
EGY SEMMI HANG, AVAGY 
A GÁTLÁS POÉTIKÁJA
Bertók László: Ott mi van? Versek

Fogaink lágyulása, vagy tán az esztendők érzé-
keny szaporulata, ki tudja, mi, fogékonnyá tesz
bennünket arra, hogy mindenfajta költői minősé-
get el tudjunk helyezni magunkban. Azelőtt
vonzódtunk a parttalan nyíltság, a szabadossá-
got súroló szabadság megnyilvánulásának for-
máihoz, s úgy véltük, a költészet csak az egye-
nes beszéd síkján nyerheti el hitelességét. Aztán
megsejtettük, egyre erősödő gyanúval, hogy a
költészet is lehet az elhallgatás, az élethosszig-
lani kétely vagy a kifejezéssel egyenértékű gátlás
hordozóanyaga. Olyan szövegek tárultak elénk,
amelyekben szóról szóra a szorongás, a nem-tu -
dás okozta bánat vagy az elmúlás fokozta szel-
lemi őrlődés motiválta a költői alakzatok zömét.
Szembesültünk olyan költői gyakorlattal is, amely
egyenesen a végszavak szűkülő terepének tűnt,
és mintha nem feltárta, hanem a részleges feltá-
rás után elfedte, eltitkolta, sőt letagadta volna a
világ létezését (gondoljunk Celan utolsó éveire).
S ahogyan fokonként eltűnt szemünk elől a vers-
ben a világ, úgy tanultuk meg kedvelni azokat a
hangokat, amelyek a lopakodó némaság perem-
vidékéről még jelentettek valamit, sőt becsülni
azokat a költőket, akik néha hovatovább kímé-
letlennek rémlő lírai szófukarságukkal mégis be-
letitkoltak valami lényegeset zaklatott csendjük
anyagába.

Bertók László költészete az évek során — hosz-
szan tartó, sokrétű formai egyszólamúság után —
ugyancsak a tartózkodó kijelentések terepére, a fi-
nomodó formai alakzatok közt fejlődő tartalmak
felé vezetett. Amint évtizedeken át gya korolt szo-
nettszerű kijelentésrendje lazult, új formák zenei
világát kezdte építgetni, s közben mindinkább a
kijelentések, tapasztalatok, belátások, átszűrődé-
sek, felderengések kétséges oldalait mérlegelte,
hozta szóba. Új verseskötetében is igazolódik, amit
régóta látunk: gyarapodnak szövegeiben a szók-
ratészi nem-tudás jelei, egyre beszédesebbek e
nem-tudás árnyalt változatai, s valamiféle felsza-
badító tudatlanság tágas légkörét emelik a versek
magasába. Lépten-nyomon kérdésekkel szembe-
sülünk (már a kötet címe is kérdés: Ott mi van?),
zárójeles fordulatokra bukkanunk, gondolatjelek,
pontosvesszők, élményszűkítő kérőjelek és vi -
szony lagosító idézőjelek mezsgyéire szorulunk, s
nemegyszer úgy érkezünk meg az utolsó sorba,
hogy úgy érezzük: mire a végére értünk, megfe-
szített figyelmünk ellenére elveszítettük a tartal-

mat. S talán ez is lehet egyik mellékcélja ennek a
fogalmiságig emelkedő lírának: vegyük tudomá-
sul, a világ elsajátíthatatlan, nem áll kezünkre, idő-
vel egyre inkább a rejtélyek dialektusát beszéli, s
épp a tapasztalt halandó értheti meg, mennyire
hiú igyekezet bekeríteni akarni életünk akár min-
dennapi eseteit és esendőségeit. „Eggyé válni a pil-
lanattal”, kezdődik az egyik darab (a címe is ez) —
s igen, talán ez az az időegység, amely jelenléttel
kecsegtet, megszabott határú élményt adhat, és
minden tétovaságunk örömforrása is lehet.

Bertók László könyve talán ennek a bölcs
szándéktalanságnak, az egyik napból a másikba
átcsorduló fortélyos életnek a jegyzőkönyve,
akár szögletes formákban rögzített tükörképe.
„A peremre, a percre, a maradék / aprócska részre épí-
teni föl”, kezdi a másik vers (a cím itt is ugyanez).
S ahogy a beszéd, a felfogás meglassul, úgy a
szemlélet is mélyül, főleg befele irányul, a szív
feldolgozatlan, pontosíthatatlan ijedelmeire össz-
pontosít, s noha szántszándékkal lassítja az idő
múlását, észrevétlenül felidézi az egész emberi
egzisztencia súlyosbodását éppen ebben a meg-
keményedő tudatlanságban. Azt hiszem, nem
csekély költői merészség szükséges ahhoz, hogy
egy költő kertelés nélkül, hamis vigaszoktól
mentesen, a végszavakhoz közelítő higgadtság
birtokában a semmiről (hogy Shakespeare ked-
venc szavát használjam), vagy mondjuk így: a ke-
vésről beszéljen. A dolgok jelentősége megválto-
zik itt: a kicsik átveszik a régebben nagynak
vél tek szerepét, az eddig alig-alig észlelt esemé-
nyek hirtelen óriási nyomatékot kapnak, s vala-
hogy az egész világ — miközben megrendül
alapjaiban — egy új, gazdag-ismeretlen jelentés-
mező alakját ölti. És akkor itt, ebben a gátlásossá
faragott szórendben megsejtjük: a csoda, igen,
csak a csoda segíthet abban, hogy akár a hétköz-
napok adatait, ajándékait, meglepetéseit felfe-
dezzük (és megadjuk nekik a vég felől értett tar-
talmakat). A Tolnai Ottónak ajánlott versben
(Tengervíz), a végén, kifakad a türelmetlen hall-
gató: „Mit cirkuszol itt! Vízen járni, / röpülni akárki
tud. Álló / tehervonat alatt átmászni… / Azt próbálja
meg!” Milyen bámulatos. Mintha azt mondaná:
hagyjuk a hagyományos csodákat, mind masz-
lag, és forduljunk oda az igaziakhoz, merjünk a
látott anyagi világ veszélyeiben is eligazodni,
azokból magasabb értelmet kihámozni. A kép
még József Attilát is eszünkbe juttatja… S ugyan -
akkor mintha óvna is attól, hogy túl magasra ve-
gyük magunkat, mint amaz költő tette.

A kötet három ciklusra tagolódik. Az első hu-
szonegy tömbös, rímtelen, tanakodó hangvételű
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monológot fog össze, azaz nem is monológot,
hanem leírást egy figuráról, aki egyes szám har-
madik személyben mozog a sorokban (Menekül,
magyarázkodik címen). A darabok, ez sejthető, egy-
egy élethelyzetet igyekeznek megragadni, ecse-
telni, vagy inkább: kitalálni egy helyzetet, abban
kiókumlálni a helyzet adottságait, az adottságo-
kat társítani más képzetekkel, a képzeteket hal-
mazatba gyömöszölni, s végül a lassan összesű-
rűsödő szövegbálát egy csattanó nélküli zárlatban
nyugalomba hozni. A puhatolózó lírai érdeklődés
— ezt érzékeljük — szinte tetszőlegesen választ
magának tárgyat, lazán összefüggő kis képzet-
molekulákat modellál, s ezeket a bizonytalannak
érzékelt élmény-töredékeket rétegeli verstestté.
Hogy egyik régi írónk kifejezését idézzem, képzet-
versek ezek, gerjesztett távlatkeresések, vagy
ahogy maga a költő mondja: nem más ez, mint a
„messzeség méregetése” (Kikötni, odakötni valamihez).
A képzet fel-felvillanó középpontjában, úgy tűnik,
néhány kijegecesedett rész-fogalom áll, s ezek
köré épül a megrendült tudat egyéb verbális ada-
léka. Ilyenek például: a pillanat képzete (amely
többször a mindenség komplementer alakzatával
áll párban), az elnehezülésé (amely viszont az út-
keresés odüsszeuszi párjával válik érdekessé), a
mozdulatlanságé (amely viszont a mozgás ellenté-
tes fogalmait halmozza, a vágta, az ámok, a lük-
tetés, a kocogás stb. szavait); vagy említhetném a
monászként magába zárt egyén vívódásainak pom-
pás árnyalatokban felvitt foltjait (amelyek ellen-
ben felrebbentik a lírai halandó horizontális-ver-
tikális fantáziaképeinek egész raját). Látjuk tehát:
a Bertók-vers egyre inkább az elvont, gondolati
összegzéseket takaró kijelentések helyszíne, de ezt
az elvontságot nem szilárdítják meg a lírai módon
leszűrt állítások vagy felejthetetlen kijelentések.
A megjegyezhetetlenségnek ez a vonása, a köd-
szerűen, halmazatosan adagolt költői anyag, a ké-
telyek jelzőkaróinak elszaporodása (kérdőjelek,
rokon értelmű kijelentések zárójelben, idézőjelek,
a pontosságot elmosó felsorolások, az öngyötrő
szótalálati tétovaság), semmi kétség, a lassú olva-
sást, az újraolvasást segíti elő, sőt szükségszerűvé
teszi az ismételt befogadást. Az olvasói emlékezet
csak amolyan markáns verbális foltokat, élénk fe-
lületeket, izgága fordulatokat jegyez meg, de mi -
vel ezeket nem kíséri a lírai felmagasodás rítusa,
nem tudja a versek egészét magába oltani. Meg-
kapó részleteket kapunk ajándékba azzal a felté-
tellel, hogy később vissza-visszatérünk még az
igényes mutatványokhoz.

A második ciklusban (Egyre közelebb) szigoro-
dik a modor, magvasodik a beszéd, egységesül a
forma: ezt a csoportot harminchárom, egyenként
három szakaszból álló tizenkétsoros alkotja, pat-
togó párrímekkel vagy keresztrímekkel, fegyel-

mezett szótagszámokkal. Bertók azelőtt is ked-
velte a végtelen, sokszor évtizedekre tágított
egyenformát, s úgy tűnik, ez a homogenizáló
hajlama (vagy rögeszméje) a hetvenen túl is fo-
galmi biztonságot, elegendő teret, kifutást és
szuverenitást kínál a bölcsen összegző szellem
igényeinek. Az első ciklusban kissé szabadosan
adagolt tudattartalmak itt szűkebb medret csi-
karnak ki maguknak, és noha izgága zártságuk,
elharapott tanulságaik olykor nyugtalanítják a
kerekdedségre váró olvasót, meg is elevenítik őt
az együttműködésben. Megannyi kis hír egy-
egy verspalackban, mondhatnám — de híradá-
saikat csak az érti igazán, aki hajlandó azt is
örömmel fogadni, ha a palackban nem üzenet
rejlik, hanem egy-egy talányos kérdés. Úgy érez-
zük, mintha csupa repedésnek tetsző hálózatos
vonalka tagolná — mint valami antik vázákat —
ezeket a bámulatos kis rejtvényeket. De azt is ér-
zékeljük: nem, ezek nem a törés előtti repedések,
hanem az összetapadást követő, valamely vég-
leges összeforradást jelző rajzolatok.

Milyen nyersanyagot sodornak ezek a versek?
Többségük könnyed helyzetrajz, friss pillanatnyi
belátás, de olyan hangfekvésben megfogalmaz -
va, hogy tudjuk: mindegyikük valamilyen mé-
lyebb igazsággal áll kapcsolatban. Csupán egyet
említek, a Mintha a csőrük égig érne című verset.
Tárgy: egy érettségi találkozó. De micso da sze-
retettel, tapintattal modellált helyzetkép ez:
ahogy — tudjuk tapasztalatból — az összesereg-
lett néhány egykori arszlán anekdotázik, tó dít,
szórakoztat, hadonászik a szavakkal… és közben
lassan kecmereg az anyaföld felé. „A galambdúc-
ban varjú károg”: igen, megöregedtünk, sugallja
a vers, a búgásból károgás lett. Mind repülne
bár, de csak szájal-szájal itt a földön… De aztán
kiderül: a „legfontosabbat egymástól tanulták” ezek
a megvénült varjak, talán még az egykori isko-
lapadban. És most mintegy ezt a kölcsönös egy-
kori, egy életen át megőrzött tudást adják vissza
egymásnak a harsány hangulatban. „Mintha ma-
guknak mesélnének”, mondja a nyolcadik sor.
Nem kívánnak már sem okosodni, sem okosí-
tani — elegek önmaguknak, hátuk mögött az
egész élet, s igaz, varjúnak tűnhetnek, mégis
(mint a záró strófa mondja): maholnap képesek
volnának szárny nélkül is elröppenni. Bámula-
tos e kis tizenkét soros darab szellemi lengés-
távja: a szelíd iróniától a megilletődöttségig, sőt az
egzisztenciális megrendülésig képes eljutni, az
angyalok síkjáig, akik már-már a hit első zama-
tait kínálják ennek a szemlátomást agnosztikus
költői hajlamnak.

A harmadik ciklus (Firkák a szalmaszálra) — ti-
zenöt szűkebb alcsoportban — kétsoros, párrímes
axiómákat, megjegyzéseket, bölcselkedő rögtön-

870

15_KRITIKA_Báthori-Bertók_Layout 1  2015.10.15.  12:51  Page 870



zéseket, közmondásos ötleteket, csattanósra for-
mált megállapításokat, karcsú epigrammákat tar-
talmaz. Egy mélyre és messze visszatekintő, a dol-
gok lényegét firtató lírai alany keresi itt a döntő és
erkölcsileg is kötelező szavakat, de mégis úgy,
hogy a költői minőség köpönyegében nem a köz-
vetlen eszmei meggyőzést célozza meg, hanem a
világ-események rejtett zajlásait próbálja költői
nyelvbe emelni. Az imént idéztem a „szárny nél-
kül is repülni” képes osztálytársak képét — s itt is
azt érzem, e verscsoport meggyőző erejét éppen
az a már birtokolni nem vágyó, a lemondással is
gazdagodó, az öregedés viszontagságait is hig-
gadtan mérlegelő alany teremti meg, aki „mintha
már nem is akarná megtartani”, ami „kicsúszik a ke-
zéből” (Mintha már). A költészet alig bír kiteljesedni
a kétsorosok szűk terében, szinte nem is nyer
többlet-színt, megmarad a beszélt nyelv hűvösen
közlékeny régióiban. Az idősödő ember szemé-
ben valahogy a világ önmagában, puszta tényei
által keményedik meg, kezdi eltávolítani magából
az embert, s nekünk nem marad más — sugallják
e rövid darabok —, mint kifürkészni, mikor
mennyire halkul el a mese, s hogy a mesén túl
van-e még egy másik mese, s hogy az mennyiben
hasonlíthat az eddigihez. A kétsorosok alaphan-

gulata azonban, igaz, nem is a végső kérdések tag-
lalása, hanem az eltűnés napjainak, a napoknak és
éjszakáknak megfigyelése, az élet apró dobbaná-
sainak rögzítése. Örülhetünk, hogy a magyar köl-
tészet az utóbbi időben gyarapodik olyan lírai
életművekben, amelyek a valódi öregkort tudják
a költői szemlélet síkjaira emelni (hiszen lírikusa-
ink zöme az elmúlt századokban szinte még az
érett férfikort sem igen érte meg). Bertók László
legújabb kötete is ilyen öregkori valóság-nyito-
gató. És mégis milyen szerény… Versekben is elő-
előfordul néha, hogy úgy érezzük: a költő fontos-
kodik. Túlméretezi a hangsúlyokat. De nem, itt
ennek árnyéka sem látszik. Valahogy a nyelv
maga is levedli különös díszeit, megteremti egy-
szeri öregkori méltóságát, szélsőségeket elutasító
hangnemét. Mintha azt közölné velünk: látjátok,
az ember verbális szinten csak nagyritkán érheti
el és értetheti meg az igazát. Egyszer azt mondta
egyik barátom: Amikor meghal valaki, megna-
gyobbodnak a szobák.

Én csak azt mondhatom: a költészettől is kitá-
gul a tér. Az olyan kötetektől, mint az Ott mi van?
szabadabbnak érzi magát az ember. (Magvető,
Budapest, 2014)
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