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Németh István Péter

„El nem múló vendégség 
van köztünk…”

Egy Szent György-hegyi vers megközelítése

Fodor András Vendégségben otthon című költemé-
nyének – úgynevezett – keresztlevele is létezik, hi-
szen naplójában először június 26-án említi, hogy 
írásába Fonyódon belekezdett: „Rábízom magam a 
szentgyörgyhegyi vers elkezdésére. Néhány sor után itt 
van a postakézbesítő tíz-egynéhány levéllel és egy csú-
nyácska címlapú, de elég testes könyvvel, Bulla Karcsi 
Majálisával…”

Fodor András 1975. július 3-án együtt hallgatta a 
rádiót Csűrös Miklóssal. (A felvételen Albert Zsuzsá-
val beszélgetett Takáts Gyula verséről Fodor András.) 
Ekkor mutatta meg az irodalomtörténésznek, készülő 
monográfiája szerzőjének, Csűrös Miklósnak e néki 
ajánlott verset. Aki visszalapoz Fodor András szemé-
lyes bejegyzéseinek előző kötetéig, az 1974. augusz-
tus 25-én megtalálja annak a kirándulásnak a leírását, 
amit a költő és családja tett a Szent György-hegyre. A 
nyári vasárnapi túra célja az volt, hogy a költő család-
jával együtt meglátogassa fiatalabb barátját, a filosz 
pályatársat. E nap élményeiből nőtt ki a vers:

Vendégségben otthon
  Csűrös Miklósnak

Jöttél elénk a hegyre hasonló
felhők alól, csizmásan, ingben,
koránkelt ifjú gazda, vittél
szőlők, gyümölcsök, pincék, vízmosások
lépcsőin át. Köröttünk mint a szöcskék
ugráltak cingár gyerekeink.

Asszonyod akkora tálat kerekített
a terasz asztalára,
a palackok hevétől úgy fölizzott
az egymásra talált öröm: a földi Nap,
hogy lent a köd alól
elkezdte bontogatni
hatalmas tengerét a zöld.
Kerengtek benne univerzumunk
bolygói: Bece, Badacsony, Gulács,
Tóti, Haláp, Csobánc, Fonyód
kettős prizmája, Boglár, Szigliget.

Délután megmutattad
a forrást is, a hegy
kitéphetetlen gyökerét.
Nem tudhattad, míg ott
forogsz velünk
patakzó hűvösében,
buzgalmad benne tükrözik:
vállalsz valami öröktől valót,
nem kérdezed, mivégre, meddig,
csak öntöd, méred számolatlanul
a boldog tartozást.

Majdnem egy esztendő telt el a Balaton-felvidéken 
tett kirándulás és a déli parton írt költemény születése 
között. Fodor András ez időközben eljutott a szeptem-
beri Koppenhágába és Norvégia fővárosába, s még e 
hónap végén ledta Sztravinszkijról szóló könyvét. 
Októberben munkahelyén, az Országos Széchényi 
Könyvtárban dolgozik, de utazik Somogyba és Ba-
ranyába is. Novemberben Kaposváron fordul meg 
többször, valamint Győrben. Decemberben a nyugat-
dunántúli Csornán, majd az ország keleti végében, 
Nyíregyházán találjuk. Somogyban, Fonyódon tölti 
a szilveszteréjt. Januárban megint Kapos, februárban 
Pécs, aztán megint Somogyország következik. Már-
cius elején Indiába repül, de gépe indulása előtt még 
kap egy gyászhírt: elhunyt Németh László. Csak a hó-
nap végén ér haza, s az első utak Somogyba vezetnek. 
Budapesten számtalan találkozás a költőbarátokkal. 
Májusban írószövetségi gyűlés, javaslatára fölveszik 
Papp Árpádot a tagok közé. Tudomására hozzák, 
hogy egyik közelálló kollégája, Simon István halálos 
beteg. Júniusban Nyíregyháza után végre megint ha-
zatér, azt írja: „Szülőföldem napfényben ragyogó szépsé-
ge megint elbűvöl.” Megint nyár van, s a költő kiveheti 
a versíró szabadságát, azaz befogja magát Fonyódon 
a költői munkába. A Szent György-hegyi kirándulást 
tulajdonképpen úgy írta meg ezekben a napokban Fo-
dor András, hogy Simon István gyászhíre bármikor 
beroboghatott volna:

„Hetek óta számoltam Simon távozásával…” – je-
gyezte naplójába július 7-én, amikor az Esti Hírlap 
megírta a költőtárs halálának tényét. Simon István is 
nagyon szerette a Szent György-hegyet, hiszen ahogy 
Fonyód környéke Fodornak, úgy a zalai hegyek és 
dombok Simonnak jelentették a szülöttem földet.

Nem tudhatjuk, ismerte-e Simon első versesköny-
vének négysorosát, amit a bazsi legény a Szent 
György-hegyről írt, de álljon itt a zsenge, amelynek 
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tájleíró üdesége és átlelkesítő bensőségessége mind-
végig jellemezte az 1975 forró kánikulájában elhunyt 
költőt:

Zalából a Szent György-hegy

Törött sipokkal, mint vén orgona
Sírja az emlék melódiáit.
Lávája hidegen és komoran
Fájdalmában néha hosszút ásít.

Fodor András visszaidézi az előző év augusztusát 
a lerogyott bölényhez hasonló bazalthegyen, s versbe 
szalad a tolla. Mint már annyiszor, elég felütnie nap-
lóját, hogy a vele történt események, a helyszínek, s 
bennük a körötte lévő emberek fölidéződjenek. Nem 
egyszer filológiai bizonyítékként is szolgáltak ezek 
a kézzel írt füzetek, például belőlük tudta egészen 
pontosan azokat a verscímváltozatokat, azokat a 
versszületési dátumokat előásni, amelyeket a kortárs 
irodalomtörténészek mint megfellebbezhetetlen bi-
zonyítékot elfogadtak. (Domokos Mátyás például Fo-
dor András közlései miatt átszerkesztette azt a rádió-
beszélgetését, amelyben Kormos István piros delfines 
költeményét elemezte Lator Lászlóval.) Kövessük 
csak nyomon ezt az alkotás-lélektani szempontból is 
fontos mozzanatot. Megtaláljuk a valóságot, amely-
nek a vers, tudjuk jól, az égi mása:

1974. augusztus 25. Vasárnap. Szent György-hegy. 
Tele van az ég esőfelhőkkel, de ép bőrrel érünk át Bada-
csonyba, majd Nemesgulács állomásra. Csűrös gumicsiz-
mában, színes ingben, korán kelt ifjú gazda habitusával 
áll a sínek mellett. Takáts [Gyula] is ígérte jövetelét, nyil-
ván a nagy eső miatt nem jött. Mert hajnaltól mostanáig 
zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A hegyi utak 
szinte járhatatlanok, hogy, hogy se, mégis épen és gyor-
san följutunk. Jánosnak egyenest kedvére van a vízmosta 
köveken ugrálás.

Ha egybevetjük a prózarészletet a költemény első 
szakaszával, azt tapasztaljuk, hogy a naplósorok tö-
mörítésének módszerével jött létre a versindítás. 
Mintha – filmes nyelven szólva – a dokumentumér-
tékű filmszalag képsorait ügyesen megvágták volna a 
laboratóriumban. A versbéli snitt elhagyja a naplóban 
szereplő hajóutat Fonyód és Badacsony közt, vala-
mint a vonatra átszállás rövid történetét. Badacsony 
és Nemesgulács között mindössze két vasútállomás, 
Badacsonylábdi és Badacsonytördemic található. A 
menetrendből percnyi pontossággal kiolvasható e 

kurta intervallum. Nemesgulács állomásának peron-
járól a kúpalakú Gulácsra és a Badacsony-formájú 
Szent György-hegyre látni. Itt kapcsolja be a versírói 
kamerát Fodor András. (A valóságban is volt felve-
vőgépe.) Csűrös Miklósról nem szól hősi epithéton, 
csizmásan lép elénk. A naplóból tudjuk, hogy azért, 
mert nagy eső volt, s ilyenkor a víz még a szőlőhegy 
földjét is fölkapja, s lehordja sárként a műutakig.

 A versben borús időjárásban fölhúzott csizmának 
mégis esztétikai s kompozíciós funkciója van. Hiszen 
a csizma jelenti a nehézkedést, a földet, a gravitációt, 
ám e képzettel szemben ott áll, hogy viselője a magas-
ból jött, a „felhők alól”.  Amúgy minden megfelel és 
megfeleltethető a valóságnak. A felsorolás gazdagsá-
ga, amivel jellemzi a hegyről alászálló irodalomtör-
ténész gyalogútját a költő, azt sugallja, hogy a hegyi 
magasban egy dús vegetációjú, édeni környezetben 
tölti idejét a pályatárs. A görög kultúra bőségszaruja 
dől ki itt gyümölccsel, amit a folytatásban a háziasz-
szony vendéglátó terítéke még megsokszoroz... Már 
újra a magasban. Nem a Balaton és a sínek szintjén. 
Fodor András kisebbik fia (Dávid öccse), Jánoska egy 
merész, de találó hasonlatban jelenik meg, a konst-
ruktivistákra emlékeztető képben. A szöcskék test-
fölépítésének mértanát a népi szürrealista s egyben 
konstruktivista Schéner Mihály is beépítette festői, 
grafikai világába:

Jöttél elénk a hegyre hasonló
felhők alól, csizmásan, ingben,
koránkelt ifjú gazda, vittél
szőlők, gyümölcsök, pincék, vízmosások
lépcsőin át. Köröttünk mint a szöcskék
ugráltak cingár gyerekeink.

A házat a líra félálomszerű képsorai miatt, tehát köl-
tői szárnyas lovon mégiscsak hamarébb eléri a költő, 
mint a valóságban. A szőlőskertek vágóin át már nem 
lehet szökdécselni: 

„A hegy maga egy civilizálatlanabb Badacsony, dú-
sabb, vadabb a növényzet, a fordulók tele fűvel, fával, 
földúttal, forrással, gyümölcsökkel. A laza talajú szőlők 
közt nagy nehezen érjük el Anikó [Csűrös Miklós fele-
sége] apjáék, (Barkáék) teraszosra kiképzett, egyszerű 
falusi házát, ahol Miklós még egyetemista korában járt 
először… Anikó – korábban is meg figyeltem – a falu-
si rokon asszonyok módján, áradó szeretettel csókdos 
bennünket. Filigrán Orsi lányuk hamar megbarátkozik 
Jánossal. Miklós kegyetlenül bepálinkáztat bennünket, 
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Anikó meg akkora halom ennivalót rak elénk, nem is tu-
dom, hogy győzzük…”

Az idézett naplórészletből kimaradnak a hegyi 
út utolsó lépései, a filmes vágásnak köszönhetően 
már asztalnál láthatók együtt a megvendégeltek és a 
megvendégeltetők. A naplósorokból tudunk az erős 
pálinkával való koccintásról, a versből pedig – művé-
szien – annyi derül csak ki, hogy Hamvas Béla által 
oly szépen megírt mámoranatómiát illusztrálhatná 
a látomásba hajlított szakasz. Kétféle Nap létezik: az 
égi bolygó és a palackba zárt földi. Utóbbi fénye, ere-
je és zamata ömöl szét az egymásnak megörült bará-
tokban, s a köröttük lévő panoráma – fölszálló párá-
ival – is mintha szinkronban volna csak az élénkített 
hangulatváltozással:

Asszonyod akkora tálat kerekített
a terasz asztalára,
a palackok hevétől úgy fölizzott
az egymásra talált öröm: a földi Nap,
hogy lent a köd alól
elkezdte bontogatni
hatalmas tengerét a zöld.
Kerengtek benne univerzumunk
bolygói: Bece, Badacsony, Gulács,
Tóti, Haláp, Csobánc, Fonyód
kettős prizmája, Boglár, Szigliget.

A költeményt azonban – úgy tűnik – egészen nem 
engedi eloldani a földtől a költő. Fodor András az ég 
fele is ragadtathatna az italtól, mégis valami maradék 
egzaktsággal-józansággal lajstromba veszi mindazt 
a szépséget, amit a hegyek földrajzi neveivel leírhat. 
Mintha nem emelné följebb a tekintetét a hegyről, 
míg a körötte forgó horizontot láttatja. Ahogy Egry 
József is tanította néki a rajzain, tudva, hogy az a há-
tunk mögött is folytatódik. Seregszámlát ad a hegyről. 
Van (Bece), amit nyugat fele fordulva láthat a Szent 
György-hegyen kiránduló, vannak, amikért délkelet 
felé kell fordulnunk: Badacsony, Gulács, Tóti… Van, 
ami a Szent György-hegy déli oldalából nem is látható, 
ha csak úgy nem, hogy fölmegyünk a hegy legtetejére. 
A Haláp is ilyen, északra lévő, bányáktól megsebzett 
millióéves képződmény. Tehát mégiscsak olyan néző-
pontot (kameraállást) keresett a költő, ahonnan leg-
alább képzeletben – mint bolygókat – szemügyre ve-
heti külön-külön a hegyeket. A szőlőtáblákat, az erdős 
részeket és a vetett táblákat egyetlen ősi tengernek fes-
ti. (Valóban a Pannon-tenger hullámai ringtak, mikor 

még hegyek sem voltak e tájon.) Mintha a teremtést 
élné újra ezekben a mámoros pillanatokban, akár egy 
gyermekkorában tanult kálvinista zsoltárban, amikor 
az első színt, a remény zöldjét is érzékeli. Gerzson Pál 
festette így, szinte csíkokban a Balaton és a környék 
zöldjét. A konkrét pálinkás üveg tárgyias voltával is 
(amiről csak a naplóban beszél) tud, nagyon is tud mit 
kezdeni. Ugyanis a délkeleti irányba eső, túlparti ket-
tős hegyek egyikét, a fonyódi löszpiramisokat kettős 
prizmának ábrázolja. 

Tudjuk az optikai alapismeretek nyomán, hogy a 
fénysugarat ez a jellegzetes alakú üveg bontja szét a 
szivárvány minden színére. (A szülőföld domborza-
tában így szunnyad a teremtés tarkasága.) Az étel és 
ital kínálta testi örömök mellett a spirituális élmények 
sem maradhattak el. A versbe emelt hegyek leltára 
mellé az a naplórészlet illik, amelyben Fodor András 
a következőképpen mesélt tovább: „Közben a lenti táj 
szépségével is töltekezem. Van benne valami igazi az ősi 
vadregényből. Bámulom Miklóst, hogy ezért az anakro-
nizmusért képes ilyen keményen dolgozni.”

A napló és a vers is egyetlen napot ír le, amelynek 
az arisztotelészi Poétika szerint is el kell érkezni a kö-
zepére és a végére egyaránt. A napszakmegjelölést 
követően a költemény az első kettőt követően azt a 
nagyobb tömböt keresi, amivel betetőzheti, lezárhatja 
a fent és lent elkülönülő és egybeolvadó világát, a pil-
lanat és az örökkévalóság egymásra utaltságát:    

Délután megmutattad
a forrást is, a hegy
kitéphetetlen gyökerét.
Nem tudhattad, míg ott
forogsz velünk
patakzó hűvösében,
buzgalmad benne tükrözik:
vállalsz valami öröktől valót,
nem kérdezed, mivégre, meddig,
csak öntöd, méred számolatlanul
a boldog tartozást.

A jó gazda büszkeségével az irodalomtörténész 
körbemutatja a hegy szépségeit a költőnek. A költő 
annakidején ugyanígy vitte el somogyországi szülő-
földjére az irodalomtörténészt, hogy megismerje kö-
zelről azt a világot, azt az anteuszi birodalmat, amiből 
vétetett. A mesterség és az emberségesség dolgában 
egymást becsülők barátsága ez, s nyilván – erről is 
szól a költemény, egyik jelentésrétege feltétlen ez. Ám 



50 Műhely

legalább annyira egy táj, s azon belül egy kultúra, egy 
letűnésre ítélt életforma, egy egész letűnőben lévő lel-
kiség dicsérete is. A földtől és a teremtett világ szépsé-
geitől még el nem szakadt értelmiségi lét nosztalgiája. 
A vendég és vendégfogadó barátot egyformán a fő-
város várja vissza, a következő hónaptól kezdve már 
a következő nyárig szinte egészen beszippantva. De 
még egy séta belefér a napba. A hegy oldalában talál-
ható a híres forrás, az Oroszlános kút, amelyet mind a 
napló, mint a vers megörökít: „Sétánk során be akar-
nánk térni Ruisz György nyári lakába is, de nincs benne 
élet. Fényképezkedünk a Takáts megénekelte forrás meg 
a híres Lengyel-féle présház előtt…”

A forrást a régi útikönyvek is előszeretettel emle-
getik. Amire Csűrös Miklós és Fodor András odaér-
nek, s kortyolnak belőle, a kútnak szinte már egész 
irodalma létezik. Darnay-Dornyay Béla és Vigyázó 
János leírják s megrajzolják könyvükben (Balaton és 
környéke részletes kalauza, Bp. 1934. 214. p.). Takáts 
Gyula pedig valóban verset szerzett róla. Takáts – akit 
aznapra vártak Csűrösék a Szent György-hegyre, s 
nem tudott a rossz idő miatt eljönni – így mégiscsak 
jelen van: közvetlenül a naplóban, s közvetve – e kút-
motívummal – a költeményben. Takáts verse (Zalai 
kis-tükör), amire Fodor András hivatkozik – a pé-
csi Sorsunk című folyóiratban jelent meg (1943. de-
cember. 889. p.), éppen abban az orgánumban, amely 
először mutatta be a kaposi diákköltőt, Fodor Andrást 
is. (F. A.  mentora T. Gy. volt, aki az Oroszlános kút 
közelében található Lengyel-kápolna szobrairól is írt 
költeményt.)  

Forrás a Szent György-hegyen
Vörös lávából buggyanik elő,
mint kék tündér remeg a hűs kövön.
Zengő szárnyában tündöklik a nap,
s ragyog, cikáz, mint kristály tükrökön.
Egy víg faun, vagy Szent György, tán maga? 
– én nem tudom, mert bús ember vagyok –
ott hintázik a ragyogó vizen,
s körültáncolják felhőangyalok.

Fodor András költői műhelyében újra fölizzította a 
vers tárgyát: a találkozást és annak gyönyörű színhely-
ét. Ragaszkodott a valóságban látottakhoz, de azokat 
a látott részleteket egy olyan művészi struktúrába ren-
dezte, amely már a szép és igaz dimenziójába tartozik, 
s egyszerre. Például a modern forrásmetaforája méltó 
a klasszikusok legszebb képeihez. (Horatius Bandusi 

forrás-dicséretétől József Attila megannyi képalko-
tásáig.) A forrás = a hegy kitéphetetlen gyökere. Lé-
legzetelállítóan pontos, akármennyire is meglepő ez 
a metafora. S valóban. A gyökér és a forrás egyaránt a 
földben, s ugyanúgy az életet szimbolizálja, az apad-
hatatlan, újra és újra a mélyből feltörő létet. Az élet vi-
zét és ama bartóki tiszta forrást. Aki szépen akar élni, 
annak a forráshoz kell hasonlítania, vagy egyenesen: 
forrássá kell válnia. A vendéglátók folyvást adakozó 
szeretete ezt íratta le esztendő múltán is a költővel. 

Szándékoltan kevés poétai eszközzel készült ez a 
költemény, akár egy kevéske akvarellfestékkel egy 
Egry-kép. Mintha a fölizzított téma hevén Fodor le 
is párolta volna csak a naplósorait. Egyetlen hangu-
lati túlzásról sem tudósít, írásjelek a mondatok végén 
kizárólag a kijelentő mondatokhoz tartozó pontok. 
Az első szakaszban találunk egy hasonlatot, a máso-
dikban és a harmadikban pedig egy-egy névátvitelt. 
Utóbbi kiáradás-kitöltés-kínálás metaforájának jelen-
tése hálószerűen végigvonul egészen a befejezésig. A 
versen inneni valóság az apollói kultúrán túli dionü-
szosziba torkollott. Ez persze nem tartozik az üzenet-
hez. Az élményről, az intellektusról, a dunántúli táj 
arányairól, az emberi együvé tartozás felelősségéről, a 
hűségről szól ez a Liber atya által fölszabadított költői 
teljesítmény. Eddig és így lehet beszélni róla. A többi 
tényleg csak a napi valóság, amit a napló őriz, nem a 
vers: „Visszajutva Anikó pörkölttel ebédeltet bennünket, 
a Simon Pistáék bazsi házabeliére emlékeztető gerendás 
szobában. Itt már nem emlékszem, miket beszéltünk, 
mert a jóízű mámor ellepte érzékeinket.” A mámor, a 
részegség itt józan szövegszervező elem lett. (De az is 
csak esztendő múlva.) 

Fodor András számára fontos volt a naplóírás – he-
lyes önértékelésre tanította az annak fegyelmezett 
vezetése. (Mennyire nem kevés ez sem.) Ám nem 
tartotta művészi produktumának. Úgy érezte, hogy 
csak „a körülmények esélyétől függő »éppenhogy csak« 
tevékenység” (1978. II. 18.) meg kell hagyni, a Szent 
György-hegy mint helyszín növelte az ihlet esélye-
it. De pusztán a kirándulás napjának pontos (föl)
idézésétől valóban nem állt volna össze a költemény. 
Kellett hozzá a tömörítés, a többszörös bravúr a meta-
fora-alkotás terén, a tényekből látomást építő képes-
ség, az élményt egy magasabb hőfokon reprodukáló 
költői véna. S ez kimutatható a napló és a vers szöve-
ge közti különbségben. Sehol, senkire nem jellemző 
ennyire ez a kétfajta megnyilatkozás ugyanarról. A 
költő sinequanone-ja ez: az önmagunkból felszínre 
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viviszekció nélkül hozott esszencia, ami nem más, 
mint az önmutogatás és önérdek nélkül fölmutatott 
benső érték szelíd, ám makacs jelenléte.

Végül egy valamiről kell szólnom ahhoz, hogy a 
vers recepciójának megközelítőleg eleget tegyek. S 
ez éppen az, amivel minden költemény is kezdődik. 
A cím. Látszólag költőietlen, első olvasásra talán 
még jelentést-jelentőséget alig látunk belőle. A költő 
vendégségbe megy, ahol otthonosan érzi magát. Pró-
bálja a befogadó értelmezni a Vendégségben otthon 
címadás két szavát. Azonban csak az alkotás végére 
érve döbben rá annak filozofikus súlyára. S ez az elő-
re deklarált – szimplának tűnő – életérzés minden 
bonyolultságával együtt világosodik meg a szöveg 
befejezésével. Egy olyan mélyebb jelentésréteg buk-
kan föl, ami a magyar létösszegző költészet legszebb 
darabjai közé emeli a Fodor-verset. Fodor András az 
ötvenes években a Csillag című folyóiratnál a főszer-
kesztő Király István munkatársa volt. Király tanár úr 
élete utolsó pályaszakaszában – amikor megvizsgálta, 
mi adott értelmet pályafutásának – a legtöbb gon-
dot és energiát Kosztolányi Dezső munkásságának 

megértésére s vallomásos hangon való bemutatására 
fordította. Kosztolányi vendéglétélményének külön 
fejezetet szentelt.  

Aki vendégségben van, az nincs otthon, ugyanak-
kor otthona híján sem lehet idegen. Ünnepi érzés ez, a 
hétköznapok fölé emelkedés esélyével, a létezés egyik 
legintenzívebb átélése. Így magyarázta már bölcsész-
kari előadásai alkalmából is 1984-ben. Fodor András 
mámora még az otthon- és a vendéglét állapot közti 
határt is elmosta. ne feledjük, Kosztolányi áhítata 
abból is fakad, hogy vendégségben mégsem viselked-
hetünk úgy, mint otthon, hiszen éppen a szertartásos 
viselkedéstől ünnepibbek a vendéglét pillanatai. 

Kellettek a Nyugat költőjének ezek az udvarias rí-
tusok. Fodor Andrásnál – anélkül, hogy elveszítené 
ünnep voltát a vendégség – valóban minden feszélye-
zettség nélküli otthonérzet tölti el a költemény hősét. 
A Hajnali részegség költője után jött valaki XX. századi 
utód, aki a Szent György-hegyen egy másik részegítő 
élményről írt verset, anélkül, hogy depoetizálta vol-
na a szép létezést magasztaló lírai alkotások közül a 
sajátját.


