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A szívhalászat 
hagyománya – 
két szöveg között

Annak ellenére, hogy a Balaton-vidék már a 18. század végét!l kezdve – javarészt a helyi köt!dés 
vagy a rekreációs célú id!töltés mia" – egyre s#r#bben tematizálódik az irodalmi szövegekben, és 
mint nemzeti tér1 fontos szerepet tölt be a nemzeti narratívaalkotás bizonyos szakaszaiban2 is, a Bala-
ton-szövegek többnyire mégsem váltak kanonikus érvény#vé;3 a Balaton irodalmi reprezentációinak 
jelent!s része kizárólag a különböz! tóparti városok leírására, hagyományaik felmutatására, a régió jel-
legzetességeire és a természeti táj egyedi vonásainak kiemelésére épül. Ezeknek a reprezentációknak 
a jelent!ségét azonban fordíto" irányban is hangsúlyozni lehet, ugyanis az ado" korszak –  
ismertebb szerz!khöz köthet! – irodalmi szövegeinek is köszönhet!, hogy a Balaton-felvidéket 
és tulajdonképpen az egész régiót a szélesebb értelemben ve" olvasóközönség is megismerhe"e.  
Ez az ismeretség pedig – jóllehet, nem a legfontosabb tényez!ként, mégis (kiváltképp Balatonfü-
reddel mint az egyik leghíresebb fürd!várossal kapcsolatban) – visszahato" az irodalmi-kulturális 
viszonyok alakulására is – ahogyan erre Pálóczi Horváth Ádám tevékenysége és irodalmi kapcsolatai, 
a Festetics család kultúra%nanszírozó- és támogató szerepe, valamint a két Kisfaludy4 m#ködése 
is példaként szolgálhat. Kétségkívül megállapítható tehát, hogy a 19. század els! harmadára – a 
fürd!vizek, gyógyhatású kezelések, a virágzó borkultúra és a hajózás melle" – Balatonfüred a térség 
egyik legfontosabb kulturális központjává vált. Ráadásul ekkor már olyan társadalmi események 

1 A „nemzeti tér” kifejezéshez vö. G-3,0 Gábor, A tér nemzetiesítése: elsajátítás és kisajátítás, Helikon 2010/1Q2, 
239, 245.

2 Ehhez vö. S.(;?B6- Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, Bp., 
Universitas, 2005.

3 Ennek számos magyarázata lehetséges: egyrészt ez nem igazolható például Pálóczi Horváth Ádám vagy Csokonai 
szövegeinek esetében. Másrészt kiterjedtebb történeti-poétikai olvasatok hiányában aligha tölthe"ek be jelent!s 
szerepet akár egy-egy szerz!i életm#vön belül.

4 A két Kisfaludy. Tanulmányok, szerk. H(,23/0 Ágnes, H=8A(,, Zoltán, Balatonfüred, Balatonfüred Városért 
Közalapítvány, 2016 (Tempevölgy Könyvek).

Szív/kórház

KR
ÍZ

IS
 É

S 
ID

EN
TI

TÁ
S 

(6
-o

s 
pa

ne
l)

%(/,9BXM�LQGG����� ���������������������



48|

helyszíneként t#nik fel, amelyek a fürd!i levelek, a hírlapcikkek és az úti beszámolók által országos 
ismertséget hoznak magukkal, s ezáltal rangot kölcsönöznek a Balaton északi parti „f!városának”.

A számos Balatonfüredhez köthet! hagyomány közül azonban a szívhalászat mint az Anna-bálok 
tradíciójához tartozó, azt felvezet! szimbolikus program – irodalomtörténeti szempontból is – kife-
jeze"en %gyelemre méltónak t#nik. A szívhalászat eseményének irodalmi „feldolgozása” ugyanis 
nemcsak a tematikus jelleg# olvasatoknak kedvez, vagyis nemcsak társadalomtörténeti adalékokkal 
szolgálhat, valamint a Balaton-reprezentációk sorát b!vítheti, amelyek valamiféle emlékállításnak 
felelnek meg, hanem magának a hagyománynak az alakulására, m#ködésére nézve is jelent!snek 
mondható. (Noha az elmúlt id!szakban több kiadvány is megjelent, amelyek éppen tematikus 
alapon válogatnak össze a Balatonhoz vagy éppen a nyaraláshoz kapcsolódó irodalmi szövegeket.)5 
A szívhalászat hagyományára irányuló vizsgálat kérdésfeltevése szempontjából két irodalmi szöveg 
alkotja az értelmezés tárgyát: Vörösmarty Mihály A’ füredi szívhalászat és Krúdy Gyula „Balatoni 
szívhalászat”: Nyári romantika cím#, a szívhalászat bemutatása szempontjából megkerülhetetlen 
szövegei. A fentebb említe" kanonizációs problémák ráadásul Vörösmarty szövegének esetében is 
tökéletesen megmutatkoznak, ugyanis a recepció rendre elmarasztalta a „beszélyt”, a balatonfüredi 
kultúrtörténet és a lokális hagyománytörténet számára azonban kiemelt szerepet tölt be, ugyanis 
a szívhalászat !sjelenetének tekinthet!. A szöveg el!ször az Athenaeum folyóirat (Vörösmartyék 
lapjában) 1837. évi január 8-i, vagyis 3., a január 12-i vagyis 4. és 15-i, vagyis 5. számában jelent 
meg els! közlésben, három részben – folytatásokban, o" még m#fajmegjelölés nélkül, azután az 
1840-ben kiado" négykötetes, Vörösmarty újabb összegy#jtö" írásait tartalmazó második, Beszé-
lyek és regék címmel megjelent kötetének nyitó darabjaként.6 Ezen a ponton azonban nem annyira 
a textológiai érdekességek feltárása vagy a %lológiai problémák felderítése vezeti az olvasást, már 
csak azért sem, mert az 1974-es kritikai kiadás szintén megtarto"a a Beszélyek és regék címét és 
tagolását. Sokkal inkább a „beszély” különös, mert ellentmondásoktól mentes olvasástörténete 
fontos. A valóban nem túl komplikált elbeszélést Erdélyi János és Toldy Ferenc egyáltalán nem 
említi,7 Gyulai Pál – egyébként részben jogosan – az Athenaeum keresletével magyarázza a „beszé-
lyek” megírását, és „%gyelemre méltó”-nak tartja azokat, de rögtön egy korlátozó megjegyzést f#z 
ehhez: „kevésbé sikerült A füredi szívhalászat, amely a jelen életb!l van véve, de cselekvénye és 
jellemrajza inkább küls!, mint bels!.”8 A „kevésbé sikerült” szöveg megítélése a 20. század els! 

5 Ez alighanem a nemzeti narratívaalkotás következtében el!álló kultuszképzés maradványának, akár egy vitatható 
vagy legalábbis reKektálatlan kulturális identitásfelfogás reprezentációelv# összegzésének terméke. A teljes vonat- 
kozó lista nélkül: Nyári mulatságok. Magyar írók novellái a nyaralásról, szerk. U8?3, László, Bp., Palatinus 2002; 
Békebeli Balaton, szerk. Z20*(0 Erika, Bp., Eri, 2005; Balatoni szívhalászat. Magyar írók novellái, vál. KG8<220 P. 
József, Bp., Noran Libro, 2012. 

6 V<8<2A(8)- Mihály, A’ füredi szívhalászat = V<8<2A(8)- Mihál’ újabb munkái, II, Buda, Magyar Királyi 
Egyetem, 1840, 1–42.

7 Erdélyit jobban lekötö"e a költ!i beszély (f!ként Arany esetében), Toldy számára pedig fontosabb volt maga az 
Athenaeum, valamint Kisfaludy Károlyhoz és Jósikához képest Kuthy Lajos és Nagy Ignác beszélyeinek kritikai 
megítélése. Vö. E81B6-0 János, Vörösmarty Mihály Minden munkái = UG, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, 
szerk. L4*352- Sándor, Bp., Akadémiai, 1991, 15; T+61- Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb 
id!kt!l a jelenkorig rövid el!adásban, II, Pest, Athenaeum, 18733, 184.

8 G-46(0 Pál, Vörösmarty beszélyei és drámái = UG, Vörösmarty életrajza, Bp., Franklin-társulat, 1879, 201–202.
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felében annyival egészült ki, némileg ellenpontozva a f!ként hallgatásra épül! addigi fogadtatást, 
hogy Vörösmarty „beszélyeit” a magyar novellairodalom (a tanulmány szerint kevéssé vizsgált) 
történeti folytonosságába is – innovatív formatörekvésekre hivatkozva – be lehet építeni.9 

Ez a rövid meséje ennek a nagyon valószín#tlen történetnek. Az egésznek motivatiója olyan gyönge, 
hogy csodálatos módon írója még Virginia családi viszonyairól is alig értesít. Nem tudjuk, hogy 
ez a szöktetés hogyan fogadtatik és oldatik majd meg családjában. Az egész történet érthetetlen, a 
leveg!ben lóg, pedig milieu-je annyira reális és annyira modern társadalmi, hogy nem tehetjük túl 
magunkat az ilyen nyárspolgári kérdéseken. Különben a hangulati egység tekintetében is gyönge. 
Els! felében, mikor a menyasszony az esküv!n megpillantja régi szerelmesét és az oltár el!" elájul, 
a feszültség olyan er!s, hogy nem ilyen tréfás és kiokoskodo" megoldást várnánk.10

Az idéze" rész egyértelm#en ráirányítja a %gyelmet a „modern társadalmi” környezet reprezentá-
ciójának sikertelenségére, noha annak alapja éppen Vörösmarty modern témaválasztását dicséri. 
Innen nézve látható az is, hogy a szöveg voltaképpen Gyulai észrevételeit ismétli és bontja ki, ezért 
olyan megállapításokkal kénytelen ellensúlyozni addigi kritikáját, amelyeket inkább a Vörösmartyt 
övez! tisztelet és az argumentáció telikus jellege hívo" életre, nem pedig a szöveg poétikai teljesít-
ményének mérlegelése („I"-o", mint például a félbeszakadt esküv!i szertartás elmondásában pedig 
olyan gyors menet#, hogy a legügyesebb modern írónak is becsületére válnék.”11). Ebb!l az értel-
mezési keretb!l pedig már csak elvenni képes az 1950-es évek szemlélete Vörösmarty szövegének és 
Galamb Sándor tanulmányának összefüggésében is, mivel – nehezen ugyan, mégis – osztályharcot 
keres a „beszélyben”, s olyan sikeresen teszi mindezt, hogy még egyfajta „karakterrajz” esetében 
is talál: „[a] polgári irodalomszemlélet föl sem tételezi az imperializmus éveiben, hogy politikai 
meggy!z!dés adhatna arcélt egy novella-h!snek.”12 Nem véletlen tehát, hogy az 1974-es kritikai 
kiadás13 olyan helyzetbe kényszerült, amelyben a kihagyás vagy hallgatás már nem megengedhet!, 
a dicséret pedig egyrészt alaptalan volna, másrészt minden értékelés – textológiai és %lológiai 
szempontból – feleslegesnek, indokolatlannak, esetenként károsnak is bizonyulhat. Ebb!l szinte 
egyenesen következik, hogy a szerkeszt!k az utóbbi lehet!séget választo"ák, amikor a Jegyzetek-
ben kifejeze"en negatívan értékelték A’ füredi szívhalászatot („Vörösmarty valamennyi elbeszélése 
közö" a leggyengébb.”14). Az értékelés – meglep! módon – nem az ’50-es évek kritikai szólamát 
visszhangozza, hanem retorikai és argumentációs szempontból is Galamb 1915-ben megjelent, 
viszonylag átfogó értelmezését aktualizálja. Végs! soron azt is meg lehetne kockáztatni, hogy a 

9 G(6(A? Sándor, Vörösmarty novellái, ItK, 1915/2, 173–189.

10 Uo., 181.

11 Uo.

12 Már a címadás kísérteties egyezése és egyértelm# vitairat-jellege alapján is egyértelm#, hogy Vörösmarty 
szövegei inkább csak ürügyként szolgálnak az imperialisták elleni harchoz. J4D32. Géza, Vörösmarty novellái, 
It, 1951/2, 181.

13 V<8<2A(8)- Mihály, Beszélyek és regék, Ezeregyéjszaka I. füzet, kiad. S+6) Andor, Bp., Akadémiai, 1974 
(Vörösmarty Mihály Összes M#vei, 13), 299.

14 Uo.
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Gyulai Pál észrevételeit követ! száz év ala" nem sok minden változo" a „beszély” megítélésével 
és annak a Vörösmarty-életm#vön belüli státuszával kapcsolatban: a „leggyengébb” vagy „kevéssé 
sikerült” elbeszél! szöveg, amely inkább ritka kivételként jelenik meg Vörösmarty irodalmi teljesít-
ményének kontextusában. Mindezt pedig még Fried István a kritikai kiadásról írt, összehasonlító 
világirodalmi távlatokat ajánló recenziója15 és Petneki Áron a fürd!zés kultúrtörténetével foglalkozó 
tanulmánya16 sem képes árnyalni.

Ami Vörösmarty szövegében a szívhalászat hagyományával és a Balaton megjelenítésével kapcso-
latban az említe" tematikus szempontú észrevételeken kívül is hangsúlyos lehet, hogy a Balaton egy 
„csepp édesvíz”-ként jelenik meg Radó és Csöngedy beszélgetésében.17 Ez persze csak Radó beszé-
dének része, amelyet a szerepl! az ekkor még amerikainak hi" Kajárynak tulajdonít, pontosabban: 
annak hallgatását saját szólamával tölti fel. Amikor ezt követ!en Csöngedy azzal védekezik, hogy 
„becsületes kis tenger”-nek nevezi azt, valójában saját %ktív beszédére reKektálva, akkor nemcsak 
az idegen és saját közti perspektíva különbségére nyílik rálátás, hanem az akkora már a köznyelvbe 
beépült, Kazinczy által meger!síte" Balaton „a magyar tenger” frazéma kifordítása is meg%gyelhet!. 
A szerepl!k közö"i beszélgetésben felmerül! problematikus pontok (Amerika természeti érdemei, 
a négerek, a Balaton melléke) az idegennek tulajdoníto" saját beszéd részeként leplez!dnek le – a 

15 F80=1 István, Vörösmarty Mihály Összes m#vei, ItK, 1980/1, 107.

16 P=),=*0 Áron, Múzsák szabadságon. Az id! múlatásának kultúrtörténete a magyarországi fürd!helyeken (1815–
1848), Helikon, 1991/1–2, 243.

17 V<8<2A(8)- Mihály, A füredi szívhalászat = UG, Beszélyek és regék..., i. m., 91.
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dics!ítés és annak megcáfolása, valamint Kajáry színjátéka is a kulturális identitást belülr!l kikezd!, 
mert alapvet!en benne rejl! fenyegetésként t#nik fel. Ami ezt követ!en meghatározza a diskurzus 
alakulását, és közös ponthoz vezeti a három fér% megnyilatkozásait, hogy a hölgyek tulajdonképpen a 
fér%szívek (el)rablóiként jelennek meg már a szöveg els! részében. Vörösmarty szövegében azonban 
egyáltalán nem véletlen, hogy éppen ez a történet játszódik Balatonfüreden, amely hely ekkoriban 
valóban a kiemelt bálokról, rangos társadalmi eseményekr!l ismert, ugyanis a bálok melle", amelyek 
összeterelik a szép hölgyeket és a megtört szív# vagy vágyakozó úriembereket, nem is csupán a fürdés, 
hanem hangsúlyosan a gyógyfürdés lehet!sége kerül el!térbe. A szív ebben az összefüggésben pedig 
azért válhat a „szívhalászat” alapjává, mert (mint az kés!bb kiderül) az emberi szerelmen és csalódáson 
kívül a kardiológiai szempont is konstitutív mozzanatként mutatkozik meg. (Ebben az esetben sem 
valamilyen társadalmi állapot visszatükrözésér!l van szó, pedig ekkor még valóban nem m#ködik a 
szívkórház, a város gyógyvizének jelent!sége azonban már ekkor sem elhanyagolható.) Balatonfü-
redet tehát minden szempontból a gyógyulás helyeként azonosítja a szöveg, ez az azonosítás pedig 
egy olyan, következetesen végigvi" antropomor%zációs m#veletsor eredményeként jön lére, amely 
Vörösmarty szövegében a fürd! világának nyelvet ad. A fürd! magyaráza"al szolgál, maga távoztat 
embereket, vagyis olyan hatalomként m#ködik, amelynek – mivel egyszerre képes gyógyítani és 
szórakoztatni – szükségszer#en minden ember alá van vetve.

A „beszély” harmadik része, amely a Szívhalászat alcímmel kezd!dik, a játékra történ! felhívás 
által jeleníti meg a bálokhoz kapcsolódó hagyományt. A felhívás szövegében már megtalálható a 
prolepszisként is érthet!, a történet zárlatára vonatkoztatható lehet!ség: „[m]inden szép hölgy és 
minden bátor fér%, ki szívet nyerni és veszteni akar, hivatalos.”18 A nyeremény és a veszteség eIéle 
összekapcsolása ugyanis egyszerre utal a ladikverseny tervezhetetlen – a hagyományban sokáig 
meg!rzö" – kimenetelére, a fér% és n! párbajára, valamint Kajáry kés!bbi gy!zelmére is. Ebben az 
esetben a ladikverseny üldözésen és elfogáson alapuló logikája a szerelem kiszámíthatatlanságának 
allegóriájaként m#ködik, amelyet a szövegben az eseményhez kapcsolódó, kissé didaktikus magyarázat 
fel is old: „történt, hogy az aranyhalat nem az fogta el – hogy a szívhalászat szellemében szóljunk – ki 
felzavará és állhatatosan utána volt, hanem a csapongó, kinek vak szerencséb!l épen hálójába került.”19 
A „beszélyben” szerepl! viharjelenet, amelyben egy komp megzavarja a ladikversenyt és megszökteti 
Virginiát, az elbeszélés els! részének már említe" kultúrkritikai szólama fel!l ironikusnak is t#nhet, 
amit a szöveg zárlata meg is er!sít azáltal, hogy az addigi id!viszonyok kimozdításával a füredi ese-
mények évr!l évre történ! megismétl!dését is kilátásba helyezi. Akik pedig veszte"ek a szívhalászat 
versenyén, azoknak a füredi gyógyfürd! (legalább) testi enyhülést hozhat.

Anélkül, hogy Vörösmarty szövegével kapcsolatban explicit hiányként kerülne el! az Anna-bálok 
hagyományának említése, amely – a saját eredetnarratívája szerint20 – a „beszély” els! megjelenése 
el!" már több mint tíz éve léteze", azonban kezdetben nem különült ki a bálok közül és névadójához 
való viszonya is kétségeket vet fel, a szívhalászat hagyományára nézve az is %gyelemre méltó, hogy 
Krúdy Gyula „Balatoni szívhalászat” cím# szövege egyértelm#en Vörösmarty „beszélyét” adja meg 
pretextusként. Krúdy 1931-es szövege ugyanis a következ! sorokkal kezd!dik: „Már Vörösmarty 

18 Uo., 104.

19 Uo., 108.

20 Vö. „Annavigalmi emlékül”. Anna-báli tudósítások és visszaemlékezések a 19–20. századból, Füredi História, 2010/2, 2.
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Mihály idejében, éppen száz esztend! el!" is, tudtunk róla. »Füredi szívhalászat« címmel írt róla a 
nagy költ! Frankenburg divatlapjába, amely a mai színházi és divatközlönyöknek !sapja volt.”21 A szö- 
veg felütéséb!l azonnal kiderül, hogy a Krúdy-szöveg egyszerre tematizálja Vörösmarty „beszé-
lyéhez” való viszonyát és a szívhalászat hagyományát. Ebben a viszonyban azonban a hiperbolikus 
retorika és az Életképek megidézése is az ironikus perspektíva kialakításához és – a szöveg zárlata 
fel!l pedig sokkal inkább – a tradíció feltartóztathatatlan átalakulásának felismeréséhez járul hozzá. 
Innen nézve nem véletlen, hogy a szöveg els! szakasza Frankenburg Adolf divatlapját, az Életképeket 
említi, amely csak 1844-t!l jelent meg, ameddig Vörösmarty szövegének els! közlése az Athenae- 
umból származik – hét évvel korábbról. Ahogyan az sem, hogy az els!sorban polgári közönséget 
megszólító orgánum szerkeszt!je 1847-t!l az a Jókai Mór lesz, aki kés!bb éppen Balatonfüreden le" 
büszke villatulajdonos. Ráadásul a cím éppen azzal jelzi saját Vörösmarty-szöveghez való viszonyát, 
amely a város kulturális térnyerésével kapcsolódik össze, hogy „A füredi”-t „Balatoni”-ra cseréli, 
vagyis ezáltal „Füred” az egész balaton jelöl!jévé válik, ha úgy tetszik, annak kicsinyít! tükrévé. 
Mindez hangsúlyosan idéz!jelek közö" szerepel a Krúdy-szöveg címében.

A Krúdy-szöveg felütése tehát egy direkt kommemorációs és hagyományidéz! gesztussal indul, 
s saját témaválasztását is az irodalmi hagyományra való rámutatással igazolja, ugyanis a szöveg 
következ! szakaszában ez olvasható: „[j]elent!ségét a balatoni szívhalászatnak mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az ország eleven tollforgatói közül éppen a legnagyobb költ! mélta"a %gyel-
mére ezt a témát.”22 Azon a gesztuson kívül, hogy a „legnagyobb költ!t” Vörösmartyval azonosítja 
a szöveg, nem egyszer#en indokolja a szívhalászat témájához való kapcsolódást, hanem magát a 
témát is különleges, kiemelt pozícióba helyezi – annak az egyszer# relációnak a mintájára, hogy 
a „legnagyobb költ! témája” a téma „jelent!ségét” is megkérd!jelezhetetlenné teszi. Ez az eljárás 
egyrészt azért %gyelemre méltó, mert éppen arról a Vörösmarty-szövegr!l van szó, amely még az 
elbeszél! textusok közö"i is – a már fentebb említe" recepciótörténet alapján – jelentéktelennek 
számít. Másrészt a „jelent!s” szó kiemelése közvetlenül egymás után kétszer is el!fordul – amolyan 
semmitmondó, mert a történés jellegének kitüntete"ségét nyelvileg meglehet!sen alulesztéti-
záló formulában. Mindez pedig szokatlan abban a Krúdy-féle nyelvhasználatban, amely, például 
a Szindbád-történetekben, az érzékleti lehet!ségeket a jelz!k teljes szemantikai spektrumának 
mozgosítása által egyéníti.

A Krúdy-szöveg a már említe" összekapcsolást (ti. „Füred” az egész „Balatont” jeleníti meg, 
tulajdonképpen a központjának is nevezhet!) az ország hölgyeinek találkozási pontja mia" a szív-
halászat eseményéhez köti. Az már most megel!legezhet!, hogy Vörösmarty és Krúdy szövegeinek 
érintkezései olyan fontos hagyománytörténeti összefüggést tehetnek láthatóvá, amely Balatonfüred 
egyik legfontosabb kulturális eseményének alakulását is magyarázza. 

Magyarország valamennyi jelent!s és emlékezetes hölgye, grófn!k és színészn!k, pesti patríciusok 
nejei és leányai, a Balaton vidéki nemesség hölgyeivel karöltve, ve" részt a „Szívhalászat” ünnepélyén, 
amely tulajdonképpen állo": felvirágozo" csónakokon való hajókázásból, egy kompon elhelyeze" 

21 K8R1- Gyula, „Balatoni szívhalászat” (Nyári romantika) = UG, Irodalmi kalendáriom, vál. B(8)( András, Bp., 
Szépirodalmi, 1989, 26; valamint K8R1- Gyula, „Balatoni szívhalászat” = Balatoni szívhalászat. Magyar írók 
novellái, i. m., 154–160.

22 K8R1- Gyula, „Balatoni szívhalászat” = UG, Irodalmi kalendáriom..., i. m., 26.
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cigányzenekar (Lavo"a vezetése ala") hangjainál, és a hölgyek a csónakokból hálót vete"ek a tóba 
vesze" szívek után. Bizonyára sok szívet kihalásztak a kecskekörmökkel és keszegekkel együ", mert 
a bálon, amely a lampionnal világíto" platánok ala" a „Szívhalászatot” követé: már mindenki meg-
találta a maga párját.23

A szövegben például az 1930-as évekbeli Balatonfüred kiemelt szerepét olyan utalásrendek határoz-
zák meg, amelyek valóban különös rangot kölcsönöznek az eseménynek és látványosságá avatják 
azt. A „felvirágozo" csónakokon való hajókázás” például már úgy utal egy polgári életformához 
köthet! kikapcsolódásra, hogy közben A füredi szívhalászatban szerepl! hajók leírását idézi fel.  
A cigányzenekar Lavo"a név általi kiemelése arra irányítja a %gyelmet, hogy a Lavo"a név24 a min!-
ségi szórakoztatást a spektakularitással kapcsolja össze. (Mostanában már nem, de pár éve még 
ugyanúgy a népi verbunkos zenekar, pontosabban a népi verbunkosból származó magyar m#zene 
szórakozta"a a vendégeket, résztvev!ket.) Az 1900-as évek elején ez azért fontos a balatonfüredi 
szívhalászat összefüggésében, mert ekkorra a népszínm#betétek darabjaként hallható nótákat és 
az opera egyes részeit is cigányzenekarok közvetítése szállítja a különböz! társadalmi rétegekhez. 
A Lavo"a-féle tánczenének i" azért lehet jelent!sége, mert az esemény ünnepélyes, emelkede" 
és egyszerre hagyomány!rz! jellegéhez éppen a szélesebb társadalmi rétegek megszólítása járul 
hozzá, tehát azok bevonása a látványosságba. Persze, Krúdynál a három programelemre felosztható 
eseménynek ez is csak a középs! tagja, ugyanis ez magát a „szívhalászatot” készíti el!, vagyis annak 

23 Uo.

24 Lavo"a Rudolf Rezs! (1876–1962) karmester, zeneszerz!; 1922–1935-ig a Nemzeti Színház karnagya.

Szív/kórház

EX
U

LA
N

SI
S 

IV

%(/,9BXM�LQGG����� ���������������������



54|

említe" „jelent!ségét” mutathatja fel. Az idéze" rész utolsó szakasza ismét tartalmaz egy olyan 
szándékos emlékezeti mozzanatot, amely a „kecskekörmökre” történ! utalás által a „füredi” identitás 
vagy eredet mitologémáját idézi fel, amelyet azonnal össze is kapcsol egy általános, Balatonfüredet 
egyáltalán nem egyénít!, meglehet!sen profán elemmel. Ennek f!ként azért van kiemelt jelent!sége, 
mert a szöveg a „halászás” tevékenységében azt az ismétl!dést mutatja fel, amely minden fogásnál 
emlékeket ír be a szívbe, vagyis – akár a ’központ’, akár az ’érzelmek’ metaforájával – magába az 
emberbe. „A száz esztend! el!"i daliák (akiknek szíveit a hölgyek a tóból kihalászták) a költ! fel-
jegyzése szerint többet táncoltak, mint valaha bármely balatoni bálon. Kite"ek magukért azonban 
a vízitündérek és egyéb balatoni sell!k is, akik a halászat révén a szívek birtokába juto"ak.”25

A szívhalászat szakaszainak kiemelése után azáltal bonyolódik az elbeszélés, hogy az olyan 
szövegemlékre támaszkodik, amely valójában soha nem léteze". Amennyiben a „költ! feljegy-
zése” Vörösmarty szövegére mint el!zményre vonatkozik, akkor valójában nemcsak az állítás 
hamis, hanem arról van szó: ilyen egyáltalán nem szerepel Vörösmarty szövegében. A szöveg 
tehát Vörösmarty autorizációs szerepén keresztül legitimálja saját állításait azért, hogy ismét a 
„füredi szívhalászat” páratlanságát nyomatékosítsa. Krúdy szövegének ez a %kciós eljárása azonban 
rendre iróniaként is olvasható, hiszen a „vízitündérek” és „sell!k” munkája ugyanezt jelöli. Azok 
ugyanis a szöveg szerint legalább annyira partnerek a szívbe kerülés aktusában, mint a tényleges 
szívhalászok. A képzelet (legendák és !störténetek felkutatása) tehát olyannyira visszahat annak 
végrehajtójára, hogy az tulajdonképpen megsz#nik képzeletnek lenni, vagyis egyszerre élni kezd. 
Nem véletlen, hogy a szöveg következ! szakasza a hagyományok és a szokások folytonosságának, 
szinte örökidej#ségének lehet!ségét villantja fel: ezt pedig a „szív” biztosítja, amely változatlanul 
az emlékek és az emóciók gy#jt!helyeként ismerhet! fel:

Csak a szemünket kell lehunynunk, hogy a mai balatoni hölgyeket elképzeljük a száz esztend! el!"i 
szívhalászok helyére. A n! és a szerelem tulajdonképpen sohasem változik, mint ahogy az igazán 
nagy dolgok nem változnak a világon. Ugyanazok a hölgyek sétáltak száz év el!" a tópart platánjai 
ala", akik manapság.26

Ami tehát eddig megállapítható: a „n!k” és a „szerelem” a változatlan igazság jelöl!iként érthet!k, 
Balatonfüred pedig annak helyszíneként, ami ezt egyáltalán meg%gyelhet!vé teszi és meg is !rzi. 
Mindez azonban már annak a hagyománynak a folytonosságát hivato" megalapozni, amely Krúdy 
szövege által létezik. A „Balatoni szívhalászat”-ban ezek megállapítását követ!en olyan váratlan 
narratív törés %gyelhet! meg, amelyben mintha modálisan is a Vörösmarty-szöveghez hasonló 
történetmondásba fordulna az elbeszélés. Az olvasó azonban nem egy Vörösmartyéhoz hasonló 
történetet kap, hanem éppen az id!beli különbség eltörlésének általános eszmefu"atását.

O" van közö"ük a szívhalászn!, Fruzsinkának hívják, és szüleinek, valamint neki magának is az a 
feltevése, hogy nem tölti tétlenül a nyarat, szívet halász, ha még csak egyetlen szív van a Balatonban. 
A férjhez menés éppen olyan célja a nyaralásnak 1931-ben, mint 1831-ben volt.

25 K8R1-, Balatoni szívhalászat = UG, Irodalmi kalendáriom..., i. m., 26.

26 Uo.
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Fruzsinka kezében éppen úgy van a háló, amellyel a halat és a szívet fogja, mint Vörösmarty 
Mihály idejében.27

Ez nem azért érdekes a szívhalászat hagyományára irányuló kérdésfeltevés számára, mert Vörös-
marty szövegében egyáltalán nem jelenik meg a halászháló vagy a nyaralás célja, hanem azért, 
mert a Krúdy-textus Vörösmarty elbeszélésének allegóriáját valóban konkrét, literális jelentésként 
használja fel, hasznosítja újra. A rövid, történetszer# eszmefu"atásnak ezért lesz a f!szerepl!je 
Ábrándi, aki Vörösmarty szövegének szerepl!ihez (Rontó, Kajáry vagy Csöngedy) hasonlóan 
olyan beszél! névvel rendelkezik, amely bekapcsolható a történetmondás értelmezésébe (jelen 
esetben olyan eszme, amelynek nincs megfelel! valósága, mely egyedül a képzeletben él, a képzelet 
szüleménye). Ábrándi Szabolcsból érkezik Füredre, de száz évvel ezel!"r!l, tehát az elbeszélés 
alapján éppen Vörösmarty idejéb!l. Ezáltal nyilvánvaló, hogy a szövegben Ábrándi a régi bálokat 
és pezsgést képviseli, azok emlékét teszi jelenvalóvá, vagyis a szöveg Ábrándi szerepeltetésével 
maga is egy majdnem elfelede" tradíció felélesztésének, akár egy haldokló szív újraélesztésének 
allegóriájaként is olvasható. Valójában, mint látható, éppen a szöveg bizonytalanítja el saját állítá-
sait, vagyis az id!tlenség képzetét és a hagyomány ápolásának egyértelm# folyamatát, ugyanis a 
szöveg kezdetével ellentétben i" nem a száz éven átível! azonosságról van szó, hanem csak annak 
vágyáról, ugyanis egyrészt már az is problematikus, hogy fel kell ébreszteni a füredi fürd!z!ket és 
bálozókat, másrészt az még problematikusabb: ezt Ábrándi, vagyis maga az ábránd hajtja végre.

– El!re, szívhalászok! – kiáltja Ábrándi, és a szívhalászok, a Fruzsinák és Dérynék, Szegedy Rózák 
és Laborfalvi Rózák utódai, a balatoni hölgyek kezükbe veszik újra a hálókat, hogy a szívhalászat 
játékától élénküljön part és tó.

I" vannak Csermák, Lavo"a és a többi hangászok is, csak a hangszert kell a kezükbe adni, hogy 
megtalálják a minden földi bajt feledtet! dalokat.28

Nem véletlen, hogy a szöveg azokat a Rózákat mint írófeleségeket jelöli meg szívhalászként, 
akik – egy pszeudoromantikus nézetben – az irodalmi hagyomány fenntartását a szerelem által ins-
pirálták, ugyanis majd !k fogják ki azok nevét, akik egyáltalán hírt adhatnak a füredi szívhalászatról.

Nem tudható biztosan, hogy az Anna-bálok története és a szívhalászat hagyománya mikor 
keresztezi egymást el!ször, de úgy t#nik, hogy Vörösmarty története alapozta meg magát a szívha-
lászat programját, amely azután egy tradicionális eseményhez tartozó gyakorlatként szilárdult meg. 
Krúdy szövege pedig ennek a gyakorlatnak az elt#nésér!l ad számot, és felelevenítési kísérletét, 
életre keltését vagy jelenvalóvá tételét adja egy olyan hagyománynak, amelyet ha más már nem is, 
az irodalom emlékezete akkor is fenntart. Mindezt úgy, hogy Vörösmarty szövegének felidézése 
közben ráadásul az Eötvös-féle Balatoni utazás nyelve és poétikája is felsejlik. Krúdy szövege ilyen 
módon maga is szívhalászatként jelenik meg, mint az emlékeztetés, a létrehozás vagy beírás – aho-
gyan ez a balatoni sell!k esetében is láthatóvá vált. 

27 Uo., 26–27.

28 Uo., 28.
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