-ért, amelyeknek a „susogását” még mindig nem hallhattuk.

A következõ nyáron Balatonberénybõl néztem a keszthelyi öböl túlsó felén
a hegyeket, egy kvietált tábornok bukott fiát tanítottam németre s a pajkos
házbeli asszonyok a padló résein „tûz van” kiáltással dugták fel padlásszobám-
ba a Gyõrbõl érkezõ leveleket. A tûzbõl csakhamar tûzhely lett, három év múlva
már a révfülöpi szõlõkben látogattam, mint keresõ orvos a feleségemet: õ elsõ
gyermekünket hordta, én elsõ regényemet olvastam neki a vízre vivõ padlón. Ez
már a konszolidáció éve. Nyugat-novellámra még milliókban kaptuk a pályadí-
jat, de betegeim már szolid pengõben fizettek. A munkásnak, tisztviselõnek
megint volt fizetése, amelyet Pest környéki és balatoni házikók álmaként kezd
téglába, cserépbe rögzíteni.

Lassan a határok is megnyílnak, szüleim a Duna mellé húzódnak nyugdíjba,
náluk írom nyári szünetben nagyobb munkáimat, de az egyre sûrûsödõ olasz-
országi utak és felsõgödi nyarak közt a Balaton is le-lehúz magához. Az egyik
nyáron, Berzsenyi könyvemre készülve, a költõ nyomait kutatom Niklától
Sömjénig. Barátom – a Balatoni hexameterek írója – családjuk badacsonyi
szõlõjébe is átvisz: a legjobb magyar szõlõíz s a kötet egyik versében megörökí-
tett éles, szürke szem, barázdás arc – az Egryé – marad errõl a kirándulásról az
emlékezetemben. Néhány évvel késõbb, már a falukutató mozgalom hatására,
Zalát járom be, innét kiindulva egészen Lentiig s térek vissza a kenesei üdülõ-
telepre, amely akkoriban (fõvárosi alkalmazottak vagyunk) a család fõ-fészke
már. Három kis gyereknek el sem lehet képzelni olcsóbb és boldogabb nyara-
lást, mint ebben az üdülõben, amelynek helyes üzemvezetése, amikor jobban
megismerem, Családias falanszter címû utópiafélémre készt. Csak a villájából
lerándult s udvarolva körültáncolt fõpolgármester szalmakalapját és hasát kell
a vízben elkerülni – a fûzfák alatt derék tanár- és mérnökfélékkel sétálhat az
ember, sõt az alkalmazottak közt is akad néprajzos tisztviselõ s könyvgyûjtõ,
irodalomismerõ portás. Persze itt is dolgozom, de nem egész napi rabságot
jelentõ regényeimen, drámáimon, könnyedén írt színházi kritikák, Híd- majd
Kelet Népe-cikkek repültek innét a jövõre neszezõ országba, melyen ekkoriban
csap át az irodalom fertõzése. Itt, az üdülõ közelében bérelt házacskában fény-
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képezzük le kislányaink között a vendég Móricz Zsigmondot is, aki ekkor írta
oly jellemzõ kenesei jegyzeteit s a kitörõ háborúnak is innen felel a kelet-euró-
pai népek sorsközösségét hirdetõ, a „híd” szót három nyelven elismétlõ Most,
punte, silta címû tanulmányom.

Az utolsó években Kenesének vetélytársa támadt, az egyik régi földvári villa
mint panzió, rokon kézbe került, s cseperedõ gyerekeink egy nyáron a volt sze-
mélyzeti házból nézegetik a vérbükk túlsó oldalán napozó Karády Katalint s a
három Esterházy gyereket. Földvárt azonban nemcsak én, a család sem tudja
megszeretni: túl vastagon van rá fölkenve „a nemzet krémje”. Csak kis Katánk
keze melegét õrzöm innét, amint együtt kocogunk fel néhány héttel halála elõtt
a kilátóhoz: meg a szemben lakó Bajor Gizi arcát, amint ugyanannál a kilátónál
az õrült grófnõt lesi a kerítésen, hogy jól játszhassa (a Horthy-korszak delelõ-
jén vagyunk) Harsányi Bolond Ásvayné-ját.

De ha nem is akarok többé Földvárra menni, a történelem mint egy balatoni
vihar, újra és újra idecsap. Földvárról egy nagyobb legelõn kell átmenni (a sín
fölött, melyre a költõ vére szárad) s ott van az ember a szárszói Soli Deo telepen.
Én is azon járok át Földvárról az ott-tartott írói találkozóra. Negyvenkettõben
egy hét minden napján kétszer is, egyre nagyobb boldogsággal merülve meg a
szavainkon felnõtt értelmiségi ifjúság aranykor-szövõ álmaiban s az írók váratlan
egyetértésében; negyvenháromban pedig egyetlenegyszer, egyetlen órára, hogy
elmondjam, ha másból nem, dacból, amit mint szárszói beszédet õrzött meg
fõként ellenségeim emlékezete.

(Részlet a Sajkódi estékbõl)

Evezõsverseny a halászok és hajósok között a siófoki kikötõben, 1935
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K A S S Á K   L A J O S

Balaton

Ha vannak még szárnyaid, lélek
tárd ki e szép augusztusi hajnalon.
Badacsony szõlõs kertjeibõl
kél ki a nap s a tóra száll énekelve.

Más partokról özönlik a nép
és szól a borra szomjas férfiak kara
miközben ring a sûrû nádas
s a zabolátlan szél lengeti vásznait.

Ó, az asszonyok, õk berugnak
ezer színétõl a ragyogó vizeknek
s megrészegül a meddõ tó is
égõ mellüktõl, csípeik formáitól.

Nagyobb bált soha nem láttam én
soha igézõbb koszorúját a nõknek
s hogy ott úszol közöttük te is
még forróbbak lesznek a reggel csókjai.

Balaton, szépségek edénye
partjaidon nem sírnak az árva fûzek
repülj fel lélek és üdvözöld
a zengõ vizet, miben kedvesem fürdik.

J É K E L Y   Z O L T Á N

Balatoni elégia

Sarkantyúba kapom a képzeletemet:
hol vagy ez órán, hol keresselek?
Hol vagy, sok-sok tökéletes vonal
szövedéke, állandó diadal
mulandóságon s mindenen, mi rút!
Kiapadhatatlan mennybéli kút,
hol a vándor nem földi szomjat olt
s a mennyeit látja, ha felé hajolt.
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A távolságot álom oldja fel,
feléd álmok csapatja menetel,
nyomodba uszított kopóhadak
folyton csaholva ûznek-hajtanak.
Tisztásokon és dombok hajlatán
inalsz elõlük, könnyülábú dám,
s mikor már-már elérnek, könnyû, bölcs
szökeléssel kidobbansz és kitörsz.

Dühöng a szél, tombol a Balaton,
téged kereslek minden tarajon;
a tenger éppen így vajúdhatott,
mikor Vénusznak életet adott!
Kagylót nyitok meg, a kezem remeg:
minden szép kagyló Téged rejteget,
minden kagyló a szerelem maga,
meg nem szegett lányságod záloga.

Somló, Csobánc, Tátika, Szigliget –
romablakból kis kendõ integet,
a víz felett hintázva-álmatag
szellem-fehér sirályok szállanak.
Megálmodott, sohasem teljesült
szerelmek, véres hullámba merült
vágyak a mélybõl fel-felsajganak –
A mi szerelmünk is legenda csak.

K E R E S Z T Ú R Y   D E Z S Õ

Dunántúli hexameterek

(Részlet)

Még alig itta a nap fel a hajnali harmatot és kint
jártunk már a füzes parton a nádas alatt.

Méntás pázsiton át, a sekély part lágy fövenyén, hûs
vízben gázoltunk s úszva elértük a mélyt.

Mint a sikos halak, úgy játszottunk, lengve a selymes
hullám karjaiban, ringva vidám ütemén.

Lapda repült azután, ragyogó cseppel beporozta
bronzszinü bõrünket visszacsapódva a víz.

Kagylót, szép kavicsot szedtünk, ívelt csigaházat,
szikkasztott forró síma kezével a szél;

lustán elheveredve a fûben néztük a kéken
lengõ tulsó part integetõ hegyeit,
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néztük, mint uszik el lebegõ ösvényén a felhõ
s ingó hab tükörén mint suhan át a sugár.

Áldott pillanat! Állt az idõ elszótalanodva;
álltunk s ránkzuhogott nyári tüzével a dél.

Jó volt kint a vizen, ég s föld közt ringva, de így még
jobb, ha a fáradt test várja pihenni az éjt.

Lassan lépsz már, izmaidon szétárad az édes
bágyadtság és hív lágy takaróval az ágy.

Most a karomba hajolva lezárod könnyü, mosolygó
csókkal két szememet s felnyitod ajkaimat.

Testedbõl a nap és a víz élõ jóize árad
s mint halk esteli szél sóhaja, nedves a szád.

Csendben szólsz és mintha a fûzfa beszélne susogva;
halk pihegésedben vadkapor illata száll;

oldódó hajadat mint friss füvet érzi az ujjam;
bõröd bársonya hûs, hullámmosta fövény;

melled s könnyû csipõd játékos, szép vonalában
visszaidézem a táj lejtve szökõ hegyeit.

Összefonódunk, mint két felhõ úszik a tónak
gyöngyházfényû egén s hangtalan egybevegyûl;

szállunk már, lebegõ ösvényen lenget az álom
és betakar tikkadt csillagos éggel a nyár.

D É R Y   T I B O R

1973. október

Ha ablakomból este kilenc tájt a Balaton fölött átnézek a somogyi partra, egy se
vége, se hossza fénycsík pillog rám barátságosan hunyorgó sárga pikkelyekbõl
Kenesétõl nagy ívben Siófokon, Zamárdin át majd Szántódig. Itt eléje ugrik a Tiha-
nyi félsziget, két púpja fölött az apátság zöld bogárkafényével. Ha kimerészkednék
a kertbe, a baluszter mellé – ha vállalnám a nyári éjszaka álomittas kalandját –, a
félsziget macskafarka fölött Fonyódig követhetném a lámpafények litániáját, Fo-
nyódig vagy még azon is túl. De vajon az még mindig a somogyi part-e, vagy már
átváltott az innensõre? … ó, huncut bizonytalanság, mely létünket hintáztatja a
Tudás és a Semmi két hegyfoka között, az égitestek szóródó fényében. Mint a
hangya, mely az önmagánál nagyobb tojást is el bírja vonszolni, cipeljük magunk-
nál nagyobb reményeinket, bizonytalanságunk egyedül hatékony antigénjeit.

Talán mégiscsak a somogyi part?
Hát nem mindegy?
De hátha a Léthe partja?
Akár így, akár úgy, mondom magamban, amikor éjjel háromkor fölkelek íróasz-

talom mellõl, ideje lefeküdni. Vagy elõbb merészkedjem ki a kertbe, még egyszer
szemrevételezni földi, égi vagyonomat? A túlsó part élõ lámpafénysorát s fél fordu-
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lattal balra, házunk antennája fölött az ott veszteglõ Göncölszekeret? Orromnak a
hársfa illatát, a levelek kislánycsevegését fülemnek, talpamnak a fû alázatát, egy-
szóval mindazt, ami rövid érzékeimmel s ugyancsak rövid tudásommal elérhetõ?

De éjjel három óra van. Vagyis?
Tudható, mondom magamnak, hogy az emberek ilyenkor már nyugovóra

térnek, még a somogyi parton is. Csodálkozol, hogy a lámpasor kialudt, s ki-
hunyt az apátság bogárkafénye, sõt az innensõ oldalon a Marina-szálló tetõte-
rasza is, már csak a kihalt utcák õrtüzei égnek. Kihalt utcák? Csodálkozol, hogy
az ember esendõ s éjszakánként gyöngeségében lehunyja szemét? S annyira
pártolnád világunkat minden csalódásod ellenére, hogy hallhatón mormolva
elátkozod antennád fölött a Göncöl szekerét s körülötte a többi csillagot, ami-
ért üres tüzeiket lobogtatva elõreláthatólag túl fogják élni a földi eszméletet?

Tehát rosszul esik, hogy odaát a lámpák kialudtak.
(Részlet a Napok hordalékából)

V A S   I S T V Á N

Badacsonyi õsz

Esik, a köd vastagszik a tavon,
alig látszik ki már a Balaton.
De idejövet elkaptuk, ahogy
Akarattyánál elénk ragyogott
elõbb az a hirtelen, résnyi víz,
aztán egy forduló után kinyílt
S csillogtak a vékony, õszkezdeti
napsütésben kékjei, zöldjei.
A kék eltûnt, a zöld sötétedett,
sötéten áll a badacsonyi hegy,
piroslik rajta esõverte lomb,
boltozata, a gyûrt bazalt borong,
s nem látni, csak szürkészöld fátylon át
Szigligetet, Csobáncot, Tátikát.
Zokog a lomb, suhog a szél, oda
ez a nyár is, az esõ illata
száll szét a szélben, mélyen beszívom,
a magam nyarától is búcsuzom:
ahol a szél, a köd, az õsz is édes,
ezen a hegyen lettem negyvenéves.
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T A K Á T S   G Y U L A

Mézöntõ

Jött a néma szó. A könnyû dal.
Acélt hozott és kötelet.
Egy angyal hozta fényes szárnyain
s megállt a szõlõskert felett.
A hamvashusú zöld magok
gyökérig meghajoltak.
És átszóltak a körtefák
a szomszéd asszonyoknak…

Ezer tavacska nyílt a hegybe.
A gálicos kutak
vibráló párát permetezve
fújták az égre-dõlt utat,
és lett a hegyben nagy csuda:
 akár egy dallalgyöngyözött madár,

elindult fölfelé a mandula.
A prés alá bújt.
Köréje szállt a kert
s a kék szüret megcsordult odafent…

Az öblök fényes, nagy sajtárjai
az égi-musttól kezdtek forrani,
s midõn csordult a sok edény,
 hajót hozott egy csónakos-legény.
A szõlõs táj, mint tág lépes keret
fölitta mind a mézöntõ eget…
S az angyal lábait megint
a fölnyílt kék kutakba mosta,
s kinyitva könnyû szárnyait,
elszállt a felhõs nádasokba.
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S Z A B Ó   Z O L T Á N

Találkozások a Balatonnal

Régóta keresem ennek a tájnak a lelkét, és a táj mindig hatalmas és sokszínû volt,
és nehezen lehetett megérteni. Színek gazdag és formák szelíd skáláján játszott
elõttem: mire értettem és éreztem egyik alakját, már másik formában merült fel.
Ültem Tihanyban a rév mögött, ahonnan a tó nagy tengeröbölnek látszik a Bada-
csony és a fonyódi hegy harapófogójában, láttam az aligai domb alatt megbújt
érzelmes nevû villákat, Földvár nyugodt fáit, Kenese hivatalnokfelöltözöttségét és
Füred beteg eleganciáját. Ültem szemközt a szántódi csárdával, és visszanéztem
száz év elõttre, Csokonaira, a túlsó partra. Értettem, hogy ott, a nagy víz elõtt,
elõvette a fájdalom és a versírás, szemben Tihany leányának szent hegyével. Érez-
tem Badacsony és Almádi lankáinak légkörét, a szelíd dombokat, ahol világoszöld
indák közül virít ki gazdag õszökön a piros szõlõ. Nem csodálkoztam, hogy itt a
régi házak, vén kúriák és zölddel futtatott nyaralók távol épültek a parttól, inkább
a szõlõk közé, mint a Balaton mellé. A régieknek fontosabb volt a bor, mint a víz, a
szõlõ, mint a Balaton, az öreg fák hûvöse, mint a nap tükrözõdése a játékos hullá-
mokon. Keszthely nyugodt és elhagyott barokkjától Siófok körúti nyüzsgéséig vit-
tek el a vitorlások fehér szárnyuk alatt. Mindenütt polgárok más és más csoportjait
találtam. Szárszón ingujjban és nadrágtartóval, Almádiban ingujjal és övvel, nap-
barnítottan Földváron és napernyõ alatt Füreden. Siófokon egy színházi hetilap
törzsközönsége, Zamárdiban az úri középosztály, Földváron a nagypénzûek, Sze-
mesen a méltóságos urak, Fonyódon a vidékiek és Szentgyörgynél a helybeli tehe-
nek fürödtek ugyanabban a Balatonban. Zalában alig tudtam szabadulni a Kisfa-
ludy-sorok ízétõl, és a szép nevû hegyek között mintha örök idõkre megragadt
volna a múlt század és Vas Gereben öreges történetei.

A part változatos, külön ízekkel teli, mint a társadalom, a tó hatalmas és állan-
dó, mint a természet, mint az ország. Gótikus templom kopott romját láttam az
ezeréves rév fölött, éreztem a bencés apátság szobáinak komoly hûvösét és hallgat-
tam a zenét nyugodt, meleg szelekkel gazdag estéken a túlparti mulatókból. Fü-
rödtem a szemesi miniszteriális urak „saját Balatonjában”, ahol minden parti villá-
hoz tartozik egy sávnyi homok és szalagnyi Balaton. A nagyasszonyszabású házi-
asszonyok itt megharagszanak a vendégre, ha véletlenül beleúszik a „más Balaton-
jába”, és a szomszédok homokján hagyja testének gyorsan elmúló nyomát.

Sokféle táj és sokféle ember között a víz egyforma egykedvûséggel mossa az
urak és parasztok partjait. Mormolással felel a szeleknek, nádat ingat, és néha,
csendes estéken, vidám halakat vet ki magából, megcsillantja õket az esti fény-
ben, aztán újra visszafogadja ívesen hajló testüket. A felhõk árnyékukkal ugyan-
úgy elvonulnak a tavon, ahogyan elvonulnak fölötte is az égen. Az égen fehérek,
a tavon sötétzöldek ezek a felhõk, és a tó száz színeváltozással mesél azoknak,
akik kihajolnak föléje egy móló piros padjáról vagy egy vitorlás kötelei közül.

Furcsa orvosság ez a víz, mindenre jó és mindent gyógyít. Egyformán illik az
ember öröméhez és bánatához, ahogyan a vonat kerekeinek kattogásából egy-
formán lehet víg és bús melódiákat olvasni. Minden hangulatot aláfest ez a tó,
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és minden érzést teljessé tesz. Olyan táj, mely nem lesz ura az ember hangula-
tainak, nem megteremti és nem alakítja, hanem egyszerûen, nyugodtan és
magától értetõdõen szolgálja a hangulatot. „Szolgálatkész táj” ez, vidáman
engedelmes, olyan, mint egy jó barát, aki nem vigasztalja az embert és szavak-
kal nem vesz részt a bánatában, de hallgatásával, cinkos és együttérzõ hallgatá-
sával segíti jókedvûnek lenni és segíti búsulni is.

(Részlet a Hazugság nélkül címû kötetbõl)

N A G Y   L Á S Z L Ó

Bordal

Bakonyalján ma vakmerõ vagyok,
mulatok nyögõ tetõ alatt.
Köröttem futkos, forgolódik a szélvész
s fujja égig a sûrû havat.

Villanyom oltja és megtépi a táj
idegzetét, a gyors telefont.
Fák terebélye ropog, mint a dúvad
fogán a csipkés gilice-csont.

Remeg az asztal, a borosüveg.
Poharam üres – újra teli.
Nézem, a bordó otelló-bor tükre
arcomat hogyan reszketteti.

Ez lenne hát a jövõbeli kép,
arcom a megtört, bús-keserû,
amikor már a nevetése kínos
remegés lesz, ha éri derû?

Megszaggatsz engem, te múló idõ,
ellenzõ szívem hiába ég.
Ifjú vagyok még, s gyalázatom lenne,
ha már elõre meghajlanék.

Ó, az ifjúság hatalom, erõ,
vörös tüzekkel tart könnyedén!
Vigadok, amíg szeretõt is szítva
minden bajomban õ van velem.

Érzem, ha elszáll, nem szégyen a könny,
igazán akkor kell majd a bor.
Tükrében mélyen csak a tüzet nézem,
ami én voltam valamikor.
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M Á R A I   S Á N D O R

Balatonfüred

A „Gyönyörde”, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hõ-
sei, a „füredi szívhalászok” sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy-Színház
romjai, Jókai és Blaháné léptének nyoma az erdõben: ez a legtisztább magyar
biedermeier. De a táj is szelíd, mintha a betegek, akik e fák alatt, e forrásnál, e
világoskék égbolt alatt keresnek gyógyulást beteg szívüknek, megszelidítették
volna a természetet. A táj hozzászelídült a betegekhez; kissé sápadt és neme-
sen ernyedt, mint mindenki, aki megismerte már a halál elsõ könnyû, udvarias
érintését. Nyájas táj, hivogató. Ezt mondja: „Ne siess. Pihenj. Hallod a fák
zúgását? Valamit üzennek .” Az ember megáll, hallgatja a zúgást, s egyszerre
megérti, hogy kár volt sietni.

J A N K O V I C H   F E R E N C

Szántód partjainál

1

Ki gyermekkézzel szórtam gondtalan
ifjúságomnak harminc aranyát –
megállok most és vallatom magam:
láttam Párizst – nem láttam Baranyát;
láttam Monte Carlót és Avignont –
s mint a játékos, kinek pénze fogy,
riadva kérdem: mit nyertél, bolond?
elmúlt Avignon – itt maradt Somogy.

Midõn Csokonai Vitéz Mihály
megírta itt dorgáló énekét;
midõn lent ült Szántód partjainál,
Tihany felé elmerengetve két
mandulaszemét, már többet tudott –
nem látta Watteau-t, nem látta Boucher-t,
de éppoly szépet, szebbet álmodott –
s lába elõtt bölcsõben sírt a Lét…
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Lábam elõtt a bölcsõ most üres.
De ébredsz már, s tán megvajudsz, Világ…
Visszajöttem, szép Újszülött, heves
könnyek között lelkem takarni rád:
ki már közelgesz csúf anyajelek
között, téged hív s téged fél bután
a kín – s a dölyf; a dac s a rémület –
Holnapra talán megszületsz, Hazám!

2

Ölelj magadhoz, százmellû anya,
dombos vidék, ki búsan szenderegsz.
Tán rólam álmodsz lázvert éjszaka,
utánam nyúlsz karoddal s megremegsz;
és holdtakarta álmod éjfelén
rólam beszél a rezzentajku lomb,
barangoló fiadról – óh, felém,
felém sóhajtasz, én Dunántulom.

Szeress! Szeretlek! és hallgass reám:
jönnek a napnyugati vándorok.
Földed, füved, vized a lakomán
megfogyott már, de jut még egy marok
nekünk is, kik veretni fegyverünk
messzire voltunk – adsz-e foglalót?
Elhagytunk egykor, hogy majdan legyünk
honunkba megtérõk, - honfoglalók!

Én is, ki künn tanultam küzdeni
nagy mesterek fogását bámuló
apród soron, - most fogom kezdeni:
 ifjú elmével tollam forgató;
tollam kivonva fényesröptü kard –
bár ajkamon nem harsan induló:
mégis e jelben fogok gyõzni majd –
repíts, Pegázus, bontott szárnyú ló…

(Részlet)
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P I L I N S Z K Y   J Á N O S

Éjféli fürdés

A tó ma tiszta, éber és
oly éles fényü, mint a kés,
lobogva lélekzõ tükör,
mit lassu harcban összetör
karom csapása. Nyugtalan,
heves fogakkal visszamar
a mélyen megzavart elem.
Legyõzve, lustán fekszem el
és hallgatózom: csillagok
rebbennek csak, mint elhagyott
egek vizébe zárt halak,
tünõdve úszó madarak.

Elnézem õket, röptüket,
az irgalmatlan és süket
egek között, én árva szörny,
kit páncél nyom, heges közöny,
ki mit se kér és mit se vár,
csak bámul hosszan és puhán.
Sikamló sûrû pikkelyek
lepik be sûrûn szívemet,
a mélyén édes jó iszony,
kitéphetetlen orv szigony,
mit észrevétlen vert belém
a víz, a víz s a lassu mély!

Mert lenn hináros rét lobog,
alant a kagylók boldogok,
szivük repesve tölti meg
a fénnyel érõ sûrü csend.
És mintha hívást hallana,
zuhanni kezd az éjszaka,
moszat sodor vagy csillagok,
nem is tudom már, hol vagyok?
Talán egy õsi ünnepen,
hol ég is, víz is egy velem,
s mindent elöntve valami
idõtlen sírást hallani!
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R Ó N A Y   G Y Ö R G Y

Almafa Szárszón

Ritkább lett alatta az árnyék.
Letörött két ága, de áll még.
Valamire vár még.
Egy végsõ gazdag termésre talán.
De csak egy vadgalamb zokog a fán.

Dalocska Szárszón

Kis szél csörgeti ablakom alatt
a száraz diólevelet.
Mintha a nyárba beszökött volna egy
röpke õszi fuvallat.

Napról napra õszül a világ.
amíg az ember él.
Suhognak a fák.
Sír a diólevél.

A HELKA gõzös és a KISHAMIS vitorlás a balatonföldvári kikötõben, 1930–35 között
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F O D O R   A N D R Á S

Kétarcú világ

Sohase látom egynek a világot.
A dolgok tükre két arcot mutat.

Nézem, ahogy a vízbõl a halászok
csónakba húzzák bõ zsákmányukat:
reszket, remeg a halak teste, csapkod,
sikamló villogással hánytorog,
kapkod, liheg a háló ágbogából
esengve nyíló száj, a tág torok;
verdesve ráng a foglyul ejtett élet,
röpköd a víz körötte szüntelen,
forog az õrült szépség fátyolában
a hánykolódó, sóvár gyötrelem.
az emberképû, iszonyú valóság,
hogy szabadulni többé nem lehet.
A magas égrõl víjjogó sirályok
ezüst-kampói függenek.
Nézem az esti kikötõt a partról:
Fehérlenek a nagy, szelíd hajók.
Szeszélyes árnyak tapadnak az égre:
daruk, vigyázó tornyok, rakodók.
S köröttük sínek, váltók, szemafórok,
a drótokat kis szél remegteti,
s libegnek fönt a lefele sugárzó
karélyos lámpák osztott fényei.
Mig billenõ sorompók csengetyûznek,
az út felõl, a parti fákon át
reflektorok kévéje hull a vízre
s tengert növeszt köré a vak világ…
A tó felett, a sivár kikötõben
a látomás szépsége így kisért.

A dolgok arca tükörként mutatja
a vágyódást, a szenvedést.
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J U H Á S Z   F E R E N C

A rezi várban

Itt ülök a rezi várban,
alattam a fecskék gyûlnek.
Látcsõvel figyelem õket:
hogy cikkannak, hogy röpülnek!

Lent a szelíd, sárga tájak,
jegenyék és kaszált rétek,
lombhullató öreg erdõk,
köderesztõ messzeségek. –

Lesi a bukdosó fecskét
megnyúlt szemgolyóm két csápja!
Látcsõ lencséjébe fogom:
igézetes üveg-várba.

S csodálatos varázserõ,
modern mágusi varázslat! –
Oly közel jön, hogy már szinte
pupillám verik a szárnyak.

Már itt bukdos, már itt merül,
ível, forog, zuhan, lebben, –
egész-bennem, – könnyedén, s a
széltõl egyre részegebben.

Érzem a tüdõ mozgását,
motorját a könnyû szívnek,
csontozatot, tollat, farkat;
szabályozóit az ívnek.

Nem is õ, már én repülök!
Mit is tehet ez a lencse!
Én kavargok, én merülök,
nézõ-magamat feledve.

Már én vagyok a kis fecske,
aki pörög, – ó, ti fecskék! –
Engem emel, engem ölel
mérhetetlen végtelenség.
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Az én szívem nõtt madárrá,
tollasult meg, kapott szárnyat,
hogy én is a végtelennek
áramai között szálljak.

Csodálatos repülés ez: –
boldog, fájó, könnyes, édes.
Forog a szív, nincs határa,
egyre közelebb az éghez.

S érzem, õt még ez is köti,
a látcsõ merev, nagy szeme –
szabadulna ettõl – és már
csõrével mintha intene.

S kiszakadt a lencse-körbõl
egy óvatlan pillanatban. –
Hol vagy, fecske, hol van a szív? –
– Messze húznak már csapatban.

S kutatom a végtelen, kék
semmit látcsõ-mozdulatlan.
Körül csak a végtelenség.
Mi az! Szív nélkül maradtam? –

A balatonfüredi kikötõ, a Helka gõzössel és a fürdõházzal


