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Kovács József László

„Hol van az Tempe, az az Éden...”
 (A magyar Tempe írói 1. Kis János)

Hol van a magyar Tempe? Egy bizonyos, még pedig 
az, hogy a mi Tempénk a Balaton partján található. Két-
ségtelenül ott keresendő! Már a füredi parton, szemben a 
„zárt Tihany” kolostorával sejthető a magyar Tempe. Ha 
a szuperintendens (ahogy a barátja, Kazinczy szokta em-
legetni őt) Kis János költői ódáját követjük, megtaláljuk 
benne az óda balatoni fogalomrendszerét . Ebben rejtőz-
ködik a magyar Tempe! 

A világirodalom Tempe-völgye a görögországi 
Olympuson található. Erről 1757-ben így írt Bertalanffi 
Pál „Jesus Társaságából-való Pap”, Világnak két rend-béli 
rövid ismérete című könyvében: „e hegyek közzül neveze-
tesek 1. a Músák hegyei, úgy mint Pindus és Piérius 2. Az 
Ossa, és Pelion […] azért hogy a Fabulás Oriások azokon 
meghartzoltak légyen az Istenekkel”. Az Olympus hegye 
mint szertelen magosságáért, mint Puszpánggal, és bo-
rostyán fával való bövségéért , mind pedig azért- is ne-
vezetes, hogy Ossa heggyel valamikor egy vala; de föld 
indúlás által el-vált attól, a mint-is azok között láttatik 
most ama Tempe névű szép völgy, a hol Peneus folyó 
ki-forr, kinek vizét ha isszák a juhok,, attól fekete gyapjút 
nyernek.” Az Olympus tehát a múzsák hegye, a Tempe 
völgye pedig a költészet, a szépség birodalma. 

A magyar Tempét szépséges, de elfelejtett ódájában 
örökíti meg Superintendens Kis János A Balaton mellé-
ke címmel. Ebben az ódában együtt találjuk meg a ma-
gyar Tempevölgy valamennyi balatoni helyszínét, zengő 
versbe írva. Érdemes követnünk Kis János versét. A ba-
latoni Tempe-tájak leírását olvasva látjuk, hogy jól isme-
ri a tavat, mert itt élte ifjúsága boldog éveit. Három éven 
át, 1799-től 1802-ig volt Kővágóörs papja. Számára ez 
volt a szépséges ifjúsága világa! Ezért először Kis János 
költői összegzését vizsgáljuk, mert ebben a Balaton-ódá-
ban mindent egybegyűjtött. Majd később sort keríthe-
tünk a kor többi magyar költőjének XVIII-XIX. századi 
Tempe-ábrázolására is. 

A göttingai és jénai egyetem irodalmi élményeitől ösz-
tönözött fiatal lelkész, Kis János tudta, hogy mit jelent a 
Tempe! Szinte diák módjára barangolta be a Balaton-fel-
vidéket. Ott kereste a régmúlt emlékeit! 

Részletesen leírja ezt a Tempe-keresést az ódájában és 
röviddel a halála előtt megjelent emlékiratában, mely Kis 

János Superintendens emlékezései címmel jelent meg. Az 
Emlékezés ma is érdekes olvasmány. Először 1845-ben 
jelent meg Sopronban, azóta kétszer is kiadták. 1890-
ben újra, majd szerencsés megoldással a barátja, Berzse-
nyi írásaival együtt.

Kis János: a tanítvány. Tanítvány, aki áhítatos tiszte-
lettel követte hosszú életén át mesterét, Kazinczyt, szin-
te fél századon keresztül. Mégis: itt a Balaton partján ő 
lett a mester, a Tempe-táj értő balatoni mestere.  Kazin-
czy csak egyszer járt ezen a tájon. Akkor is csak futólag, 
amikor még a fogsága előtt Pálóczi Horváth Ádámot ke-
reste fel. Kis azonban valóban átélte, megélte a balatoni 
táj minden szépségét. Erről szól a Balaton-óda nagy ré-
sze. Az emlékezésben is ezeknek az éveknek eredeti él-
ményeit rögzíti csaknem fél század múltával.

„Kővágó-eörsi predikátorságom”, az emlékezések má-
sodik szakaszának fejezete erről vall, akárcsak az Óda 
verssorai: (Kővágóőrsnek) „Terjedelmes határa, melly a 
benne találtató több templomromok után itélve a török 
pusztítás előtt több falukat foglalt magában, a hasznost 
és szépet nagymértékben egyesíti. Tájékát a sok sík me-
zők, mosolygó szőlősdombok, kis erdők, sok formáju he-
gyek s azokon váromladékok hazánkban a legregénye-
sebbek egyikévé teszik. A képzelődés nem kivánhat gyö-
nyörködtetőbb táplálékot, nem a szív felemelőbb tárgya-
kat, mint, millyenek itt vagynak. S ide 28 esztendős ko-
romban helyze engem a jó szerencse.” Majd így folytatja 
a táj felfedezéséről élményeit:

„Üres óráimban nem tudtam eltelni a tájék szépségé-
nek élvezésével. Gyakran kiballagtam a Balatonhoz, an-
nak majd sima tükrét, majd haragos hullámait szemlél-
tem, vagy az átellenben fekvő Somogyon legeltettem sze-
meimet, […] vagy a partján található köveket vizsgáltam 
[…]. Másszor a hajdani templomok düledékeit látogat-
tam meg […] Egyébkor egyik, vagy másik erdőcskében 
olvasgattam, vagy sétálva azon jelesebb régibb régibb, s 
újabb írókat, kiket vagy munkáikból vagy tudósítások-
ból esmertem, emlékezetemben új életre hoztam, érde-
meikről gondolkodtam s a fák suhogása által lelkesít-
ve nekik tisztelettel hódoltam. […] Egyszer kétszer fel-
mentem a csobánci és hegyesdi várok omladványaihoz 
is, s a magasról a paradicsomhoz hasonlitható környéket 
szemléltem, vagy elmélkedésemmel a régi idők történe-
teibe merültem.”   

Itt már idézzük A Balaton melléke egy versszakát, mely 
mindent egyesít és megmagyaráz a prédikátor élményvi-
lágról. Ez a Tempe keresése! Mottóul emeljük ki Balaton-
ódája egy sorát: Hol van az a Tempe, az az Éden?”
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Mosolygó part, földeknek, réteknek,
Szép szőlőknek elegyülete,
Zöld erdőknek, csúcsoknak, bérceknek
Ezer formát játszó képzete
Hol van az a Tempe az az Éden
Hol valami hozzád fogható,
Melly mélyen s mégis oly gyengéden 
Lenne a szebb lelkekre ható
    (14. versszak)

Az emlékezés átélt poézise és A Balaton melléke ódai 
lendülete, szépsége így egyesül egyetlen versben. Kis Já-
nos versvilágát csak szerény költői-tanítványi életmű-
ként szokás meghatározni. De ez nem mindig igaz! Eb-
ben az ódában például felülmúlta önmagát. Az is igaz 
persze, hogy Kölcsey híres bírálatában érdeme felett ked-
velte őt, és Kis János munkássága javát a „filozófus költő 
költészeteként” jelölte meg. Tökéletes költészetként ha-
tározta meg a költészetét, hibátlannak tartotta . 

A Kölcseytől megfogalmazott és túlzó módon felbe-
csülő ítészi ítélet abban segítette Kis Jánost, a szuperin-
tendenst, hogy egy-két verse mindig része maradhatott 
a magyar költői kánonnak. A tájódáinak, az ódasoroza-
tának másik verse, a Sopron tájékához gyakran szerepelt 
nagy antológiákban. Először Döbrentey Erdélyi Múzeu-
mában jelent meg. Majd talán utoljára a Hét évszázad (a 
harmadik kiadás) első kötete 1966-ban közölte az ismer-
tebb Sopron-ódát . A nagy ívű Balaton-ódát még ennyire 
sem ismerik. Pedig még Keresztury Dezső is idéz belőle 
a szép Balaton-könyvében.

Harmath István és Katsányi Sándor Veszprém megyei 
antológiája a Balaton-óda szemelvénye alá az 1798-as 
évet írja. Talán az itt megkísérelt kronológia sem teljesen 
lehetetlen. Hiszen nagyjából egybeesik Kis kővágóörsi 
papi szolgálatának idejével. Németh Zoltán sem állí-
totta össze Kis János költészetének kronológiáját a het-
ven évvel ezelőtt megjelent, gondosan megírt disszertá-
ciójában: Kis János szerepe kora irodalmi életében (Győr, 
1941). Mégis azt sejthetjük, hogy az óda lelkész költője 
a Balaton vidékét évek-évtizedek múltán is csiszolhatta. 
Ezt sejteti több versszak az ódában, melyekben a magyar 
Tempét mutatja be. 

Az óda alapélménye valóban a kővágóörsi években 
foganhatott. A szerzője feltehetőleg továbbírta. Ezzel 
magyarázhatjuk meg, hogy az évtizedekkel később meg-
fogalmazott emlékiraton is átsüt az ifjúkori élmény me-
lege. Az 1798-as év (úgy érzem), csak az élménygyűjtés 
kezdete lehetett. A végső megfogalmazást a későbbi óda 
rejti. A huszonnyolc éves lelkész-költő átélte az előtte 

fekvő tündöklő tó látványát. A balatoni hegyeken meglá-
togatott várromok pedig a Göttinger Hain íróinak várro-
mos látomásait idézik fel Kis János lelkében.

A költő is idézi az Emlékezésében Ráth Mátyás 
Göttingáról írt verssorait:

Göttinga, o dicső tudomány ’kormánya
Mellytől elválását szívem most is bánja

Ne feledjük el azt sem, hogy 1801-re már megszüle-
tett Kisfaludy Sándor Kesergő szerelemnek balatoni élmé-
nyekkel is gazdagon átszőtt versciklusa. Ez a verskoszorú 
a legnagyobb sikerű alkotás volt saját korában!

Ugyanezt a költői világot élte át a prédikátor-költő is, 
amikor összegezte emlékezésit. Mindez hibátlanul fel-
ragyog negyven esztendő múltán is az Emlékezésben. 
Kis János korán megismerkedhetett Kisfaludy Sándor-
ral. 1803-ban ezt írja meg Kazinczynak: „Dayka verseit 
óhajtva várom s gyönyörködni fogok olvasásában. Kis-
faludy Sándorral, a Himfy szerelmei írójával neve napján 
esmérkedtem meg. Szép barátságos társaságunk volt egy 
jó grófnál. Téged is buzgón emlegettünk” (Kaz. Lev. II. 
585. l) Ekkor még háborítatlan béke honolt Széphalom 
és Sümeg között!

„Erántad való szeretetéről és tiszteletéről nem tudósí-
tottalak. Azt mondotta, hogy „ha az ő tiszteletében va-
lamennyire gyönyörködöl, bizonyossá tehet, hogy egy 
könyvíró eránt is soha olly szíves tiszteletet és szeretetet 
nem érzett, mint Te erántad, mert a Te írásaidból látta, le-
gelőszer, hogy a magyar nyelven másképpen is lehet írni, 
mint a Biblia és a régi imádságos könyvek vagynak írva”. 

Kis János szerint Kisfaludy Sándor még ekkor hall-
gatott Kazinczyra. Ezért írta Széphalomba küldött 
levelében:„nyughatatlansággal várták Bétsből erre való 
jöveteledet. Kisfaludy nevezetesen egy Romántzát le 
is írt tisztán a számodra, mellynek tárgya a Csobántzi 
várba helyheztetett rege, hogy midőn Csobántz mellett 
elmentél volna, lett volna annál több mulatságod”.

Kis János számára a Balaton nem más, mint az 
 

Oceánnak fenséges magzatja,
Tók királya…
  
Szép part, liget, térség, völgy, halom,
Visszahívom a letűnt időket
Mellyek egykor életem delén
Édes jókat, de hamar tűnőket,
Adtok tájtok nyájas kebelén
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Így tiszteleg a „Tók királya” előtt az óda első verssza-
kában. Keszthely a második versszakban „Athaeneum 
ezrek bámultára” ragyog.

Nagy Badacsony! istenek hazája 
Égi nectár gazdag kútfeje,
Pindus, mellyen Petrarchánk Laurája 
Lett ezer szív lépes vesszeje 
Gyászos Hegyesd s’ Csobánc düledéki
Szomorúan oktató jelek
Régi nagy kor borzasztó emléki,
Semmivé lett csudatételek
    (3. versszak)

A „zárt Tihany” hol „habtól csapkodtatva” „Adsz 
szentidnek bátor rejteket”. Ez az a tiszteletre méltó ben-
cés kolostori magány, mely majd fél évszázaddal később 
elmélyedésre, áhítatra indította az ide látogató Jókait is. 
Elsők között volt Kis János, aki felfigyelt a tihanyi vissz-
hangra is:

S bölcs echóddal most istenfélőknek
Szent hymnusit elharsogtatod, 
Majd két boldog egymást szeretőknek 
Lágy zengésű hangját hallatod; 
    (4. versszak)

Költőnk lesz a tihanyi visszhang kultuszának egyik 
korai rögzítője. Ő fogalmazza meg Füred legjobb jelzős 
elnevezését is, a víg Füredet!

Víg Füred, hol épség istenéje 
Áldást ontó szent forrás körül 
Sokon akit mind napja mind éje 
Régtől gyötrött, lágyan könyörül,
Soknak belső fájdalmak dacára ,
Kívül nyájas arcot kölcsönöz,
Sokat, mások kisztő példájára,
Kínok közt is táncra ösztönöz:

Hányszor ragad bájoló erővel ,
Tihozzátok kedves képetek,
Melly avúlni nem tud az idővel,
Bár szememből rég eltűntetek 
   (5. és 6. versszak)

A versben az ifjúságát végig álmodó költőnek az „édes 
álmodásom” a múltat jelenti.

Most hogy lassú elalkonyodásom 
Duplán kedvel elmúlt tárgyakat

Berzsenyi a Levéltöredék Barátnémnak igézetében az 
„elestvéledtem” igéjével bűvöli el verse az olvasóját. Kis 
János a „lassú elalkonyodásom” fájdalmát vallja meg. 
Arra az időre emlékezik, amikor még fiatal volt:

Ti kiváltkép, aranygerezdekkel
Ékesített Ecsér dombjai;
S sokalakú koszorús hegyekkel
Szomszéd Kálok rétvirányai,
Májusi víg reggelnek módjára 
Fogtok elmém előtt fényleni,
Valamíg csak szeretet lángjára 
Tud a szépség felhevíteni 
    (7. versszak)

A Balaton melléke óda mintájaként és forrásaként 
Matthisson a Der Zürchersee versét szokás emlegetni. De 
ha együtt vagy egymás után olvassuk a két ódát, a vizek 
tündérvilágát megörökítő verset, kétségtelen: Kis János 
verse a költőibb! A 24 versszaknak csaknem a fele élő köl-
tői látomás! A huszonnyolc éves ifjú lelkész a tó tükrében 
figyeli önmaga ábrázatát. 

Itt a tónak kristály tükörében 
Gyakran látván ábrázatomat
     (20. versszak) 

A szerény lelkész ekkor még fiatalon önmaga vonása-
it narcisztikus kedvteléssel figyeli a víztükörben. A nagy-
tiszteletű úr itt még fiatalember, aki akár elkövetheti a 
„hiúság” vétkét is! Ettől a „vétektől” azzal óvták a katoli-
kus papokat, hogy a borotválkozótükrük közepére egy-
egy szent képét festették. Ha szépítkezik azt is lássa ak-
kor, ne csak önmagát!

Kis János tíz év múltával lett soproni lelkész. Ekkor 
már fáradtabb, pietista szemléletű íróként érkezett ide. 
Alig néhány év múlva pedig (1815-ben) már „lelép a 
költészet pályájáról”. Ekkor is Kazinczy búcsúztatja a 
költészettől! Kis látszólag egyre tekintélyesebb pappá 
vált, aki már nem is írhatna verseket. De valamit azért 
megőrzött a fiatal lelkész költői lendületéből. Ezt egy 
szabad költői átdolgozása igazolja. Mégpedig Delille: 
A falusi életének szabadon átfogalmazott verssoroza-
ta.  Az 1825-ben megjelent Falusi élet (Jacques Delille: 
L’homms des champs”) az 1800-ban kiadott Georgica-
szemléletű versnek inkább átköltése, mint  fordítása. Ez 
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a Delille-vers valóban több, ez Kis János-magyarítása. A 
fordító saját szabad költői betéteivel gazdagította a fran-
cia művet! Ebben az átdolgozásban  újra megcsillan a ba-
latoni és a Rába menti táj szépsége is. Delille-magyarítása 
címében le is írja költői szándékát. Ily módon fogalmazza 
meg: szabadon Delille után. 

Ez a munkája is visszaidéz valamit Kis János fiatalságá-
ból: „Az a kedvesség, mellyet némely eféle próbáim az ol-
vasó közönség előtt nyertek: több hasonló próbatételek-
re serkentett és bátorított […] így készült a jelenvaló kis 
munka is. – Ez az eredeti nyelven mindjárt kijövetelekor 
sok kedvelőkre talált, s még most, harminc esztendők le-
folyta után is sokakat talál. Ezek közé tartozom én is; […] 
s azért tettem által anyai nyelvemre, mert reménylettem, 
hogy a magyar olvasók között is lesznek, kik fordításom-
ban hasznos mulatságot fognak találni” 

Így visszacsempészett élő versképeket a kővágóörsi, 
a Balaton menti ifjúságából, ahol még a horgászással is 
megpróbálkozhatott! Csupán a halászást emlegeti a ma-
gyarítás jegyében. Mégis ezekben a verssorokban olvas-
hatjuk a balatoni horgászás korai megörökítését. Ez a 
„halászás” ugyanis nem a bokrokban dolgozó halászcso-
portok verejtékes munkája, hanem ez maga a pecázás! 
(Az Ujdon-új magyar szavak tára, szerzője Királyföldi 
Endre, 1846-ban már ismeri a horgász tevékenységet is: 
’Horgász = angeln, puppen, mit Angeln fischen’). Kis Já-
nos a magyar horgász alakját építette be a Delille-versbe!

 
Sürü füzfák alatt, mellyek árnyékokat
Vetvén kiesbekké teszik a partokat
Halkal a nagy türő halász helyet keres /!/
Könnyű fegyverével, mellyel prédákat les.
Szemmel szájjal várván a szerencse idejét 
Vigyázza lebegő sinórját s vesszejét 
Vajjon mi hal lehet a szegény esztelen 
Melly bizvást jő s felakad hirtelen
Sárgálló posár-e  vagy bársonyos sigér, 
Gyors pisztráng-e melly oly kedves étket igér
Vagy nagy szájú harcsa zsákmányos bélivel

   (KJPM 227–228. l)

Vajon horgászott-e, avagy saját szavával: halászott-e 
magányosan, esetleg társakkal is a kővágóörsi lelkész? 
Bár még nem ismeri(?) a horgász szót, de ezt a tevékeny-
séget pontosan írja le. Így figyelhette meg a horgászó „le-
begő sinórját s vesszejét”.

Korabinszky Geographisch-Historisches Lexikonja 
(1787) hírt adott arról a füredi forrásról, mely a tihanyi 

bencések tulajdona volt. Ők gondoskodtak a Füredre ér-
kező vendégek kényelméről. Ezért még a füredi vendég-
lőjük épületét is hét szobával bővítették. Így biztosították 
a vendégek nyugalmát. A Balaton-óda Füredről olvasha-
tó költői képsora Kis János mélyről fakadó élménye: 

Hányszor ragad bájoló erővel
Tihozzátok kedves képetek 
Melly avulni nem tud az idővel 
Bár szememből rég eltüntetek

Az ihletett emlékképek gördülékeny sorozatban buk-
kannak fel. Ezek a verssorok évtizedek elmúltával az 
öregkori látomásokkal átszűrt emlékek sorai! 

Hányszor áldoz édes álmodásom
Nektek forró sóhajtásokat
Most hogy lassu elalkonyodásom 
Duplán kedvel elmult tárgyokat!”
 
Szinte Petőfi aranykalászos rónaságára emlékeztet a 

következő versszak:

Ti kiváltkép, aranygerezdekkel 
Ékesített Ecsér dombjai
Sok alakú koszorús hegyekkel 
Szomszéd Kálok rét-virányai

A ’Kálok’ Fényes Elek lexikonjának Dióskáljával lehet 
azonos. Ez az a Dióskál, mely Jánosi István költőnek is 
kedvelt faluja volt. Fényes Eleknél „Dióskál 586 kath.la-
kossal és parochiális templomával jeleskedik”. Kis János 
ihletett megfogalmazásában:  

Májusi vig reggelnek módjára 
Fogtok elmém előtt fényleni

Kis János számára Kővágóörs és környéke „vidéktek 
paradicsoma” az ifjúság. Ezért még azt is hitelesnek érez-
hetjük, hogy: 

álmomban görög földön járva 
Zengtem Pindar isteni szavát,
Vagy Róma éneklőit…

Azt hiszem, hogy ebben a versben most nem Pindarosz 
isteni szava a fontos! Ennél fontosabb, hogy a kővágóörsi 
pap szembesült „a Balaton menti Tempe” magyar temp-
lom- és várromjaival. Az ő Tempéje az, ahol: 
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„Majd ó templom omladványa mellett 
Őseinknek csókoltam nyomát
Sírva láttam, türniek mit kellett
Míg alkhattak béke templomát
    (10. versszak)

Az Emlékezései ide vágó lapjaiba belelapozva látjuk, 
hogy erről beszélgetett is kisnemesi és paraszti hívei-
vel: „…földi, hiszi-e hogy e templomban (a romtemplo-
mokról beszél) tegnap előtt misét mondottak?” S a hin-
ni nem akaróknak a rejtvényt mosolyogva magyaráz-
ták meg, hogy a mise mondás nemcsak tegnapnál, ha-
nem száz esztendőnél is előbb történt. Kis János még az 
„omladvány” szót használja a rom helyett, a rom Vörös-
martynál lesz népszerű! Így összegzi az élményvilágát a 
mosolygó part, földek, rétek szép szőlők „elegyületéből” 
– ez a főnév is kihullott a Szerelemhegyi-féle nyelvújí-
tási szótárából!  Újra az Emlékezéseiből idézünk: „Még 
többször bámultam a’ tájékon koszorú formára elvonuló 
sok alakú hegyeket…” 

Kis János sohasem vállalta fel Bredetzky Sámuel 
(ugyancsak egykori soproni diák) merészségét, hogy 
ő is beállítson a nagy tekintélyű költőfejedelem: Goe-
the házába Weimarban. De mintha mégis tudott volna 
a jénai Mineralógiai Társaság munkásságáról. Erre em-
lékeztet az Emlékezésének geológiai leírása és a Bala-
ton-óda néhány részlete is: „Gyakran kiballagtam a Bala-
tonhoz, annak majd sima tükrét majd haragos hulláma-
it szemléltem vagy az átellenben fekvő Somogyon legel-
tettem szemeimet , vagy a parton található köveket vizs-
gáltam, mint kiégett töredékeit egy hajdan virágzó me-
zőségnek”. (Emlékezése, 180. l) 

Ez összecseng a Balaton-óda „geológiai soraival”: 

Néha égett kövek töredéki 
Hol határban feketéllenek, 
A kegyetlen Vulcan más játéki, 
Buffon nyomán bévezettenek 
A természete titkos műhelyébe
    (11. versszak)

Annyira jellemző Kis Jánosra ez a helyzet! Ott ül a vul-
kanikus kőzetek szomszédságában, nézi őket, de az értel-
mezésükhöz Buffon leírásait olvassa. Neki ez a könyvél-
mény adja a biztonságot, nem a természet látványa! Így 
fért össze a francia természettudós leírása a Kővágóörs-
közeli vulkanikus kőzetek szemlélésével! Egyszer-két-
szer felment a csobánci és hegyesdi várak maradványa-
ihoz is, s a magas várak „omladványaihoz is, s a magasról 

a paradicsomhoz hasonlítható környékét szemléltem, s 
elmélkedéseimmel a régi idők történeteibe merültem” – 
olvassuk az „Emlékezések” lapjain. De ezek a sorok már 
Kisfaludy verseinek ismeretét igazolják:

 
Ülj mellém a kandallóhoz,
Fel van szítva melege;
Csobánc várról édes-kedves
Ím halljad, egy agg rege. 
    (Csobánc)

Ez akár a „magyar előidők” Kisfaludy- verseinek isme-
rete is lehet! És még valami: az a környezet, ami a fiatal 
lelkészt itt Kővágóőrsön körülvette: „A kővágó-eörsi 
pápista és lutheránus előkelő nemesek […] a kékkúti 
savanyúvízhez menéssel, télen pedig gyakori beszélge-
tésekkel, s estvénként néha kártyázással, néha táncvigal-
makkal mulatták magukat. A középrendűek a téli déles-
teket arra is fordították, hogy csutora borokkal seregesen 
a halászok eleibe mentek, borokon halakat cseréltek, 
mellyek a pincéknél frissében megsüttetvén jó bor mel-
lett jó izü uzsonát adtak. Mind ezen mulatságokban én is 
gyakran részt vettem.” Mindezeket az emlékeket beleírta 
a Balaton-ódába is :

„Öreg s ifju melly buzgón hálálta 
A szerencse sok áldásait !
Gyakor táncok, víg korcsolyázások , 
Aratási s szüreti dalok 
Halászokhoz bucsuval járások,
Melly játékok, melly diadalok!
    (11. versszak) 

Csak a balatoni halfajták gondos ismerői tud-
nák megmondani, hogy a Delille-átdolgozásban 
melyek a Kis Jánostól felsorolt balatoni halfajták!  
Azt nem tudhatjuk, hogy miről eshetett szó a kővágóörsi 
téli esteken. Itt, a Delille-versek átdolgozásának idején a 
görög szabadságharc a beszélgetők egyik témája: 

Mi történik földünk szegény lakosival?
[…]
Jaj! Megvagynak verve a szegény görögök!
Nem úgy, kiált egy más! Nem! sőt a törökök!

De a csetepatét vacsora követi,
S a két ellenfelet öszvebékélteti.
A jó somlyai bor annyi örömöket,
Annyi vig tréfákat szül, a hány gyöngyöket.
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Asztaltól felkelvén olvasni kezdenek,
Virág, Kisfaludy, s Berzsenyi zengenek, 
Vagy Kazinczy után Marmontelnek nyomán, 
A szenelő mellett mulattat egy román.
Utóbb egyik s másik letetet könyveket,
S beszél most agg regét, majd újabb híreket,
S egyéb estvéket is az összejövetel
S barátság hasonló vigságban töltet el 

Nem tudhatjuk, hogy melyik Marmontel-fordítást 
forgatta a szuperintendens a kővágóörsi híveivel. 1825-
ben már elkövetkezett számára a Soproni estvék idősza-
ka. 1839-től 1844-ig öt füzetben tette közzé élete kedves 
olvasmányait. Közben megírta az Emlékezések két köte-
tét is. Ebben költői kedvvel felvillantotta kővágóőrsi, Ba-
laton menti fiatalsága emlékeit is.

Németh Zoltán ezt írta róla az értekezésében: 
„Kővágóörsi papsága alatt megfordult a már irodalmi 
központtá alakuló Keszthelyen is  […] olyan előkelősé-
gek, mint báró Prónay Sándor, Márton József lőcsei pro-
fesszor is meglátogatták, mikor a környéken jártak. A 
módosabb földesurak is be-benéztek hozzá, így Berzse-
nyi is újházas korában, mikor balatoni szőlőjére utazott. 
Nemesdömölki [celldömölki] papsága idején ismerke-
dett meg Kisfaludy Sándorral egy sümegvidéki földes-
úrnak, gróf Porciának ünnepélyén, melyet a Himfy-
szerelmek írójának tiszteletére rendezett” (18. l)

Berzsenyi költői tehetségére is a nemesdömölki lel-
készsége idején figyelt fel. A hálás Berzsenyi Kishez című 
versében Schiller mélységét, Matthisson hímzését tulaj-
donítja felfedezőjének:

Te Schiller mélységét, Matthisson hímzését 
S tiburi Phoenix magas ömledését 
Egy alakban mutatod.
Bájos színnel fested az erkölcs szépségét,
Az álorcás bűnnek felfeded rút képét, 
S tőreit elszaggatod.

A hálás barát ebben bizonyára tévedett, mert Kis János 
nem volt Horatius: nem volt tiburi Phoenix. Kétségte-
lenül ő volt a balatoni Tempe egyik fontos korai költői 
felfedezője. A többi Tempe-kereső költő sorait a tanul-
mányunk folytatásában gyűjtjük egybe.
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