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Balatonvilágos. Nem akarom felfedezni. Helyettem
megtették már mások, okos emberek, akik a tó partján
hosszú sávban húzódó parcellákat vagy tíz évvel ezelõtt
úgy elkapkodták, t a cukrot. A domboldalon fut a vonat, a
buckás, hepehupás, menedékes, cik-cakkos parton né-
hány év alatt villák hosszú sora nõtt ki a földbõl, és az
egész sáv egyetlen, kisebb-nagyobb kertoázisból álló
virágerdõ.
Csönd van itt és nyugalom. Az éjjel a verandán aludtam.

A veranda sarkán nyárfa áll, mellette két juhar. A levelek
alig hallható kis koppanásokkal simogatják egymást, a
Balaton pedig, t valami nagy bûvész, extramutatványt
végez a szemhéjaimmal. Otthon, Pesten az utóbbi idõben
alig tudtam aludni. Úgy-e az ember tele van fájdalommal,
keserûséggel, amely egész nap tép és marcangol. Tele van
akarhatnámsággal, amire lépten-nyomon a nemsikerültség
jégesõje zuhog. Tele van a küzködõ feszültségével, amely
úgy ráncigálja az ember idegeit, t morgó kutyák a csontot.
Az embernek denért nagyot kell csatázni és betyáros a
fizetség még a félsikerért is. Harcolni kell a pénzért, har-
colni kell az állásért, ha nincs azért, hogy legyen, ha meg
van, azért, hogy megmaradjon. Harcolni kell a
szerelemért, a kézszorításokért, a csókokért. Harcolni kell
két perc illanó öröméért épen úgy, t egy darab húsért, t
egy mozijegyért, mint egy cipõtalpért. Mire este ágyba
kerülünk, bódulat ereszkedik ránk. Az egész napi feszült-
ség hirtelen felenged, a bódulat észvesztõ nyugtalanítással
és pokoli zsenialítással taszigál elénk egy szobát, ahol
hiába jártunk, egy arcot, amelyet hiába kerestünk, egy
kézcsókot, amely százezer volt idegfeszültség megeny-
hítésével maradt adósunk, egy utcát, ahol hiába vártunk,
egy számlát, amelyet nem fizettünk ki, eladhatatlan kin-
csünket, meg nem vehetõ rongyunkat, csodákat, reménye-
ket, melyek azok maradnak kivilágos kivirradtig és az
örökkévalóságig.
Igy otthon, Pesten. Itt? Itt halkan összekoccan a juharfa

ága, esti nyugovóra csókolgatják egymást a nyárfa levelei,
a nagy tó csöndes sustorgással bûvész módjára zsolozs-
mázik és kész a varázslat. Fent a domboldalon ragyogó
ablakaival elsuhan a trieszti gyors – ez csak arra jó, hogy
még ráeszméljek, élek én, élek, – azután gyorsan elnyo-
mom a félig szítt cigarettámat és itt az álom.
E sorokat a kertben írom. Hátamegett a villa repkénnyel

futtatott fala, elõttem nyírfák, fûzfák, fenyõfák, virágok és
a Balaton. Kicsit borús az ég, a víz borzong tõle, mintha a
külön Kisisten, amely benne lakik, sûrû ráncokba szedett
arccal adna kifejezést nemtetszésének. Errõl a borzongás-
ról már sokat írtak – én nem fogok róla beszélni. Sokat
írtak a tó színérõl is, arról a bizonyos zöld színrõl, amely a
látóhatárig ötször is változtatja árnyalatát. De keveset írtak
a víz életérõl. Ez a rettentõ víz olyan, mintha valami élõ,
szenvedõ, örülõ, bánatos, haragvó lény lenne. Él ez,
lélekzik, eszik, iszik, dühöng és szerelmeskedik. Tegnap
reggel olyan volt, hogy szinte hallottam és láttam a
kacarászó mosolygását. Nem tudom, mi történhetett vele
éjjel? Annyit láttam, hogy a hold tele pofával szemte-
lenkedett vele, ráakasztott a hátára egy ezüst szilánkokból
vert, tizenkét kilométeres palástot és talán hajnal is
lehetett már, mikor abbahagyta a flörtöt. A tó szinte meg-

duzzadt az éjjeli flört izgalmától. Néha megvonaglott a
háta színe, játékos jókedvében halakat dobált ki magából,
azok meghengergõztek a holdsugárban és cuppanva búj-
tak újra vissza. Mire hajnal lett, fent az égen apró fel-
hõhabok ezrei csipkéztek nászi baldachint föléje és õ
boldogságában kristályos szemmel, mozdulatlan tükör-
fényességben meredt felfelé. Reggel azután mondom,
megenyhülten, halkan kacarászva mosolygott. 
Nappal valami csunya dolog történhetett. A mi emberi

nappali életünkben sem szokott ez másképp lenni, a tóba
is belegázolt valami a nap folyamán. Délután bosszúsan
kezdte dobálni magát, azután haragosan olyan szélvihart
fújt ki magából, hogy a partmenti fák kínjokban belegör-
bültek. Csakúgy lõdözte a víztömegeket a part felé.
Méteres árkokat görbített ki magából nagy fenekedéssel,
az árkok partján fehér tarajak sustorogtak. Estig tartott a
nagy veszkõdés. Talán a Nappal lehetett valami baja, mert
az utolsó összecsapás naplementekor volt. A víz már
valósággal ágaskodott, mire a Nap felkapta a kancsukáját
és úgy végigvagdalt a hátán, hogy széles csíkokban szikrá-
zott fel rajta a vér. Erre megszelídült és mire este lett,
kimerülten és könnyezve feküdt el éjjeli nyugovóra.
Szerencsére a hold ezúttal nem jött el udvarolni neki, nem
a legelõnyösebb állapotban találta volna.
Végül ma délelõtt valami felemás kedélyben van. Nem is

igen lehet rajta eligazodni. Említettem, hogy borús az ég
és azt is mondtam, hogy a tó meg-megborzong tõle. Ahogy
innen a kertbõl látom, mintha idõnként valami remegés
futna rajta végig. Valami türelmetlenség, valami vágya-
kozás lehet, ideges feszültség lehet, valami fojtott titkolt
várakozás. Isten egyedül a mondhatója, mi lehet ez – én
nem tudom. Én csak egyet tudok, de azt azután egészen
bizonyosan. Megállapítottam, hogy ennek a gyönyörûséges
tónak külön Kisistene, vagy királya, vagy mindenható min-
dentérzõ tündére: nõ. Asszony-é, vagy leány, nem tudom.
De nõ.
Forrás:
Borsi Darázs József:
Balatoni hangok, Kalocsa, 1942.
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„Õrizzük, tartsuk fenn emlékeinket,
gyûjtsük össze töredékeinket,
nehogy elvesszenek végleg,
s ezáltal is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen és kétesebb a jövõ.”

Cato

Válogatás a „Fehérpartok” alján címmel készülõ
helytörténeti kiadványból. (szerkeszti: Heinrich Pál)

Balatonvilágos: parti részlet
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Ágoston Béla tanár, aligai nyaralótulajdonostól
vettük a következõ sorokat: „A magyar fürdõügy,
amely az utóbbi idõben erõs fejlõdést mutatott,
igen nagyon érzi a sokféle csapás felhalmozódását.
Mindenfelõl hangzik a panasz, hogy kevés a
fürdõvendég. Ez áll a mi csodaszép Balatonunkra
is. Elmerengve nézem a természet eme gyönyörû
ajándékát. Elöttem a hatalmas víztömeg, amely
mig egyfelõl a csendes idõ dacára is erõs hul-
lámzással adja tudtunkra, hogy a föld alatt
titokzatos erõk munkálnak, másfelõl minduntalan
változó Pazar színjátékával elbájoló hatást tesz az
emberre.

A háttérben a kenesei, almádi, füredi, tihanyi
hegyek mögé nyugvó nap sugarai egy pillanatra
áttörik az örökösen alkalmatlankodó fellegeket,
gyönyörû pírban égnek a fellegek szélei s mindezek
közé igazi poézissel illeszkednek a távoli kékelõ
hegyek. Óh a természeti szépségnek mily gazdag
tárháza ez! Ha mindezekhez hozzágondoljuk hogy
e gyönyörû víztömeg minden cseppje gyógyító-
balzsam az emberiség ezerféle bajára, hogy testet
és lelket egyaránt gyógyít, erõsít, vídít, hogy a
Balaton a benne bízókat sohasem hagyja cserben:
lehetetlenség fájdalom nélkül nem gondolni a ma-
gyar közönség azon részére, akik a hazai fürdõket
lenézik, lekicsinylik.

Forrás:
Balaton, 1913. szeptember 1.
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Székely Móricz enyingi körjegyzõ egyike volt a leg-
elsõknek, akik a Balaton-világosi telepen telket sze-
reztek. A parton csinos villát építtetett, a hegytetõn
pedig szõlõt telepített. A múlt hét egyik napján,
szõlõjébe rándult s amint az állomásról távozott
figyelmeztették, hogy utjában vigyázzon a világos-
pusztai szilaj bikára. S mint sajnálattal halljuk, a
figyelmeztetés indokolt volt, de a veszedelmet nem
hárította el. Székely Móricz ugyanis alig ért a szõlõ-
telephez, észrevétlenül, mielõtt menekülhetett vol-
na, reá rontott ez a hatalmas nagyságú, szilaj állat
s szarvaira emelve, a levegõbe dobta. Székely a ke-
rítésen belül esett s az agyontaposástól megme-
nekült. Vánszorogva haladt vissza az állomásig s
amint ott ruháját feloldozta, iszonyodva látták,
hogy a haskéreg megrepedt s a beleket csak a ruha
tartotta vissza a teljes kifordulástól. S ez az éltes,
nem is erõs fizikumu uri ember bámulatos lelki
erõvel saját maga mosott kötözõ ruhát, mellyel a
sérült részeket bekötözte. Csendesen Enyingre
szállították, ahol most sulyos betegen fekszik. A
messze vidéken közbecsülésben és nagy tisztelet-
ben tartott körjegyzõ szerencsétlensége nagy és
õszinte részvétet keltett s általános a közóhaj,
vajha felgyógyulna sulyos sebesülésébõl. 

Forrás:
Veszprémi Hírlap, 1903. május 24. 
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Balatonaliga: Rédey vendéglõBalatonaliga: strand
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Paksy Gáspár:

LLLLeeeeppppsssséééénnnnyyyyeeeennnn  ttttúúúúllll
Fölcsillámlik végre a Balaton tükre,
Tíz-husz pesti gyerek fölsívít egyszerre.
Ott terem az utas mind az ablak körül,
Ki csak egy kis rést lel, mondhatatlan örül.

Aranyos egy tájék! Tündéri szép álom!
Van-e ilyen szépség még egy a világon?
Ilyen sóhajtások röpködnek a légben,
S lelkesedés pírja lobban ki sok képen.

Híres magyar földön elbüvölõ látvány,
Hogyha tud még a szív örülni hazáján.
Rég letünt idõknek visszatérõ fénye
Boldogságot áraszt az utas szívére.

Csodáld a Balatont édes magyar népem,
Merengj el csak rajta, hosszasan és mélyen.
A hon keble ápol, szépsége elbájol,
Nem jutott-e neked elég a világból?

Merüljön el lelked hazád tengerébe,
Hunnia igézõ, csodaszép szemébe.
Gyönyörû kék szeme sóváran néz feléd,
Hogy búban-örömben sohase felednéd.

A tiszta kék éggel a Balaton rokon,
Onnan egy darabka leszakadt egykoron.
Azurkék palástja hazánkat csókolja,
Fölöttünk az Isten dicsõséges trónja.

Valahány magyar szív elmereng e tájon,
A hon szerelmétõl mindörökre fájjon.
S ha árulás szennye tapadt a lelkére,
Balaton hulláma mossa hófehérre!...

Forrás:
Veszprémi Hírlap 1907 / 32.

KKéétt fféé llee   sszzõõllõõffüürrrr tt
eeggyy   vveennyy iiggéénn

A „Borászati Lapok“ 40-ik számában olvas-
tuk, hogy Bohus László világosi szõlõtelepén
egy Chasselas szõlõvesszõt találtak fehér és
rózsaszínû fürttel. Az említett lap szerkesz-
tõsége felhívja a szõlõbirtokosokat hasonló
irányu megfigyelésekre s íme máris több
helyrõl érkeztek be jelentések eme termé-
szetellenes fejlõdésrõl. Sümegrõl dr Bárdy
György írja, hogy szõlõjében talált két tõkét,
melyen a bogyók ugyanazon a fürtön fekete
és fehér színûek voltak, sõt volt néhány
bogyó, melyeknek egyik fele zöld, másik fele
pedig teljesen fekete színt mutatott.
Dunaföldvárról Potter Lajos szintén a
Chasselasnál talált egy fürtöt, melyeknek
felsõ fele rózsaszínû, alsó fele pedig fehér
volt. A sümegi hír szerint az ott talált szõlõ
direkttermõre volt oltva, s azt ott hiszik, hogy
a színváltozásnál az alany érvényesítette
magát. Dunaföldvárról szoló jelentés illetve
vélemény szerint pedig a hímzor érintkezését
adják okául ezen természetellenes jelen-
ségeknek.

Mindenesetre érdekes és a természet-
tudósok dolga lesz tanulmány után megfej-
teni e kérdést, mely különösen a csemege-
szõlõk termelõknek válhatik nagy hasznára.

Forrás:
Veszprémi Ellenõr, 1901. december 8.

AAnnnnnnnnaaaabbáá ll   BBBBaaaa llaaaattoonnnnaaaa ll iiggáánnnn
A balatonaligai fürdõegyesület augusztus hó 3-án szépen sikerült Annabált rendezett.

Tombola, szépségverseny - fokozták az élénkséget és felejtették a sok fájdalmat
és szomoruságot. A mulatságon részt vettek a fürdõvendégeken kívül 

sokan a környék intelligenciájából.
Forrás:
Veszprém vármegye 1918. augusztus 11.
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Aligán július hó 11-én fürdött Vaszary Ernõ 17
éves gimnáziumi tanuló. A vakmerõ ifjú a csol-
nakból fejest ugrott a Balatonba mintegy 300
méter távolságra a parttól. Ezen merészséget
azonban halállal fizette meg az ifjú, mert nyomta-
lanul eltûnt a Balaton hullámaiban. Hulláját
nyomozzák, de eddig még nem akadtak rá. Az
ifju, Vaszary Kolos hercegprímásnak kedves
közeli rokona.

A szerencsétlen iránt nagy a részvét.
Forrás: Balatonvidék, 1911. július 16.

VVVV éééé gggg zzzz eeee tttt eeee ssss
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Kétségkívül a legkedvesebb és legegészsége-
sebb sportja a Balatonnak a vitorlázás. Erõt és
nyugalmat szerzünk vele a testnek és léleknek
egyaránt. A vitorláson megtalálható testi nyuga-
lom erõsíti a szervezetet, a körülvevõ csend, a
kedvezõ benyomások, mint a napfény, a kék ég,
a hullámok játéka távol tartják tõlünk és elfelej-
tetik velünk az élet izgalmait. A levert lelket a
gyönyörû környezet, melyben ezer a vál-
tozatosság érdeklõdésre kelti, uj gondolatokra
ragadja, uj érzésekkel táplálja és még azokat is
felélénkíti, kik mindentõl lemondottak. De olykor
végzetessé vál. Igy történt Balatonaligán. Dr
Ferenczy József, Székesfehérvári fõorvos nyol-
cadmagával vitorlázásra indult a Balatonon. A
vitorlást messze a parttól egy erõs szélroham
felfordította. A csónak valamennyi utasa vízbe
esett. A segítségükre sietõ csónakon heten
megmenekültek, de Fröschl Mariska husz éves
fiatal leány a hullámokban lelte halálát. A
szomoru eset a balatonaligai fürdövendégek
körében mély részvétet keltett.

Forrás:
Veszprém vármegye 1918. július 28.
Végzetes vitorlázás. Ilyen címû hírünkre

vonatkozólag közlik velünk, hogy Rühr Annna
mentette meg a Balatonaligai vitorlás utasait.
Nem is ismerte a felborult vitorláson lévõket, tel-
jesen egyedül sietett a szerencsétlenül jártak
mentésére és élete kockáztatásával sikerült is az
egy Fröschl Mariska kivételével a fuldoklókat a
hullámsírból kimenteni. A szerencsétlenül járt
férfiak is ugy ki voltak merülve, hogy még a part-
ra evezésnél sem tudtak megmentõjüknek se-
gédkezni. A bátor leány cselekedete annyira koc-
kázatos volt, hogy a parton lévõ férfiak közül egy
sem vállalkozott a mentésre.

Forrás:
Veszprém vármegye 1918. augusztus 11.

ÚÚÚÚjjjj   mmmmeeeeggggáááá llll llllóóóóhhhheeee llll yyyy
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A kereskedelemügyi miniszter megengedte,
hogy a Déli vaspálya üzletigazgatósága a
budapest-csáktornyai vonal mentén Lepsény és
Siófok állomások közt a 133. számu õrháznál
megállóhelyet létesítsen. A megállóhelyet sze-
mély és podgyászforgalomra rendezik be a nyári-
évszak tartamára, neve Balaton-világos lesz. A
megállóhelyen a most érvényes menetrend
szerint közlekedõ személyvonatok fognak
föltételesen megállni. A tényleges távolság után
esedékes menetdíjakat a vonatkísérõ személy-
zet fogja pótlék felszámítása nélkül a vonaton
beszedni, a podgyászt pedig utánfizetés mellett
szállítják.

Forrás:
Balatonvidék, Keszthely.
1901. június 23.

Balatonvilágos BalatonvilágosBalatonaliga: Sirály étterem


