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Lukáts János

Két balatoni könyv

Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok

Tízmillió magyar szemefénye, számtalan örömünk és számos gondunk forrása: a Balaton. Ez a 70 és egyné-
hány kilométer hosszú, 4-12 kilométer széles óriás jó másfél évszázada követel helyet magának az ország történe-
tében, gazdagításában, szórakoztatásában, pénzének elnyelésében és szaporításában.

Éppen száztíz évvel ezelőtt látott napvilágot az Utazás a Balaton körül című, méltán híres mű (regény, útirajz, 
honismereti tanúságtétel?), amelyben Eötvös Károly összefoglalta mindazt, amit a Balatonról a XIX. század leg-
végén tudni lehetett, tudni érdemes volt, és azt a jövőt, amit a kortársak a Balatonnak a XX. században szántak. 
Most Podmaniczky Szilárd (1963) vállalkozik a legújabb Balaton-könyv megírására. A szigorú ítéletű (és Eötvös 
Károly művét ismerő) olvasó talán joggal mondhatja: egyetlen ponton találkozik a két könyv: a Balaton nevében. 
Ami a tavon, a tó körül történik, amit róla a megszólalók mondanak, vagy gondolnak, tökéletesen más, mint amit 
száztíz éve az íróelőd elgondolt és megfogalmazott. Vagy mégsem…? Mindkét szándék összegezni akar, emléket 
őrizni és értéket menteni? Csak éppen egyikük emlékezete sem terjed száz esztendőnél tovább? Eötvös Károly a 
napóleoni háborúktól az első gőzmozdonyig vezeti emlékeit a tó körül, Podmaniczky pedig az 1920-as évektől 
napjainkig. Ez a majd’ évszázadnyi idő sem szegényebb eseményekben, reményekben vagy kudarcokban, erről 
az olvasó maga készíthet számvetést és összegezést.

Podmaniczky Szilárd nem tesz mást, mint megkeres (valójában: megtalál!) hét embert és beszélni hagyja őket. 
Hét köznapi embert, akiknek az élete összeforrott a Balaton évtizedeivel, akik végignézték, alakították és meg-
idősödvén elbeszélik, amit a tóról és világáról tudnak. A halászmester, a hajóskapitány, a borász, a tanárnő, a tűz-
oltóparancsnok, a mezőgazdasági gépész és „egy vitorlázó” beszélget az íróval. Hét különböző szakma, látószög, 
amelyek csak esetlegesen érintik egymást, szó sincs harmonikus kapcsolódásról, vagy hogy a beszélgetések a 
Balaton „egészét” adnák össze. De mind a hét elbeszélő szavaiból a tó szeretete csendül ki, a megőrizve gazdagí-
tás szándéka érződik szavaikban.

A történelem többször erőszakosan szólt bele a Balaton sorsába is, erről lezuhant repülőgépek, kiselejtezett 
hajók, riasztó emlékművek tanúskodnak, de rosszul megválasztott hal- és szőlőfajták is. Közülük sok lassan a 
múlt ködébe vész, de ki tudja, az új kezdeményezések mindenkor sikeresek lesznek-e, és a hajhászott siker nem 
válik-e idővel kárára a tónak, a környékbeli lakosoknak. A halász, a hajós a víz egészét barangolja be, az elbeszélők 
bizonyítják, sok fortéllyal művelendő szakma mind a kettő, nem is veszély nélkül való. Ember és hajó okos és értő 
együttműködése nélkül kockázatos vízre szállni az amúgy szépséges és szeszélyes Balatonon. Az olvasó ámulva 
hallgatja a halak fajtáit, természetét és szokásait, a nagy halfogások emlékezetes szereplőit, de emlékezetben 
tartani alig tudja a hajók neveit, alakját, útvonalát, leminősítését és feltámadását is. 

A tűzoltóparancsnok inkább a Balaton-part embereiről beszél: erősekről és gyengékről, ravaszokról és rászed-
hetőekről. Állatokról beszél: a tópart hajdan nagy számban fürdőző és hempergő bivalyairól. A parton és a jégen 
űzött sportokról vagy inkább – akkoriban még – szórakozásokról: a fakutyázásról, a jégvitorlázásról, a kedélyes 
csónakázásról. És a kockázatos átkelésekről a befagyott Balatonon, szerencsés megmenekülésekről és tragédiák-
ról. A Balaton kiszámíthatatlan szeszélyeiről, sajátos vízjárásáról és hullámveréséről, amely sokban különbözik a 
tenger természetétől, de amely szépségével és százféle arcával évszázadok óta minden erre járót lenyűgöz. Évszá-
zadok óta, hiszen már a rómaiak építettek várost Keszthely-Fenékpuszta környékén, a török időkben végvárak 
sora magasodott a déli és az északi parton (délen mára alig maradt belőlük néhány rom). Sőt, több régészeti jelzés 
mutat olyan állapotra is, amikor a tó vízszintje tizenkét méterrel volt magasabb a mainál, Tihany, Szigliget, Fo-
nyód, a Badacsony vagy a Boglári-hegy pedig szigetként fürdött a mainál kétszer nagyobb Balatonban.

A balatoni világok történeteinek nagyobb része a tó déli településein játszódik (Boglár, Siófok, Fonyód, Föld-
vár környékén), Eötvös Károly annak idején elsősorban az északi part látnivalóit járta végig útitársaival. Boglár 
látványos fejlődéséről több emlékező is ejt szót. A második világégés éveiben mind a lengyel  iskola, mind a 
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franciahadifogoly-tábor Bogláron működött, mindkettő szerepet játszott hazája történetében és a magyar his-
tóriában is.

De a XX. század első évtizedeiben épültek ki mai formájukban a vasútállomások, a mólók és a hajóállomások, 
a szállodák, a panziósorok és az üdülők, a kiskocsmák, a kaszinók, amelyek – főként kezdetben – egyúttal a társa-
dalmi rétegződés (és gyakran elkülönülés) színterei voltak. 

A borkultúra jószerével egyidős a Balatonnal. A településeket kezdettől kiegészítették a pincék, amelyek hol 
kőből rakott, az idővel dacoló alkotások voltak, hol szezonális, romló vityillók. A pincék és présházak némelyike 
századok óta jelzi hajdani gazdáik szándékát, hogy ízlésüknek megfelelő szőlőt-bort termesszenek, és kellemes 
helyszíneket alakítsanak ki maguk és társaságuk örömére. A bogláriak Révfülöpre jártak borért, a „fülöpiek” 
Boglárra vásárolni, akár egyetlen nagy falu lakói, akiket csak a kicsit hosszúra nyúló vízen járás választott el 
egymástól. A pincék legtöbbje mára romlásnak indult, a falvak pedig – a modernebb technika ellenére – mintha 
messzebb kerültek volna egymástól. Az egygazdás, apró szőlőbirtokokból ipari méretű kombinátok lettek, ehhez 
mért berendezéssel és – nem szőlészi, hanem vállalkozói értelemben vett – tőkével. A mezőgazdasági gépészet 
önálló, elismert tudományág és nélkülözhetetlen tevékenység lett, művelője évtizedeken át sokat próbált szak-
ember. Olyan balatoni polgár, akinek nemcsak a nap, a széljárás és a talaj sajátosságait kell számításba vennie, 
hanem olasz, spanyol, francia és ki tudja, még hány égtáj bortermelésének versenyét kell kivédeni, kihasználni 
és tudomásul venni.

Mindezek a szempontok (hajózás, borászat, idegenforgalom) csak szerény részét képezik mindannak, ami a 
Balaton fogalmába beletartozik. Kétségkívül jelentős részét, amely napról napra alakul maga is, és alakítja az itt 
élő emberek életét és munkáját, a települések jelenét és jövőjét, infrastruktúráját és vonzerejét. Mindez együtt 
egyre hasonlóbbá teszi a balatoni településeket és tájakat, és – talán – mégis ez az, ami megőrzi és megteremti az 
egyes vidékek sajátos arculatát. 

Amit írástudóink a Balatonról elmondandónak éreztek az elmúlt években-évtizedekben, gyakran az aggo-
dalom szava volt, a féltés gesztusa, a visszafordíthatatlan változás tünetei (de hát melyik változás nem vissza-
fordíthatatlan?!). Inkább a szociografikus számvetés igénye szólalt meg bennük, most, Podmaniczky Szilárd 
szöveggyűjteményében nemigen érződik sem az összefoglalás igénye, sem valamely jövőkép felvázolása. El-
beszéléseinek legtöbbje mintha félig elmondott anekdota, vagy jelentéktelenre halványult emlékezés volna. A 
kötődés és az aggódás mintha napjainkban kisebb volna a tóért, a könyv olvastán alig érezzük, hogy – amint a 
bevezetésben leíródott – Magyarország ékkövéről, szeme fényéről ejtenek szót a megszólalók!

B. Horváth István: Versek a Balaton partjáról

Van barátom, aki tűzoltó és amellett költő, egy másik, aki autóbuszvezető és amellett költő, de van könyvtáros 
és vízmérnök – természetesen ők is költők. Most, íme, kezemben tartom B. Horváth István verskötetét, ő magát 
portásnak vallja. Mindebből sejteni kezdem, a költőség másképpen értelmezendő munkakör, mint a többi. Költő 
akármilyen foglalkozású ember lehet. Csak költőnek kell lenni hozzá…

De vajon mi kell ahhoz, hogy valaki – például B. Horváth István – költő legyen? Valami nagy szabadság és 
valami nagy kiszolgáltatottság – e kettő együtt teszi a költői látást. Hogy merjen mindenről azonnal véleményt 
mondani, ami csak megérinti. Hogy a világ, a közelebbi és a távolabbi környezet megérintse, sőt bele is döfjön, 
hogy a költő képes legyen felkiáltani a fájdalomtól és az örömtől. Hogy képes legyen az egyes keszekusza jelensé-
gekben élő vagy mögöttük lapuló törvényeket meglátni, és kimondani ezeket a törvényeket.

Igen, ez az egyik, ami költővé tesz: az érzékeny igazmondás. De ettől még próféta, bíró, szociológus is lehet az 
ember, az ő foglalkozásukhoz is szükséges a gyors reagálás, az igazság felismerése. A költő a szavaival szabja for-
mára az igazságot, vagy annak az aznapra eső töredékét. Az anyanyelv az ember leghitelesebb közvetítő eszköze, 
és a legszükségesebb is, anyanyelv nélkül nincs költészet, nincs költő. Anyanyelvünk napjainkban erősen átala-
kulóban van, romlik és feldúsul egyszerre, elfelejt és befogad egyszerre, leráz magáról avultnak vélt szabályokat, 
és helyettük teremt másokat. Vagy megpróbál szabályok nélkül élni, működni. De lehet-e a nyelvi-nyelvtani sza-
bályokat megritkítva beszélni, választ-verset mondani a világról? Néha úgy látszik: lehet.
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B. Horváth István Bajáról került a Balaton mellé. Portásnak? Költőnek! A nagy víz – legyen Duna vagy Balaton 
– mintha serkentené a test és a lélek költői vénáját, szemlélődésre int, indulatokat gerjeszt, játékra csábít. B. Hor-
váth István – a versek erről vallanak – a hosszú szemlélődések és a gyors reakciók embere. Költője. Komolyan 
veszi a költőséget, persze, másképpen nem is lehet. „Nem a szavak mögött. / Belőlük (v)érzek elő!” – sokat elárul 
ez a két sor: a mélyből tör ki, nehezen, az érzés, a forma pedig szinte játékos, ellentét-párhuzam bujkál benne, jól 
kiolvashatóan. Vagy a másik: „Átmos a szabadság / és én rabja vagyok!”

Ad egy Riportverset az elején, akár program is lehetne, vagy önmaga összefoglalása. Az is, nem is. Képes (mer!) 
leírni ilyesmit: „Az igazság többrétegű. / Hazugság az egyik fele. / Másik része érthetetlen. / Nem sokat törődök 
vele…” Dehogynem, az egész kötet az igazság színéről és visszájáról szól.

Van, ahol szépen megtartja a formát, van, ahol bátran eldobja. Könnyen rímel, látványosan, maga kedvére, az 
olvasó meghökkentésére – néha mondható öncélnak is. (Vagy csak, hogy mosolyogjunk a nyelvi ötleten!)

B. Horváth István kora gyermeke, mi más is lehetne. Érzékeli a nyelv napi változását, romlását, rövidülését, 
új szókincsét. Bátran állítja strófába, rímbe a markec, a hölgyemény, a dufla, placc, élvtárs, nyikhaj, csapágy, 
üvegzseb hangsort – a köznép, a köznap szavai, fordulatai ezek. De ha ezek keltik fel indulatát, érzelmeit, miért 
cserélné fentebb stílre, miért szalonképesebbre ezeket a nyelvi alakokat? Miközben ilyen érlelt és nyilván száz-
szor végiggondolt strófát ír – még talán a portásságnál is jobban szeretett szakmájáról – a költészetről: „Akiben 
vers él, vélemény, / az maga is költemény, / így éli túl kemény / hordák ítéletét”. És még egy idézet, ugyanerről, 
másról, mindenről: „Szavaid vázán feszülnek az elvek, / mentik a merülő anyanyelvet, / zúdul idegenszó áradat 
/ magad véded, ha véded váradat!”

Barátai a délvidéki Sziveri János, akit versfüzérben sirat el, Szervác József, Utassy, magyar üvegfestő, erdélyi 
tanár, vér szerinti és fogadott unokái,  mindenki, aki szóra bírja a költőt. A harmónia átélése és a harmónia elvesz-
tése egyaránt felkiált-felsír benne. A táj megszólal számára, ő pedig megszólal a táj láttán, a táj számára Közép-
Európa, nem távolban vagy egzotikumban vár ihletre. A törvényt, az élményt, a versnek valót maga körül látja, a 
kézzel markolható (vagy éppen simogatható) közelségben. Társait klasszikus formájú verssel tiszteli meg (időn-
ként), ilyeneket állapít meg: „önmagad valósága zaklat, / ez nem forma még, csak alakzat”. A formánál mintha 
valóban többre tartaná a tartalmat, a törvényt vagy a vádbeszédet. De azért a forma (az alakzat) szépségében is 
képes elgyönyörködni, és olvasóit megajándékozza vele. Hömpölygő huszonnyolc hexametert ír Balatonfüred-
hez, egészen klasszikus, egészen modern, dehogy zárja ki egyik a másikat.

A sokféleség van B. Horváth István kötetében, sokféle hang, sokféle nyelvi réteg, a rész és az egész szenvedélyes 
keresése és szóba foglalása. Nagyrészt hitelesen, olyan érvénnyel, amin kár volna változtatni. Némiképp rendha-
gyó költő, talán éppen azért, mert természetesen mozog köznapi világában, és hasonlóképpen költői országában, 
a kettőt egyszerre hordozza magával, vállain. De a kettős teher mintha inkább fölemelné és lebegtetné, mintsem 
hogy lehúzza.

Egy emlékezetes gondolat a bőséges választékból: „Dobd el az emléket, / lépj a napok ormán, / élj mindig 
egyképpen, / de sose egyformán”.

Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok. H. n. 2010, Podmaniczky Művészeti Alapítvány
B. Horváth István: Versek a Balaton-partjáról. Bp. 2011, Hungarovox Kiadó

 


