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N É M E T H   I S T V Á N   P É T E R

„Hosszú lábbal lép a nád…”

Gyermekverseink Balatonja

A Balaton mellett születtem 1960-ban, majd nõttem fel, s a mai napig azt a
verset tartom gyermekversnek, amit annak idején nekem írtak, számomra mond-
tak. Endrõdi Sándor és Pósa Lajos gyermekverseirõl nem tudtam kölyökkorom-
ban. Nem adták ki a félszáz évvel azelõtti költeményeiket akkoriban még, nem
is írtak róluk. A Gyermek esti imájáról – amit badacsonyörsi nagymamámék
megtanítottak nekem – csak negyvenvalahanyadik születésnapom után tudtam
meg, hogy Pósa-vers: Én Istenem, Jó Istenem, / Lecsukódik már a szemem…

Tapolcai nagynéném a Dörmögõ Dömötör címû periodikát havonta megvet-
te, s fölolvasta nekem óvodás koromban. Hat esztendõs koromtól már a Kisdo-
bost olvastam. Csak e folyóiratokból már ismertem Nagy László, Pilinszky Já-
nos, Zelk Zoltán, Weöres Sándor és még sokak nevét.

Édesapám szerint a mózeskosaramból a badacsonytomaji öbölre láttam,
nem csoda hát, ha a Balaton és a költészet képzete közelíteni kezdett egymás-
hoz – bennem.

Az iskola alsó osztályaiban – a tájból és a könyvekbõl egyaránt – megtanultam,
hogy a Balatonra többek közt vigyáz az almádi Öreg-hegy, a füredi Tamás-hegy,
Tihany templomos orma, a Fülöp-hegy, a Badacsony, a Gulács, a Tóti, a Csobánc, a
Szigliget, a Bece-hegy, a Szent Mihály-hegy, a Keszthelyi hegység, a két-két Fonyódi
és Boglári kettõskúp és a földvári Kõris-hegy. Szívesebben lakott már az õsember is
a hegy óvásában s a vízparton, mint azoktól távolabb. Inni s halat enni tudott
errefelé, majd a további korok emberei szintén elõszeretettel telepedtek meg e
tájon. Sági Károly történész szerint a rómaiak idejében már a bájos mediterrán
vidék szépségeit is értékelték az itt lakók (Boglárlelle hajózása).

A Pannon-tenger üledékét beborította a vulkáni láva, s ahol nem óvta eléggé
a megszilárdult bazalt, ott medret vájt a Balatonnak a víz és fõleg az északnyuga-
ti irányból fújó szél. Körben a hegyeket tanúhegyeknek is nevezik, mivel arról
tanúskodnak, hogy csúcsukig ért millió évvel ezelõtt a földfelszín. A Balaton még
csak húszezer éves képzõdmény. Gyermekkoromban az énekórán vidáman fúj-
tuk:

Tátika, Somló, Szigliget,
Badacsonyi hegyhát integet.

Késõbb Herczeg Ferenc Fekete szüret Badacsonyban címû szép írásából tud-
tam meg, hogy a világirodalmi összevetés szerint is csodálatos tájra születtem:

„Ez a legszebben felépített hegy mindazok közül, melyeket életemben lát-
tam. Különb a palermói Monte Pellegrinónál, melyrõl Goethe azt mondta: a
világ legszebb hegyfoka. Goethe nem látta a Badacsonyt…”

Zákonyi Ferenc füredi helytörténész szerint „Badacsonynál a tó környékén
gyûltek össze a természet legszebb alkotásai, amelyekhez Füred után a magyar
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költõk a legtöbb verset írták. Badacsonyban és a többi kihûlt vulkán oldalain
szõlõtõkék milliói sorakoznak, gyümölcsfák virágai színesítik tavasszal. Az er-
dõs bóbitával ékeskedõ hegyeken a természet ott hagyta teremtõ erejének szép-
ségét, kövek, sziklák, ritka virágok, fák és alattuk elfolyó vizek formájában.”

Tóth Bálint Keszthelyen született, s Balaton-parti költõként õt is megihlet-
te a geomorfológiai csoda:

Naszádos Badacsony

Badacsony partrahúzott
felfordított sajka,
de éjjel a naszádosnép
nagyot taszít rajta,
vízretolja, s loppal-csellel
csap törökre: „Rajta!
Ne sajnáld a kontyosát!
– rab is elfér rajta!”
De csak éjt vitézkedik,
boros virradatra:
hasrafordult taposókád,
megcsáklyázott sajka.

Nemes Nagy Ágnes versbe rajzolta versbe a kedves tavát. Hogy a Balatonról van
szó benne, azt valószínûsítenem bátrabban lehet attól, hogy már az elsõ sor hívó-
rímje egy bizonyos földrajzi név után csilingel.  A költõnõ Szigligeten látta meg azt
a fecskét, amit versével híressé tett. Lila fecske volt… A felnõttek számára Balaton
címmel igazi remekmûvet írt. Nagy hajukba burkolódzó fûzfák énekese, Ágnes néni,
a következõ nyári verset szánta a gyerekeknek, kölyök vakációim indulóját:

Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülû,
hasát veri a nyári fû,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
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az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.

Majd télen ezt elõveszem,
ha hull a hó, nézegetem.

Nézegetem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.

Bognár Tas vette észre: nincsen benne szín, még nincsen kifestve. A gyerme-
kekre vár…

De hadd színezzem tovább addig magam ezt a tanulmányt! A Balatonról a
legtudományosabb leírás is ihletetté vált eddig még. Lóczy Lajos élete alko-
nyán például egy távoli tájhoz hasonlította a Balaton-környéke szépségeit, mert
már nem tudta másképp kifejezni, hogy milyen közel áll szívéhez ez a szépség:

„Azok a sivatagi képek, melyeket negyven esztendõvel ezelõtt a földkerekség
egyik legsivárabb kõ- és homoksivatagján, a belsõ-ázsiai Góbin láttam, megele-
venedtek elõttem újra a Balaton felvidéken. Tapolca környékének remek ba-
zalthegyei körül 100-160 méter vastagságú homokréteget hordott el a szél. A
Haláp, a Badacsony, a Szentgyörgy-hegy, a Tóti-hegy, a Gulács és a többiek ba-
zaltjai magasan a Pannon-tenger üledékein terülnek szét, s ezek a rétegek csak
a bazaltkúpok alatt maradtak meg, a kemény, súlyos bazalt levélnehezékként
védte õket. A bazalthegyek körüli tágas részekrõl úgy eltakarította a szél a ho-
mokot, mintha csak száraz, fagyos hó lett volna...”

A balatonkenesei kikötõmóló, az 1938-as jégzajlás után
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Váci Mihály iskolakönyvekbe ajánlotta tanulságként ezt a versét:

Balatoni félrevezetõ

A Balaton az egy kéklõ
nagy víz.

Van körötte hegy, ménkõ
nagy, vagy tíz!

A Balaton az vízbõl áll
meg partból.

A part a vízbõl áll
és attól –

kezdve van a magyar tenger.
Átlábolhatod száraz sereggel.

[…]

Ez meg itt ama világhíres
magyar tenger! – Nincsen sehol, mint ez
ilyen szép! Hasonlíthatatlan!
Lavor, teknõ, vályú katlan!
A Földön nincs ily panoráma.
Jöjjön még ma Pannóniába!
A létforma univerzális.
Autóbusz, szekér, vicinális,
hozza, röpíti, viszi máris.
Üzleti gondját abbahagyja
Mister, ha látja Akarattya
füzesei közt tengerünket,
melynek szélén béka ümget.
…

A televízióból az esti mese azúrkéken sugározta felém Kormos István mesé-
jét. Igen, ugyanis a Balaton hírnevét a mesék mackói igencsak öregbítették.
Sebõk Zsigmond Mackó ura, Bodó Béla Brumija után Kormos István Vackorával
találkoztam a képernyõ elõtt. Vackor amikor megpillantja a Balatont, „tenger
vizet” lát.

Hej, Balaton,
Balaton,
de boldog volt a sok gyerek
meg az apró,
piszén pisze kölyökmackó
a te csudás partodon!
Nem volt gondjuk semmi másra,
csak játszásra…
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Teltek is a napok szépen
ott a kék Balaton partján,
azon a csudás vidéken,
ahol az ég lenn a vízben
tükrözõdik,
és a tó a fénylõ napban
fodrozódik,
s a víz fölött fehérelik
sok vitorla,
és a szél a vitorlákat
fújja,
fújja;
és a túlsó parton nagy-nagy
hegyek állnak,
akik csöndben,
mozdulatlan
a Balatonra vigyáznak.”

(Vackor medvést játszik címû fejezet)

A víz hol smaragdzöld, hol meg kék, attól függõen, hogy milyen fölötte az
ég, mennyi a felhõ, mekkorák a hullámok, mennyire van fölkavarodva a víz…
Ha kék, akkor bizony a tiszta égi kéket tükrözi a víz. Ahogy a Vackort író Kor-
mos István is elbeszélte.

A történetbe beleékelõdik egy levél, amit az óvó néninek diktál Vackor. Eb-
ben van egy strófányi rész, amely Illyés Gyula balatoni hatsorosát idézi meg.
Tájszót komponált Illyés abba a versbe, ezzel is érzékeltetve, hogy új nép jött,
jöhetett a partra a történelemben:

Fürdõruhában széplépésû nõ –
Jó alakja az eleganciája.
Hogy ideillik! Mily „elõkelõ”!
S mi mindent mond el, ahogy kisfiára

pillantva elkiáltja:
„Hun mész te, Fercsi! Vigyázz, beesõ!”

Íme Kormos Illyés-parafrázisa, hiszen Vackort is beszélteti népies nyelven /
hóha hó! … / benne úszni / vóna jó!):

Tegnap vitorlásverseny volt,
Meg vasárnap,
Meg meleg,
Meg egy kis esõ.
És a Fodor Dávid fáramászott,
És mondtam:
„Vigyázz, Dávid!
Mert mindjárt leesõ!”
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Ám erre már felnõtt fejjel figyeltem föl…
Egyetlen nyár is elég tehát, hogy megszeresse valaki a magyar tengerkét.

(Palóczi Horváth Ádám nevezte elõször tengernek a Balatont). Közép-Európa
legnagyobb édesvízi taváról aztán egyre több adatot jegyeztem meg, ám a tó
maga is tanított, egyre-másra fedte fel történetét, hol titkait is megmutatta.

Milyen csodálatos, hogy a Balaton mintha csak önnön szláv nevével dacolna
(blato = mocsár, sár), hiszen – ahogy Eötvös Károly is látta – csupa ábránd és
költészet. Már a XVIII. században vitorláshajó szelte vizét, és sót szállított az
édes vizû tavon. Már 1831-tõl kõszínház volt Füreden.

Nagyobb a svájci tavaknál, a Genfinél és a Bodeninél, majd’ kétszer akkora,
mint az itáliai Garda tó.

Az Adriai tenger szintjénél körülbelül százegynéhány méterrel magasabban
fekszik.

A Balaton flóra- és fauna-világa miképpen a valóságban, a versekben is igen
gazdag, seregnyi növénnyel és állattal találkozhatunk a könyvekben.  Alig gyõ-
zöm Tapolcán a gyermekkönyvtárban leemelni a polcról a köteteket.

A partszélen a sás, a nád és a gyékény a jellemzõ növény. Nyáron gyönyörû
zöldjüket hullámoztatja a szél, õsszel aranybarnán susognak. Borsi Darázs Jó-
zsef versbe emelt tájképét több emberöltõ megcsodálhatta eddig:

Balatonparti kép

Hangol a lápi zenekar
itt ukkol, ott brekeg.
Az éji szélben borzong a rét
s mozdul a berek.
Millió nádtündér hajlong
s lejti rezdülõn lenge táncát.
Fent az Égen a hold is,
még a csillagok is járják.

A nádasról és a nádbugákról Galambosi László gyerekverses könyveiben (Lep-
kekirály, Röptetõ) találtam igen megkapó dalokra.

Nádbugák

Tutajozó
nádbugák
sátra
sárga
fûzfaág.
Békalencse,
habfillér.
Tutajozó
nádbugákon
rucapehely,
csillag-vér.
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Vízi ének

Nádbuga-koronás kiskirály,
markod kék poharán tíz sirály.
Megállsz a kísérõ fák alatt.
Sugárként fölcsapó nagy halak
farkából építed palotád.
Száz harcsa õrtálló palotád.
Vezéred jól sikló kecsege,
habok közt követi serege.
Nádbuga-koronás királyka,
szívedben nap-oltár, világfa.
Aludj, friss darvaid befogva,
kocsiddal sietnek suhogva.

Télen learatják a nádat, s télen meleg, nyáron hûvös nádtetõk készülnek a
kévékbõl.

Szécsi Margit  verset írt a nádvágókról, akik úgynevezett gyalázkával aratták
le a nádat a Balaton jegén. Míg korcsolyázni tanultam Badacsonyörsön, csak
úgy trappoltak lovaik a kocsik elé fogva a téli Balatonon.

Nádvágók

Tó fölött és ég alatt
hûvös kékség bujdokol.
Tolong fehér felleg-falka,
körbefogja ég-akol.
Nádvágónak a világ:
nádas-szegte tó-világ,
ez a kékség szallagtalan
kalapuknál kék virág.

Sarló peng és rí a nád,
lesz erõs, szép mennyezet,
szálankénti szabadságot
ha megerõsítenek.
Pedig szélben szállt a nád
mint a sugár, lengeteg,
s mészbe-mártva merevedik
egy piciny világ felett.
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Ott az ember régi, vad
hullámzását látja-e?
Csöndes összefonódásból
az erõt kitudja-e?
Bizony, este érzi majd
nyugtalan, merész szive
azt a napos hajlandozást –
ó hömpölygõ nád-zene!

Télen-vágott nádkupok
összebújva alszanak,
mint elhagyott kunyhó-nyájak
púposodnak hallgatag.
Réti madár köztük jár,
csõrrel böki, elszalad,
s fészket rak a lápos parton,
zöld, furakvó nád alatt.

Dévai Nagy Kamilla énekelte el ezt a verset.
Szécsi Margit férje, Nagy László megénekelte a nádas madárvilágát:

Balatonparton

Balatonparton
a nádi világban
megbújtam egyszer,
s csodaszépet láttam:
bóbitás nádon
nádiveréb-fészket,
sásbokor alján
kis vízicsibéket.
Vadrucca moccant
topogott a vízre,
barna liléit
vízi útra vitte.
Senki se látta,
csak magam csodáltam,
ott a víz partján
még sokáig álltam.
Játszott a nádas
széllel és derûvel,
s hazaindultam
nádihegedûvel.

A költõ elrejtõzött a nádban. 4-500 évvel elõtte a török elõl bújtak meg a Bala-
ton-vidéken élõk, s azóta is a zsigerekben felsejlik az itt élõnek, mit jelent ez. A
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török gyermek megvágta gólyát nádi hegedûvel, tehát szép szóval és énekkel kell
gyógyítani õsi népdalunk szerint. Olyannal, amilyent Nagy László is írt. A világtól
elbújva kicsit máris csodák tárulnak elé: nádiveréb-fészket, vízicsibéket, vadrucát
és barna liléket lát, figyelhet meg. (4-500 éve is e madarakat látta volna.)

S valóban ilyen óva kellett járnia? Igen. Hogy hiteles verssel van dolgunk, a
balatoni szakkönyv is megerõsíti:

„A vízicsibe a nádas legóvatosabb madara. Tud ugyanis repülni, legszíveseb-
ben mégis gyalog surran a nádasszálak tövében. Barnásszürke tollruhája egy-
beolvad a környezet színével, csak kicsinyeinek koromfekete színe feltûnõ. Ezért
fészkét is rejti. Oda építi, ahol nem keresik. Pihéstollú kicsinyei olyanok a fé-
szekben, mint fekete pamutgombolyagok a varrókosárban.” (Madarász Andor:
A Balaton világa)

Szepesi Attila is írt a legkisebbeknek szánt mûveiben több olyan növényrõl
és állatról, amelyekkel a Balatonban és környékén találkozhatunk.

Gyékény bókol,
barna buzogány,
lengeti tavi szél,
ide-oda száll.

Hajtogatja kusza szél,
puha-piheszárny,
billegteti barkós
cinegemadár.

A Kis-Balaton védett gulipánjai szintén szerepelnek a Zöldvári ének címû
kötetben:

Vízkaszáló gulipán
lép a tavi nádon,
búbosbanka zsörtölõdik
fönn a száraz ágon:

„Lennék én is gulipán
lenn a tavi nádon,
nem ámulnék banka-módra
minden gulipánon.

A magyar tájat a magyar impresszionisták ecsetjével festi le Szepesi Attila. A
színharmónia kikeverésénél nem kellett külön ügyelnie arra, hogy a valót ábrá-
zolja, hiszen a természetben minden igazi:

Kék az este. Üstökösgém röppen.
Bölömbika hangol messzi ködben.
Nád sürüjén szürke daru szálldos,
szárnya zizzen kardélû nádszálhoz.
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Lápi erdõn füleskuvik ébred,
szárnyrakelnek tavi denevérek,
vizisikló karcsú árnya moccan,
mintha faág úszik a habokban.

Fehér kócsag rezzenetlen-némán
áll a sulyom iszap-folyadékán,
szárnyatolla, ezüst bóbitája
ringatózik a szél ritmusára.

Gém, bölömbika, daru, kuvik, denevér, sikló, kócsag: mind-mind honos a
balatoni nád és sulyom zöldjében. A révfülöpi nyár cím regény gyermekszerep-
lõi meg is kóstolják a sulyom édes termését. Szepesi Attila igen szeret az álla-
tokról verseket írni a gyermekeknek. A pézsmapocokról szólóval rekesztem be
a Szepesi-idézetek sorát:

Az óceán túlsó partjáról vetõdtél ide,
vitorláshajó potyautasaként,
folyóparti töltések földmunkása,
dohánybarna pézsmapocok.
Ha nyugszik a Nap
és kotnyeles récék szárnysuhogását hallani,
útrakelsz a nád takarásában,
úszol a holdsütötte habokon.
Éjfekete árnyék
bókol fölötted: a gyékény buzogánya.
Ezüst héjukból kifeszegeted
a tavikagylókat,

Itatás Szántódpusztánál, 1930
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vagy a messzi répaföldeken
és sûrû lucernásban lakmározol.
A mélyvizek mérnöke vagy te:
várat építesz, akár a hód...

A madársereg-számlából, tudom, hiányoznak még, legfõképpen számomra
a „dézsmamadarak”. Nincs más hátra, a konkrét madárért egy olyan könyvet
kell föllapoznom, amiben a seregélyeket egy mesei lény idézi meg.

Sebõk Éva Seregélytánc címû költeményében ugyanis a hableány szerepel. A
lányfejû, lányvállú, de haltestû lényt magam is sokszor elképzeltem. Gyermek-
koromban Andersen mesehõse és a badacsonyi sellõlány elválaszthatatlanul
egyet jelentett számomra. A badacsonyi vasútállomást és a környékét Hable-
ánynak nevezték, s csak Hablányként emlegették még az itteni öregek. Ide ér-
kezett az elsõ világháborúban kifáradt és megbetegedett Egry József is, hogy a
Neptun szállodában gyógyuljon. (Aztán itt is maradt, hogy feleségére és mûvé-
szetére, azaz szép-értelmes életének egészére találjon.)

Sebõk Éva gyermekversében a hableány táncoló seregélyeket óhajtott látni.
Hát láttam én is, minden szüretkor, amikor amúgy e hasznos madarak megdézs-
málják a gazdák pincéit, s úgy zúdulnak a Badacsony hegyrõl a vágókba, mint a
fölleg. Sebõk Éva hableányának magát a boldogságot jelentette a látványuk:

A hableány,
ki egy sötét tóban lakott,
felbukkant egyszer: - Ó egek! Habok!
Én jól tudom, hogy nem rendes dolog
az, amit gondolok,
de életem egy halpikkelyt sem ér,
ha nem láthatom, hogyan táncol
a seregély.

Magam is boldognak mondhatom magam, hogy a Hableány közelébõl sok-
szor láttam a balatoni seregélytáncot a parton. Édesapám mellõl a csónakból
pedig gyakran elnéztem, hogyan tanulják a víz fölött a levegõakrobatikát az
elsõröptû fecskék. Beljebb a káka (Scirpus lacustris), s odébb a nyílt vízen pe-
dig a hinarak szõnyegei terjeszkednek. Nem kellett soha az õ védõhálójuk sem
a kis madaraknak.

A hínáros békaszõlõt (Potamogeton perfoliatus) Konczek József tartotta ér-
demesnek, hogy versbe emelje. Milyen igaza volt, a Tapolcán gyermekeskedõ s
érettségizett diáknak felnõtt fejjel is:

Hínáros békaszõlõ

Balatoni békaszõlõ,
fényes fénynek zöld lábtörlõ,
süppedõs nagy szövött szõnyeg,
félek tõled, félek tõled,
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tekeregve, alábukva
csavarodnál a lábunkra.
Csónakomból ki nem lépek,
ne bántsatok, vízi népek,
rajtad békák kuruttyolnak,
szitakötõk udvarolnak,
tükörpontyok könyökölnek,
szót se szólnak, tündökölnek.

A balatoni halak messze földön híresek. Egy valamit magára adó bécsi ven-
déglõs mindig tartott tavunkból való fogast és pontyot… Harcsa, csuka: meg-
annyi ínyenc falat. Ám ha nem akadtak horogra, az igazi pecás örült a kárászok-
nak, compóknak és sügereknek. (Egry József, Jékely Zoltán, Kassák Lajos igen
szerettek horgászni. Badacsonynál Papp Árpád költõ és görög mûfordító fogott
legutóbb harcsát.) De még a keszeg is milyen finom paprikásan kisütve…

Gyurkovics Tibor Tintapaca címû gyerekverses könyvében találtam a kesze-
gek dicséretére:

Balaton, Balaton,
pikkely van a halakon,
azt húzza ki a halász,
mikor a vízben halász.

Odahaza az asszony
nevet a kis halakon,
azt mondja: csak ezt fogtad?
Nehogy holnap elmondjad.

(Halászék)

A régi halászemberekrõl és mesterségükrõl Hermann Ottó írt pontos és gyö-
nyörû könyvet. (Szepesi Attila Herman Ottó emlékének egész gyerekverseskö-
tettel is tisztelgett.) Simon István a györöki halászokról emlékezett meg fiatal-
kori versében:

Györöki halászok

Húzzák a halk, kormos halászok
be a vízbe a hosszú hálót.

Sötét ruhában már a parton
illeg-billeg a nyári alkony.

A vízen alszik a morajlás,
eltûnik a vonyarci hajlás.
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A kompház sötét falán itt-ott
kormos üvegû lámpa pillog.

Csak szalag, mit a vízbõl látok,
s rajta a györöki halászok

hálót emelnek, s árnyuk hossza
fölér egész a csillagokba.

A halászok szinte ezer esztendõn át ugyanúgy tették dolgukat, ugyanazokat
a szerszámokat és módszereket alkalmazták. Ha a tudós nem gyûjti össze a
róluk szerzett ismereteket, õsi kultúránk szép része ment volna feledésbe és
veszendõbe.

Takáts Gyula is kivette részét a  Balaton és környékének ránk örökítésébõl.
Két ifjúsági kisregénye mellett halászregét is írt a gyermekeknek. Hõse Hattyú
Marci, aki mindig az emberséges és jó oldalon áll, hisszük, nemcsak a mesék-
ben, de az életben is: a Balaton partján és pártján. Ha vízre száll, azt is egy igen
õsi vízi jármûvel teszi:

Másnap aztán Marci senkinek se szólva
beült a tölgyfa bödönhajóba.
Cebegve, majd meg bátran evezve
part alá ért a találkozóra.
Nemhiába hívják Tündérvárnak
ezt a részét Tihany hegyfokának.

A versben megnevezett bödönhajó igen régi találmány. Egyetlen tölgyfából
készítették: fejszével, szaluval és tagyvágóval faragták, vájták ki egész testét.
Száz napig is eltarthatott e munka. Feltehetõen idõszámításunk elõtt több ezer
évvel, az újkõkorszakban is ismerte már az ember. A följegyzések szerint
Balatonbogláron „1862-ig halásztak bödönhajóról” /Sági Károlytól az adat/.

A halásztársak halfogása majdnem oly csodálatos, mint az evangélumi ta-
nítványok zsákmánya:

Ott, ahol a zöldnádas berekbe
öblöt vág a Balatonnak tükre,
hálórúdját partba szúrta Marci,
s a halászok letanyáztak körbe.
És mi történt? Elsõ merítésre
a sok hal a hálót majdhogy széjjeltépte.

Fogas, harcsa, ponty nagy garmadákba
került gyepre minden egy mártásra.
Levett süveggel nézték a szerencsét,
aztán gyorsan fûzkosárba szedték…
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Minden szépség egyben hasznos is itt e tájon. Erre tanít Takáts Gyula lírája,
hiszen, lám, a parti füzek zöld haját meg lehet fonni kosaraknak.

Halászokról szóló  népdalt imitáló Endrõdi Sándor-verset idéz Madarász
Flóris A Balaton költészete (1910) címû könyve:

Tenger nagy víz a Balaton,
De hiába halászgatom.
Könnyû ott a halak dolga,
Hol a halász van megfogva.

A halászok V alakú halcsapdákat építettek, amelyet vejszéknek hívtak, de az
ügyes halászok nem csupán hálóval és horoggal, de kézzel is fogtak, és szi-
gonnyal is ejtettek el halakat.

A rákot és a teknõsbékát nem ették meg nagyapámék, még akkor sem, ami-
kor több volt belõlük a Balatonban. A grófi konyhában viszont elõszeretettel
készítette el a kukta. Sajnos kivesztek a Balatonból azóta, éppen úgy, mint a
lápi póc.

Az õszi és a téli Balaton is legalább annyi szépséget rejt, mint a nyári. (Nem
véletlen, hogy Fekete István is megírta a magyar irodalom egyik legszebben
ábrázolt nyári szünideje (a Tüskevár címû regény) után a Téli berket. Jókai Mór
ugyan nem látta soha a téli Balatont, de Huray úrtól hallott a rianásról, s meg
is írta Az aranyember címû mûvében. (Igaz, a mese szépsége, de a természeti
leírás téves. Cholnoky Jenõ szerint: „Jókai az „Arany Ember” [sic!] címû regé-
nyében egészen tévesen írja le a rianást. Ezek a durrogással keletkezett repedé-
sek nem rianások. A balatoni halásznép egészen mást nevez rianásnak. A dur-
rogással keletkezett repedésekbe még olyan nagy gazember sem tud beleesni,
mint amilyen Krisztyán Tódor úr volt, szegény Arany Embernek a kínzó szelle-
me. Beleshet a rianásba, de az nem durranással keletkezik, hanem hosszú fo-
lyamat eredményeként.” (C. J.: Balaton)

Viszont több más, csak úgy szép alkotás született a Balaton jegérõl (Lóczy
Lajos külön tudományos monográfiát is írt: A Balaton jégvilága.)

A rianásos Balatonról Weöres Sándor szerzett egy strófát, még a Kincskere-
sõben  olvastam. Õ is hangeffektussal látja el a rianás jelenségét, de helyesen õ
már nem láttat hirtelen keletkezõ hosszú léket, amelybe bele lehet veszni:

Téli Magyarország

Parttól partig vastagon
Befagyott a Balaton.
Jégen pengõ harsanás:
kanyarog a rianás.

Éjszaka hûl tovább a jég, ekkor a hideghatásra (mint a többi száraz test)
összehúzódik. Azaz összehúzódna, ha a parti, egészen a fenékre tapadó jég-
tömbök engednék az összehúzódást. Ilyenkor szakadozik össze a jégtükör. Kí-
sérteties ágyúszóra, vagy bömbölésre, esetleg sikolyra emlékeztet ilyenkor a
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Balaton hangja. Ám a repedések csak hajszálvékonyak. Cholnoky írja, hogy „A
repedés csak nagyon lassan tágul, rendesen csak néhány milliméter széles lesz.
Csak egyes helyeken képzõdnek, lassú mozgással, szélesebb repedések.” Bát-
ran járnak-kelnek a tó jegén ilyenkor is a halászok.

Amikor a tó jege lassabban hízik, az mindig finomabb hangjelenségek kísé-
retében történik. Szinte muzsikál ilyenkor a Balaton tükre.

 Csukás István, Süsü megálmodója viszont Szárszón nyaral:

Bámulom a Balatont

Köteleket fon a víz,
fon a víz, fon a víz –
hullám-taraj hova visz?

Köteleket old a part,
old a part, old a part –
kanyarulat hova tart?

Hosszú lábbal lép a nád,
lép a nád, lép a nád –
a lemenõ Nap iránt.

Itt az este, nincs tovább,
nincs tovább, nincs tovább –
nem látok ma több csodát.

Tamkó Sirató Károlynak van a hûségrõl egy gyerekverse. Tengerecki haza-
száll a címe. Igen, hûségrõl beszélek, s mivel e nagy szó hamisnak, fellengzõs-
nek és melldöngetõsnek is hangzott már oly sok felnõtt szájából, a költõ nyu-
godtan megírhatta a játékosan rímes szép komoly tanúságtételét.

Szil
Szál
Szalmaszál…
Merre járt a Pál?

Merre járt a
Messzivágyó
Jéghegyjáró
Felhõszálló

Tengerecki Pál?

Ment amerre
Szeme látott…
Bebolyongta
A világot…
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(A költemény párversét a Kaláka együttes zenésítette meg és énekelte el.)
Tamkó Sirató Károlynak is, akár Nemes Nagy Ágnesnek van egy nyári tavas

verse, amelyben nem árulja el a szép víz nevét:

Ez a tó, ha enyim lenne
mindennap fürödnék benne.

A Forró Nyár Ünnepére
leúsznék a fenekére.

Cirógatnám a sok szép halát,
bíztatnám a békák karát.

Cimboráznék a csiborral,
kínálgatnám mézzel, borral…

(A verset Halász Jutka énekelte el.)

A Balaton régóta kéklik az itt élõk örömére. (Mindennap más színben pom-
páz vagy háborog. Két egyforma Balatont Egry József sem látott.) Még sokáig
gyönyörködhetünk benne. Több tízezer évig. Középkorú, mint egy édesanya.
Vigasztalnám Tamkó Sirató Károly bácsit, hogy a Balaton, bizony, ha egyszer az
övé volt már, s mert versbe írta, az övé is marad. Mindörökre.

Gázlámpás jelzõbólya a tihanyi zátonynál


