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Dobozi Eszter

Kívül a forgatagon
	 Balaton-parti	gondolatok

Aki túl későn találkozik a nagy vízzel, annak megmarad a tartózkodása vele szemben akkor is, ha már messze 
bemerészkedik a bójákon túlra. Gyermekként sose táborozott a parton. A tóról csak a tihanyi kecskekörömről 
szóló diafilm alapján, később pedig – egészen addig, amíg az első felnőttkori néhány napos üdülésre sor nem 
került – csak olvasmányaiból volt némi fogalma. Olyan az ő visszahúzódottsága most is, mint a félszeg emberé. 
Mint a fürdőruhára vetkőzött szemérmes asszony esetlensége a mezítelenül strandolók között. 

Aki jól ismeri valahonnan régről azt az észjárást, amely hasonlatos a hajdani Balaton-parti őslakosokéhoz, 
előbb-utóbb feszélyezetté válik a tétlen heverészésben. Az egykori helybeliekhez húz ösztöneiben. Azokhoz, 
akik megbotránkozva hallgatták az ideözönlő városiak „vízparti dínomdánom”-ját a balatoni fürdőzők hirtelen 
megszaporodásának idején. Tudjuk, tudhatjuk, hogy így volt: írói tanúságtétele van ennek a távoli múltba vissza-
vezethető, hol felszínre bukó, hol rejtőzködő ellentétnek. Mostani Balaton-parti szemlélődőnk is rokonszenvet 
táplál irántuk, akikről Bertha Bulcsunak vannak emlékezetes sorai az ötvenes évekbeli Balatongyörökről és kör-
nyékéről, az Almádi és Gyenesdiás közötti térségekről írván. A verejtékezve dolgozókról, a szőlőkben görnyede-
zőkről. Olykor már az írónál is megértőbbnek bizonyul velük. A görbe hátú emberekkel, hiszen a szőlő is jobban 
szereti őket – annak a földművesnek a hangján szólva, akit Bertha Bulcsu szerepeltet a könyvében. A szerző sze-
rint ellentmondásos érzületükben irigység és a várossal szembeni ellenszenv lappangott, ő viszont megbocsátha-
tónak véli ezt az idegenkedést a szokatlantól. 

Könnyű lehet ma már ezzel a gondolkodásmóddal elnézőnek lenni, a régi kétkezi munkából élőkhöz hason-
ló emberrel ugyanis egyre ritkábban találkozik a Balaton környékét járó. Ha nem csupán távoli szépségként cso-
dáljuk égnek és földnek, a hegyeknek s a tengervíznek bizalmas összehajlását (amiként azt tették oly sokan Eöt-
vös Károly óta), a kövekhez, növényekhez közel kerülve látható, változik a táj, a természet. Minden korszak raj-
tahagyja bélyegét. A mostani is. Hogyne változott volna meg a rajta, benne élő ember is. A folyamat immár nem 
csupán a szemünk előtt játszódik. Tudományos dolgozatok, konferenciák foglalkoznak azzal, hogy miként mó-
dosul a beépített és megművelt, avagy műveletlenül hagyott területek aránya. Mennyit hódít el magának az 
üdülés kultusza, mennyit vesz vissza a természet. Milyen is a vidék a földművesek nélkül. Találok akadémiai 
doktori dolgozatot, tájföldrajzi PHD munkát – többet is, olvashatja bárki őket a neten. Megtörtént az ország 
paraszttalanítása – így, ezzel a nemszeretem szóval írja le a befejezett ténnyé vált folyamatot az egyik értekező. 

Nem hoz tehát össze a sors minket sem földet művelővel, de még kertjében kapirgálóra sem igen akadunk sé-
táinkon. Az út mentén futó szőlősorok között se szorgoskodik senki. Hogy mikor, ki végezte el a gyomtalanítást, 
rejtély. A szigligeti Rókarántónak nevezett hegyen, alighogy elhagyjuk a Szentháromság-kápolnát, akadályba 
ütközünk. Valahol ott, ahonnan az alkotóház lakójaként Tatay Sándor kémlelte, áll-e még a házuk a Badacsony 
bozótos, gazos vadonában. Szőlőkarók (vagy földbe szúrt botok) közé kifeszített műanyag zsineg jelzi, hogy itt 
földet foglalt valaki magának. A lombok között átkandikálunk: a napos részen ruha szárad, bentebb az összeesz-
kábált, ideiglenes hajlék szinte ott lebeg a víz fölött a legszebb helyek egyikén. Ki húzta itt meg magát? Egy majda-
ni építkező? Alkalmi kempingező? Hajléktalan? Nem tudjuk meg. Embert nem látni a hevenyészve körülkerített 
területen. Csak az élet kellékeit. 

Bent az öregfaluban tavaly szinte minden második házon ott állt a hirdetés: eladó. Kihaltak a tulajdonosok, 
s nem maradt örökös, aki fölfogta volna ügyét a nyaralónak? Túl drágának bizonyult a fönntartása? Aki a nyári 
szállóvendégek hozta jövedelemből egészítette ki a keresményét, nyugdíját, netán a vendéglátásból, nyaraltatás-
ból élt, most – kellő számú vendég híján – hoppon maradt? Megijesztette a gazdákat az ingatlanadó bevezetésé-
nek híre? A Kossuth utcai parasztbarokk házak egyikén ma is ott a vevő után kiáltó tábla. Ugyanitt az utca másik 
oldalán romosodott sokáig egy épület, amely valamiféle közösségi helyként szolgálhatott régebben. Az idén már 
dolgoztak rajta kőművesek. Valaki most éppen a környékét takarítja. Az Esterházy-kastélyon hirdeti még a fel-
irat: a magyar írók alkotóháza. Felújítását már évekkel ezelőtt abbahagyták a munkálatok felénél, harmadánál. 
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Elfogyott a rávaló. Azóta az újravakolt, festett külső falfelületeken megint feltűntek a pusztulás jelei. Az érintet-
lenül hagyott épületszárnyon pedig tovább korhadoznak az ablakok, hull a vakolat, mállik a festék. Felszámoló-
dik az a szervezet is, amelynek ügyintézőihez a beutalásért lehetett folyamodni mindeddig. Nem tudjuk, jövőre 
lesz-e még itt menedéke a kiéheztetett irodalomnak. A városi forgatagból kivonulva és időt nyerve hozzájuthat-e 
még néhány naphoz – az olcsónak éppen nem mondható szállás és ellátás díjáért – az író, költő, hogy alkothas-
son, gondolkodjon, erőt gyűjtsön? 

Emlékszem, 1998-ban még nem mehettünk föl a várrom felsőbb szektoraiba. Azóta megnyíltak a látogatók 
előtt a restaurált falmaradványok közötti területek. A tájékozódót többnyelvű eligazító táblák segítik. Annak 
azonban nem örülhetünk, hogy az üzleti szellem tavaly óta fölkúszott a vár aljából a magasabb régiókig. A csapó-
hídon túl a környezetbe nem illőn és oda nem való anyagból fabrikálva büfé éktelenkedik. Mintha attól tartana 
a környezet rendezője, vagy aki a stílustalan építményhez az engedélyt kiadta, hogy a vár fokáról leereszkedő 
nem volna képes tűrni az éhséget-szomjúságot a pár méterrel lentebb – sokkal ízlésesebb formában kialakított – 
kávézóig, fagylaltozóig, borozóig, az étteremig… Vagy egészen más érdekek forognának kockán, s nem a vendég 
kényelme?

Alkonyattájt szeretek letekinteni a várhegyről a mindig lobogó zászló mellől. Talán mert a víz meghitt érinté-
sénél is jobban vonzanak az olyan pillanatok, mint amilyenről a Takáts Gyula-vers beszél: „Nincs más veled, csu-
pán a látvány.” Jó volna a napsugár utolsó sarkantyúját elkapni a hullámon – legalább szemmel. Ahogyan Krúdy-
nak sikerült leírni az előtáruló képet, a mai digitálisrögzítés-technikákhoz szoktatott megfigyelő már aligha tud-
ná. Csak a megilletődöttséget vagyok képes fölidézni, amelyet bennem támaszt a panoráma, valahányszor ide fel-
jövök. Máskor próbálom azonosítani a helyet, hol állhatott Szekfűné háza, ahonnan a foki bég Szigligetre belopa-
kodó katonái elrabolták a várban szolgáló Darabos Ferkó Rozikáját. Keresem, hova futhatott be a mégis megsza-
baduló lánnyal és megmentőjével a hajó, amelyről Lipták Gábor regényesen kidolgozott török kori történetében 
olvashatunk. Az egyik ilyen tájszemle alkalmával fedezem föl a kastélykert és az Edericsre vezető út menti jege-
nyesor közé odapöttyengetett szalmakötegeket. Amilyen szabályosak a sorközök, olyan szabályosra formálódtak 
a bálák is. Valaki-valami mégis dolgozik a mezőn. Egy gép és egy ember. Ezen kívül munkálkodásra utaló jeleket 
csak akkor észlelünk, amikor fölzúg egy-egy fűnyíró. Amikor hangjuk fölkarcolja a délelőtti csendet. Legalább is 
ott, ahol létezik a csendnek ahhoz mérhető fokozata, amely még engedte megtapasztalni a tihanyi visszhangnak, 
ha nem is a Csokonai által megszemélyesített változatát, de legalább azt, amely egy-két szótagot visszaadott a táj-
ba belekiáltott szavakból. Csend azonban teljes zavartalanságában nincs sehol már. Valahol mindig fölbúg egy 
motor, megcsikordul egy autófék, minduntalan feldúlják a még itt-ott megbújó vízparti idillt, a szőlőhegyek ma-
radék bukolikus hangulatát korunk harsogva-üvöltve-dübörögve játszott slágerei. E háttérzajszerű, zenének vélt 
áradat, a giccsesen andalító dalok és a velőt rázó gépdobok tam-tamjai nélkül ma már nincs se fürdőhely, se üdü-
lő, se étterem, se üzlet, se lakóház…

Ez a zaj-zene terjeng a badacsonyi kikötő és a bóvlit az értékes holmival végképp összekeverve árusítók sátrai 
fölött is. Körülnézve megállapíthatjuk, hogy ezzel a vevőcsalogatóval ezúttal nem sokszorozzák meg sem a vá-
sárlóközönséget, sem a partra vagy hajókázni igyekvőket. A harsány hangok és színek kavalkádjából szinte me-
nekülünk az Egry József Múzeum csendjébe, ahol a napfény festőjének állandó kiállítása mellett minden évszak-
ban tartanak időszaki kiállítást is. Most Chagall-litográfiák láthatók a földszinti teremben. Egry József fehérnél 
is fehérebb fényei és sziénai barnái, vörösei kísérnek el sokáig. S egész heti gondolkodásra való a mottó, amely a 
mester feljegyzéseiből került a falra: „A látottakat ismertté, az ismerteket tudottá, a tudottakat élménnyé, az él-
ményeket magasztossá kell tennünk, hogy művészetet hozhassunk létre.” A XXI. század elején milyen messze 
vagyunk ettől a művészeteszménytől! Most, hogy újra fölidézhettem magamban ezt a mondatot, még belsőbb 
megértéssel és még nagyobb áhítattal gondolok az ő Szamaras emberére, Szent Kristóf a Balatonnál című képére. 

Ábrahámhegynél Salföld felé ágazik el az út. Alig haladunk fölfelé három kilométert, egy újabb elágazásnál 
előttünk terül el a salföldi kőtenger. Hogy szépségét észrevegyük, másfajta érzékenységre van szükség, mint 
odalenn a másik, a vízzel teli tenger tükröző pompájának élvezetéhez. Lágyan hajtogatja a szél a természet kő-
alkotmányai, kőszobrai között most is virágzó Szent Iván seprűjét, melyet mondanak Szent Antal vagy Szent Já-
nos virágának, kásafűnek is. A virágkalauz pedig a jóval költőietlenebb tejoltófű vagy tejoltó galaj elnevezéssel 
illeti a bugákká tömörülő sárga, mézillatú, apró virágokat hozó növényt, melyet vese-, epe-, máj- és légzőszervi 
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megbetegedések gyógyítására használnak. Régen még sajtot is festettek vele. Salföldön, ebben a Káli-meden-
ce kapujának tartott faluban évente megfordulunk. A Balaton ugyanis számunkra, a többi megszeretett tájhoz 
hasonlóan, nemcsak a víz és az Isten áldotta természet hívását jelenti, hanem emberi kötődéseket is. Például 
Salföldön a polonista költő-író-történész Kovács Istvánnak és feleségének, a szintén történész Rosonczy Ildikó-
nak a barátságát. Vadszőlő lugasukban tavaly is éjszakába nyúlóan beszélgettünk. Ennek emléke hoz vissza ben-
nünket. Meg az a felismerés, hogy itt minden valószerűbb és súlyán mérhető, nem úgy, mint a vízparti üdülőöve-
zet felszínes könnyedségében. 

Fényes Elek XIX. század közepéről származó adatai szerint 396 lakosa volt Salföldnek. 1970-ben 243-an vol-
tak. 1973-ban, hogy megszűnt a helyi tanács, az iskola, kezdődött meg a lakosság elvándorlása. Most alig van-
nak többen hetvennél. De hogy ennyien is élnek itt, néhány idetelepült művészcsaládnak köszönhető, meg az 
időközben megjelenő látogatóknak, olyan szállóvendégeknek, akik a pihenésre szánt idejükben nem a vízparti 
üdülésben, hanem az eredetiségét megőrző falu csendjében, az őshonos magyar állatfajtákat bemutató termé-
szetvédelmi major programjaiban, a környék természeti értékéinek tanulmányozásában lelik örömüket. Ma is-
mét van saját önkormányzatuk az itt élőknek. Emellett két alapítvány, három civil szervezet munkálkodik meg-
maradásukon, az élet újjászervezésén. 

Ildikó ezúttal a szomszédba, Somogyi Győző festőművész portájára kalauzol bennünket. A kapuban egy fehér 
ló áll. Ildikó névről szólítja, terelgeti, így be tudunk oldalazni, anélkül, hogy a ló kitörne az utcára. A gazda egy 
másik lóval és egy férfival van elfoglalva az udvar végében. Int, hogy csak térjünk be a házba nyugodtan. A há-
rom egymásba nyíló helyiségben a művész gyűjteménye látható. A magyar huszárság történetét bemutató anyag-
ban hadizászlók, fegyverek, lószerszámok, huszáregyenruhák, hősök, mártírok, királyok arcképei sorakoznak 
régi lakásbelsők berendezéseivel együtt. Itt értesülünk arról is, hogy a Salföldi Kopjások évente többször is tarta-
nak hagyományőrző bemutatókat, lovas táborba hívják a fiatalokat, tizenéveseket. A Salföldi Műhely Egyesület 
kézműves táborokat szervez. Van a falunak újságja is, a Káli Híradó. Somogyi Győző írja, rajzolja, szerkeszti szá-
mait. Bálint napján pedig – amikor az ország a Valentin-napi reklámoktól hangos – Balassi-fesztivált rendeznek.

A falun kívül, a Tapolcáról idevezető útról letérve vár bennünket egy másik élmény: egy Budapestről idetele-
pült tanárházaspár alapította farm. Kecskéket, juhokat tartanak, mangalicát tenyésztenek, s baromfit. Itt is egy 
lóval találkozunk, ahogy kocsinkból kiszállunk. Korántsem olyan pompás mén, mint Somogyi Győzőé. 

– Befogadják a lebetegedett, elhagyott állatokat is – mondja Ildikó. – Ez egy beteg ló. Talán fölépül. 
Amikor a kapuhoz érünk, épp indul egy autó, s amikor mi távozunk, egy másik áll be a parkolóként használt 

helyre. Van forgalom. Nemcsak termelnek, itt helyben értékesítik is a feldolgozott termékeket. Az üzletben sűrű 
rendben felfüggesztve sorakoznak a mangalica sertésből készült füstölt szalonnák, oldalasok, kolbászok. Egy 
újabb helyiségben sajtok érlelődnek. Különböző ízesítésű és méretű sajtok. 

Kifelé jövet belátok egy másik, ideiglenesnek ható épület nyitva hagyott ajtaján: egy ágy tárulkozik föl – be-
vetetlenül. Aligha azért, mert használója verőfényes nappal is ott henyél. Közelebb járunk a valósághoz, ha arra 
gondolunk, hajnalban beágyazni se volt ideje. Nehéz életet választottak, akik itt élnek és dolgoznak – morfondí-
rozok magamban.

SALFÖLD ÉLNI AKAR – hirdeti a közhasznú alapítvány már elnevezésében is. Ha Salföld életben marad, 
Magyarországnak is élnie kell.


