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SZAVAK A KERTBEN
Bertók László: H áromkék

Néhány diszkrét pont közt többféle vonalstruk
túrával teremthetünk folytonosságot. A pontok
számától függően kevesebbel vagy többel, de
ami fontos, kettőnél több pont esetén, többféle
képpen. A pontok tehát mint a rajzoló kezet irá
nyító és egyszersmind megfegyelmező jelek le
hetővé teszik, de korlátozzák is az együttesen
létrehozott potencialitások (rnint lehetséges vo
nalhálók) konkretizációit. Bertók László leg
újabb kötetének, a Háromkáknak verseiben az
(írásjelekkel rögzített) szavak e pontokhoz ha
sonlatosak, egyszerre irányítják és korlátozzák:
de feltétlenül többféleképp teszik lehetövé a je
lentésképzést.

Ugyanakkor sietve meg kell jegyeznünk, a
"szemantikai diszkrécitást" nem a jól ismert
posztmodern jelentésképzési eljárások valame
lyike, például a jelölők öndestrukciója vagy a
lebegő jelölők játéka eredményezi, hanem az a
háromsoros versfonna és műfaj, a haiku, amely
nek tömörsége az egyes szavak számarányok
ban is kifejezhető jelentőségét megnöveli, s le
hetővé teszi, hogy köréjük szimbolikus "erő

tér" /jelentésmező képzödjön. A szavak szimbo
likussága pedig utalhatja az olvasót - mivel te
hát e versek egy jelképekben gazdag keleti vers
form ával tartanak rokonságot, tematikailag is
idézik például annak tipikus évszak-képeit - a
keleti kertművészet tárgyi szimbólumaihoz, nö
vények, utak, kövek, kavicsok és vízforrások
önmagukon túlmutató térbeli viszonyrendsze
rekben rögzített jelképiségéhez. A kötet fülszö
vegében a költő maga hasonlítja versei világát
egy kertéhez, mégpedig egy "kerted kertje virtuá
lis kert"-hez, ahová "meginvitálja" az olvasót. Az
olvasó pedig fegyelmezett rendre, gondosan
megmunkált sorokra és ciklusokra nyitja a kép
zeletbeli "kaput", s hamarosan azt veheti észre,
legalább annyira szemléltje, mint amennyire
szemlélője ennek az önmagát lassan feltáró,
megismerőjét egyszerre irányító és korlátozó
virtualitásnak. Mert hamarosan azt is megsejti,
az egyszerűség, a levegős áttetszőség csak lát
szat. Rafináltabb, komplikáltabb minden, mint
amilyennek az első benyomás mutatja.

Már a legelső háromsorosoknál kiderül,
hogy az az olvasói várakozás, mely a lírai
alanyt egyfajta (kertet szernl élő) kontemplatív
szituációba, a látványi befogadás kódjainak ha
gyományos szabályai közéhelyezettnek képze-
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li, nem töltődik be. Ám nem hiányról van itt va
lójában szó, sokkal inkább a kert szö elsődleges

jelentésének a kert mint metafora, mint költői

toposz irányába történő elmozdításáról, illetve
ennek a befogadás folyamatában kirajzolódó
következményeiről. A növények, a madarak, az
évszakok változásának témái közé ugyanis 
melyek elsődlegesen valamiféle látványon ke
resztüli reprezentációt feltételeznének - nem
zeti, történelmi, kulturális, filozófiai kérdéseket
felvető inscriptiók, intertextusok, sz ólás-mon
dás parafrázisok, önreflexiók épülnek be.

Amint a kertművészet a táj műv észi szem
pontoknak megfelelőátalakítását jelenti, akkép
pen Bertók László verseskötetében is az átalakí
tás vágyára, még inkább szükségességének mű

vészi deklarálására, a vallomástevő kollektív lí
ramodell típusára finoman alludáló attitűdre is
merhetünk rá. Az aposztrofikus viszonyt azon
ban nemcsak a (részben) konkretizálható törté
nelmi-politikai eseményekkel teremti meg Ber
tók (Húsz szózlábúra / kétezer nyúlcipó, ,s lám, /
prolongált túra. 23/4; Apja meg anyja! / Ugy dön
tött, ők lesznek az / ezred magyarja, 24/9), hanem
például állatokkal, növényekkel, égitestekkel.
cselekedetekkel, morális értékekkel. A költő kö
rül megkonstruált virtuális világ tehát a tradíci
óit ismerő, a morális értékeket megőrizni vá
gyó, a figyeImét meg nem vonó művész szem
pontjai szerint épül ki, mégpedig a mívesség, a
humánum jegyében. Továbbá változatlanul a
bertóki "realitas duplex" (Domokos Mátyás: Va
rázstükrök között, 1991) hitével, melynek lénye
ge, hogya hétköznapi valóság fölött létezik egy
metafizikai értelemben vett másik, "van a val6
ság s van a tény / a köztes úr a gondolat / - - - - - és
senki sincsen a helyén / csak a szátdrban a szavak"
- írja egy korábbi versében (Allunk a világ
kozepen). Naplójegyzetében hozzáteszi: .,lám, a
szavak is milyen készségesek, serények, mi mindenre
kaphat6k, ha a valóságot kelleltakarni. Úgy állnak a
papiron; mint a kváderkövek, egyetlen rés sem lát
szik". Ugy tűnik, a haiku mint versfonna és
mint műfaj alkalmazása épp ezt, a szavak köz
vetítő közegének, a medialitásnak e (posztlmo
dern, a rés metaforájához tapadó problémáját
oldhatja meg, mégpedig annyiban, amennyiben
lehet öv é teszi, hogy a szavakon-túliságban eg
zisztáló, elfedett rés megmutassa magát. Ennek
érdekében a bertóki haiku ellene dolgozik a
vers anyagául, közvetítő közegéül szolgáló sza
vak materialitásának. A költő a versek szóanya
gát jelentős mértékben a tradíció által form ált,



költői toposzokként ismert metaforák köréből

választja (ég, madár, jég,küszöb stb.), így a tipog
ráfiailag megjelenő szavak közé és mögé beépül
a "megelőzöttség", mely korábbi ismereteket,
emlékeket, benyomásokat hív elő, tehát a mate
riális kötöttségtől elszakadva hoz létre valami
féle bizonytalan, a megsejtéssel rokon, a befoga
dói tudatban szinte pulzáló jelentést. A Három
kák szerzője a haiku műfaját így egyfajta medi
ális átkódolásra használja fel. Ennek valószínű

ségét erősíti meg a pálya egészét jellemző poeta
doctusi hajlandóság, amely korábban például a
szonett bertóki "átszabásában" r "domesztikáci
ójában" (Nagy Boglárka: Botolgde. vacakolás, sú
lyosbítás, 2004.) nyilvánult meg. (Az ágakb61 gyö
kér című kötet átstrukturálta az oktáva-szextett
osztatú szonettet, a Kőa tollpihén megváltoztatta
a szótagszámot.) A haikuk egy része (9 füzér, a
Háromkák anyagának egyharmada) a 2003-as
Valahol valami című kötetben is szerepelt, szo
nettek, szabad versek, limerickek közé ékelve, a
jelen kiadásban azonban egyedüli, a fentebbiek
értelmében tehát többletjelentést hordozó vers
formaként.

Érdemes annak vázlatos áttekintésével foly
tatnunk, hogyan "háziasítódik" Bertók László
tollán a haiku? Szepes Erika (Haiku: Egység - tel
jesség - magány, 2001) a magyar haiku tipusok
között megemlíti a "formatartó és a japán tarta
lomhoz közelítő haikuk" csoportját és a "forma
tartó, de tartalmi újítást hozó magyar ha i
kukét." Ugy tűnik, Bertók László háromkái leg
inkább ehhez a két csoporthoz tartoznak, s ez
zel folytatják a megőrzés és megújítás kettőssé

gével jellemezhető, egy évszázados európai
haiku-hagyományt: 1905-ben jelent meg Fran
ciaországban az első európai haiku-kötet. A
háromkák nemcsak formai (5-7-5 szótagos, há
romsoros versek), de más műfaji-poétikai jel
lemzők tekintetében is rokonságot tartanak a ja
pán haikuval. Tartalmaznak például kigokat
(évszakra utaló szavakat), a leggyakoribb japán
kigok közül is többet: kakukk (jelzötlenűlés jel
zösen) hold, jég, cseresznyefa, béka; keridzsit (a
második sor végén álló hasítószót) vagy ennek
szerepét betöltő vissza-visszatérő,azonos szófa
ji-grammatikai funkciójú szavakat, illetve a ha
zai hagyománynak megfelelően írásjelet. "Kö
römvers" - mondia, / s ír, ír q költő, mintha / zász
lóra írná (60/7); Evszázad? Evezred? /Orökkévaló
sdg,ha / van mégegy perced (18/7); Gyufásdobozra
/ írni a verseit, ha / gyufája vo/na (19/2); E/nyel a
kotyvasz. / A rend értelmetlen, ha / nem trehány
kodhaisz (21/8). Irásjel tölti be a keridzsi szere
pét: Orökké szombai. / A lopakodó árnyék, / hogy
már csak egy nap (22/3); Jácint, ibolya (...) / Láb
ujjhegyen [ü/elek: / Ki? Miért? Hova? (30/8). Igen
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gyakori, hogya háromkák struktúráját az úgy
nevezett "tartalmi kontradició" alapvetően

meghatározza, vagyis az első két sor együvé
tartozását a harmadikkal szemben az esztétikák
által a "következési várhatóság ellentéteként"
meghatározott fordulat valósítja meg. A kontra
dikció Bertók Lászlónál épp úgy lehet humoros,
mint ironikus, meghökkentő vagy megdöbben
tő. Ku/cs/yukhoz ajtót, / ablakhoz házat, lássa, /
hogy eddigkukkolt (41/5); Ribiszke, egres, / málna,
barack, szamoca, / a mai versez (51/9); Verevfiókák.
/ Repülni tanítják a / béna diófát (47/6).

A háromkákban - melyeket a-boa szerkezet
tel megrímelt a költő - a hagyományosan 2 + 1
képlettel kifejezhető ritmikai ellentét gyakran
módosul 2 + 1 struktúrára, de gyakori az is,
hogya ritmus a "kéttagú oppozíció" (Lotz Já
nos) és a változatlan visszatérés versminimu
mát valósítja meg. Ekkor a szélső, tehát az öt
szótagos sorok közötti kapcsolat az erősebb (va
riációsan) ismétlő, például: "Atkiabálnak, / igen!
Látszika ránc, de / az is egy állat" (62/6); Ha kicsit
él még,/ önnönszemével nézi / végiga végét (78/8).
A ritmusszerkezet variációgazdagsága a versek
mondattani felépítettségének sokszínűségéből

is következik. Az egyszerű bővített mondatra
épp úgy találunk példát mint az alá- és mellé
rendelésre, a közbeékelő szerkezetekre. A mon
dattani cezúra többnyire egybeesik a sorváltás
sal, de a kettő szétcsúszása enjambementes
struktúrákat is létrehozhat és különböző 'rit
musvonzásokat' valósít meg.

A versformát és a műfaji-poétikai jellemzőket
érintő hasonlóságoknál meghatározóbb azon
ban az a világnézeti-szemléleti rokonság, mely
nek körébe elsősorban az individuum és a ter
mészet kapcsolatának, s az egyszerre reprezen
tációs és szimbolizációs költői eljárásokkal érzé
keltetett szemlélődésnek mint megértésnek té
mája vonható. E hasonlóság azonban nem haso
nulás valamihez, hanem rátalálás valamire, ami
az immanens költői világban már eleve meglé
vő attitűdöt mintegy felerősíti. Olyasmiről van
szó, amivel kapcsolatban a kritika már a szonet
tek és a szabadversek korszakában is így fogal
mazott: "nem a küzdés, hanem a szemlélődés,

nem a harc, hanem az arról való lemondás az
etikai vezérlőelve" (Márkus Béla: Nem dolgunk
feledni, 2000), "önmaga életében mitikus alap
szituációkra ismer rá" (Csűrös Miklós: Bertok
László, 1995), .Jegszemélyesebben marad szenv
telen" (Nagy Boglárka: Botolgás, vacakolás, sú
lyosbítás, 2004). Vagyis Bertók László három
káiban nyelvileg teremtődik meg a természet
ben és a tárgyi világban önmagát egyszerre
rezonőrként és szemlélőként meghatározó én.
Bennük ugyanakkor a korábbiakhoz képest



hangsúlyosabban mutatkozik meg az a reflexív
viszony, amely a konkrét tapasztalás és a "tör
vényszerű az, ami természetes"-kijelentése közt
épül ki. A haiku nagymesterének, Basónak e
megállapítása ugyanis problémátlannak s így
egyszerre vágyottnak, de lehetetlennek is mu
tatkozik az ezredvég aktualitásainak. kérdései
nek tükrében.

A kötet lírai történéseinek folyamata több
helyütt jól követhető rajzolatokat ad, a kilences
bokrokba rendezett, címmel ellátott háromkák
"összeolvashatók" . A rendezés elvét tematikus,
történeti-narratív szempontok. de olyan poéti
kai eljárások is meghatározzák, mint például a
Csukádna, nyl1na esetében a nézőpont és a térirá
nyok kiépítésének költői eljárása. A legelső

haiku-lánc (Fagy, hó, macskanyom) koherenciáját
a hó-motívum többszöri megismétlése, majd a
vele érintkező szemantikai mezők egymásra ré
tegződése (fagy, jég), ezután az ezekhez más, je
lentéstanilag vagy hangulatilag szinte láncsze
rűen illeszkedő szavak, kifejezések (fagyjon csak
be (.. .) durva nyom, lyukas lobogó, túlélő levél) hoz
záépülése teremti meg, s így lassan és bizonyta
lanul, de kirajzolódik egy lehetségesnek vélt ér
telem-összefüggés. Képet kapunk a lírai alany
pozicionálási folyamatáról, melyben a legfonto
sabb koordináták: a magány (Nyikorgó küszöb /
ne ríj, tudom, ki ment el, / s hogysenkise jött. 7/1),
a riadt szemlélés (Fagy, hó, macskanyom. / Mint
az egér pislogok / ki az ablakon. 7/2.), a kétség
beesettség (Föld, ember és ég. / Három lábú kerékbe
/ tördel a kétség). Az én szituálását a későbbiek

ben is negatív hangulatú és jelentéstartalmú ké
pek (lyukas lobogó, önmagát túlélő levél) határoz
zák meg, ám ezekkel oppozíciós viszonyt te
remtenek a változásban megmutatkozó állan
dóság jelei. A jég és hó eddig szorongást, der
medtséget hordozó szimbolikus, archetipikus
jelentése helyébe a nem felejtés és a jelet-, nyo
mot-hagyás és tudni akarás metaforái kerülnek.
Majd "elindulunk" (Csattog, megcsorren, / elröpül
egy-egy bokor. / Megyek. Mögöttem. lD/l), s e
meghatározatlan valami-felé-tartás tevékenysé
ge a fikción belül reálisnak föltűntetett repre
zentációk, illetve valamilyen imaginárius moz
gásfolyamat szövegesítése, metaforizációja ré
vén jelződik. A kinetikus szignifikátumok a tér
beli mozgást, kiterjedést és a szellemi-spirituális
utat egyaránt rögzítik. (A bokor egyszerre nö
vény és verscsoport. a rigók méregette repülés
konkrét mozgás (kísérlet) és az írás metaforája,
a korai sötéta napszak. illetve a történelmi kor és
az életkor metaforája egyszerre.) E kettősség ér
zékeltetésének érdekében a referenciális azono
sításokhoz visszahátráló olvasásmódot a maga
rögzített pályáiból a Háromkák többféleképp is
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kibillentik. Egyrészről a versek saját mikro- és
makrostrukturális jelentésképzései közti diffe
renciák és ellentmondások révén (például az
Olvad, odafagy című vers harmadik haikujában a
tojás sárgája a mikrostrukturális, tehát a három
soros "strófa" szintjén nem tartalmazza azt, a
napra mint égitestre történő metaforikus uta
lást, melyet a versegész és a kötet egészének
természeti képeiből kikövetkeztethetünk), más
részről azokkal az általában egy-egy szóra kor
látozódó absztrakt fogalmakkal, melyeknek
nincs látványi vonatkozása (a IS/9-es versben
például a "semmi": Gombot kötni rá, / eldugni a
semmit az / árnyéka alá.)

De ahogyan a versek az oppozíciós viszonyt
a szimbolikus-szemantikai szinten létrehozták
(lásd a jég, a hó ellentmondó jelentéseit),
ugyanúgy kialakítják a megértés vonatkozásá
ban is. A reprezentáció mint megértés megren
düléseit ugyanis ellenpontozza az a "meta
strukturális" megoldás. melyet Bertók László
költészete kapcsán "számszimbolikának" nevez
a kritika. A költő így fogalmaz: "a hármas szám
(és tőbbszőrősei) szerinti ciklusok, verscímek.
verscsokrok bizonyos értelemben a kerti rend
miatt vannak". A régi korok a romboló, kaoti
kus erők leküzdéséhez mértéket és arányt ke
restek, a számokat a világ leírásának speciális
kódjaként működtették. Ebben az értelemben
ennek az archaikus, "koordináló" gondolkodás
nak posztmodern kori felelevenítésére lelhe
tünk Bertók László háromkáiban.

Az út-szimbólum a kötet két legutolsó stró
fájában visszatér és mind a fikcionált térbeliség,
mind a metatextualitás vonatkozásában egyfaj
ta végponthoz jutást érzékeltet: A végtelenbe /
mégy folyton, s jó, ha eljutsz / megint a kertbe.
(93/8); Amit két szoual, / pláne eggyel elmondhatsz,
/ maradjon sóhaj. (93/9) A romantikus végtelen
ség- és kert-topeszra is alludáló, az újrakezdés
lehetőségét a tapasztaláshoz kötő zárás őniróni

ája a költői tevékenységre és a versben pozicio
nált szubjektumra magára is kisugárzik. A kö
tetben mindeddig autentikusan jelenlévő és
működő rövidforma mint a megszólalás, a vers
beszéd szükséges mennyiségi minimuma itt ad
absurdum redukálódik, s helyét játékos iróniával
átadja a nyelvileg tagolatlan, csaknem nonver
bális, illetve verbalitás előtti "stádiumnak", a
sóhajnak.

A költő intését végül mégsem szívlelheti
meg a recenzens, két szó mégis helyet kér ma
gának. A kötet: valóban kvalitásos. (Magvető,

Budapest, 2004)
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