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n a g y  i M r e

csönd zuhog
Emléktöredékek Bertók Lászlóról

tudom, hogy önök régóta ismerték egymást – fordult hozzám valaki a temetés után –, 
ugye barátok voltak? – kérdezte. igen, persze, válaszoltam, miközben belül, a tudatomban 
váratlan visszhangot vert a barátság szó. a férfi negyvenéves korán túl már nem szokott 
barátságot kötni, ezt arisztotelésztől megtanultuk. Mi pedig már az ötvenedik évünkön is 
túl voltunk, amikor 1992 őszén leültem Bertók lászlóval szemben a király utcai lakásuk 
dolgozószobaként is szolgáló nappalijában, hogy elkezdjünk egy hosszú, két évig tartó 
beszélgetést. szerdánként találkoztunk, s egy magnetofon rögzítette az elhangzottakat. 
persze, korábban is jól ismertük egymást, egy alkalommal együtt utaztunk keszthelyre, a 
helikon ünnepségekre, de az, amit barátságnak lehet nevezni, 1992-ben kezdődött. az 
1995-ben megjelent könyv, a beszélgetések átformált, kiegészített változata, e barátság 
(nem zökkenők, eltávolodások, viták nélküli) kialakulásának története. egyre jobban be-
avatott engem a saját világába, végül kéziratait is kezembe adta, köztük a keletkezőben 
lévő verseinek a csíráit, szövegváltozatait, és töprengéseiről, érzelmeiről, álmairól is be-
szélt. időnként a legendás vései pálinka is előkerült, amire nagyon büszke volt. azt hi-
szem, senkinek nem mondott annyit önmagáról, mint nekem. és elfogadta azt a döntése-
met, hogy nem interjúkötetet csinálunk – ez manapság népszerű és kétségkívül informatív 
műfaj –, hanem a humanista colloquiumok mintájára fogunk beszélgetni. Ő és én. egy kö-
zös témáról: Bertók lászlóról. (aki interjúkötetként olvasta a könyvet, az nem értette meg 
a beszédhelyzetet.)

onnan kezdve szorosabbá vált a kapcsolatunk. családilag is összejártunk: ezek a va-
csorával egybekötött beszélgetések, felváltva náluk és nálunk, a Bessenyei utcában, most 
látom igazán, mennyire fontosak voltak számomra. persze, a barátok sorában az első he-
lyeket mások foglalták el, nem én. csorba győző, csűrös Miklós, parti nagy, talán ágh 
istván, és biztosan sipos lászló, a tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt színész, 
Bertók lászló verseinek értő tolmácsolója. és itt, ebben a belső körben volt (egy ideig) a 
helye még valakinek: erről az Eleven feszület című vers tudna beszélni, ha akarna. 
egyébként minket sok minden elválasztott egymástól. Ő falusi fiú volt, bár városi polgár 
lett, én viszont csak könyvekből és versekből, többek között az ő verseiből ismerem a fa-
lut. a spontán reflexeink néha le is lepleztek bennünket. és egy költő meg egy irodalom-
történész is másként látja, nemcsak a világot, de az irodalmi dolgokat is. e téren sokat ta-
nultam tőle. de a múltunk egy darabja mégis erősen összekötött bennünket: nagyatád. 
az ő életének egy szakasza e városkához kötődik: „hat évemet hat borítékban elrejtettem 
a rinya-parton”, írta Nagyatád című versében. laci néhányszor azt mondta nekem, afféle 
befogadó gesztusként: félig te is somogyi vagy. igen, mert anyám nagyatádi lány volt, 
gyerekkorom nyarai, egy-két karácsonya nagyszüleim révén ide köt. a fent idézett Bertók-
versben megénekelt rinya volt az első folyó, amit láttam (ki is nevettek az osztálytársaim 
a piusban, amikor r betűs folyóként a rába vagy a rajna helyett a rinyát említettem), és 
a park gesztenyefái az artézi kúttal az én emlékeimben is meg-megjelennek.

ez a költészetén végigvonuló fa-motívum, kivált a gesztenyefák bölcs szépsége azt 
sugallja, hogy Bertók lászló talán a plótinosz-féle világlélek nyomait sejtette bennük. 
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előkerestem a nálam lévő kéziratok, fénymásolatok közül egyik diákkori zsengéjét: A vén 
gesztenyefa című szöveget, amely az alatta olvasható dátum szerint csurgón keletkezett 
1950. szeptember 16-án. nem idézem, mert nem tartozik az életműhöz, de a szemlélet 
mégis jellemző. az öreg fa által maga az idő válik érzékelhetővé, a múlt emléknyomai 
láthatók a fa göcsörtös törzsén („fel-felnyökög olykor nyikorogva”), és a fa magasban 
összeérő ágai fölött az ég felé fordul a tekintet. a lélek egyik ősképzetéről van szó. 
legkorábbi inspirálója az a gesztenyefa lehetett, amely Bertókék vései kertjében állt, s 
egykor a családi legendáriumban központi szerepet betöltő dédapa ültette. eszembe jut, 
hogy egyszer gesztenyevirágzás idején sétálgattunk a kertünkben, s laci megjegyezte: 
ezek a fák közelebb vannak az éghez, mint mi, mert valami tiszta, ártatlan lélek van ben-
nük. én is így gondolom. nagyatádhoz visszatérve még elmondok valamit. Bertók lászló 
többször meghívott engem könyveinek bemutatóira, ahol a beszélgetőtárs szerepét tölt-
hettem be. az Ott mi van? című kötetet pécs után nagyatádon, a könyvtárban mutattuk 
be. a véseiek is képviseltették magukat, ott volt a polgármester, akit szintén Bertók 
lászlónak hívtak, s vele a jegyző: Bertók lászlóné, aki azonban nem volt a polgármester 
felesége. ezen én nem csodálkoztam, mert tudtam, hogy vése a Bertókok faluja. ezt azért 
említem, mert, mint mondtam, többfelé jártunk kötetei bemutatóinak ügyében, de soha 
nem láttam őt annyira felszabadultnak, derűsnek, családiasan kedélyesnek, mint ott, 
nagyatádon.

a fákhoz tartozik még, hogy versbeli jelenlétükkel a pályakezdő kötet, a Fák felvonulása 
után egyre inkább sorshordozó jelképpé válnak, kibontva a Savászana című vers befejező 
sorának („és összeérnek fenn a fák”) jelentés-lehetőségét. végül a Már harmadszor olvassa cí-
mű kései versben jut el a motívum a végkifejletig: az ősi magyar mondavilág világfa-élmé-
nye kap benne új értelmet. a fa-képzet nyelvi világgá lényegül át, az anyanyelv grammati-
kai törzsévé, ágaivá és a szavak 
lombozatává, amelynek árnyékában 
a korábbi spontán beszéd helyett a 
nyelvvel való talányos küzdelem 
gyötrelme szólal meg. „rázza meg, 
vágja ki (ha tudja) a fát? / emlékezzék, 
hogy a tüdejét, a szívét s a többi test-
részét is / akkor fedezte fel, amikor 
nem működtek már észrevétlenül, / 
amikor egyszer csak úgy viselkedtek, 
mintha kölcsönbe / kapta volna 
őket?” soha nem olvastam ennél hű-
ségesebb, ragaszkodóbb kritikáját az 
anyanyelvnek, magának a nyelvnek, 
s általa az emberi létezésnek. a fen-
tebb említett Savászanához személyes 
emlékem is fűződik. a lélekben bekö-
vetkező, elképzelt meghalás és újjá-
születés, a hullapóz és a felszárnyalás 
együttes élményét megfogalmazó 
verset keletkezőben lévő szövegnek 
tekintettem, amelynek kéziratán, az 
áthúzások, törlések és betoldások a 
személyes, alanyi beszédmód tárgyi-
assá válásának „nyelvtani aktusát” 
lehet érzékelni, miáltal a szubjektív 
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beszélő a médium szerepébe vonul vissza. ez a kézirat (az én értelmezői képzeletemben) 
Bertók modern költészete létrejöttének pillanatát rögzíti. talán az egyedi életművön túlmu-
tató jelentést is lehet tulajdonítani neki. kapcsolatunk során a költőtől két, számomra igen 
becses ajándékot kaptam. az egyik ennek a versnek a kézirata, amely a szövegnek a végle-
ges változatnál korábbi állapotát rögzíti. Bekeretezve őrzöm az egyik könyvszekrényemen.

egyszer azt kérdezte valaki tőlem: nem folytatták az 1995-ben lezárt beszélgetéseket? 
azt válaszoltam, hogy nem. pedig folytattuk, legalábbis akartuk. tizenöt évvel később, 
2010 körül újra leültünk, hogy megpróbáljunk tovább menni az élet és a versek ösvényein, 
öt-hat estébe nyúló délutánon ott ültünk egymással szemben és beszélgettünk. de vala-
hogy nem találtuk meg a hangot. azt hiszem, az volt a baj, hogy már túlságosan ismertük 
egymást. nehéz ilyen helyzetben beszélgetni egy magnó (egy odaképzelt közönség) jelen-
létében. Mindketten éreztük ezt. egy fáradtabb pillanatban megkérdeztem tőle: jöjjek jövő 
héten is? gyere, válaszolta, de magnó nélkül. Így is történt a soron következő szerda dél-
utánokon. később egyszer céloztam rá, hogy talán megírom ezt az anyagot, s nézze meg, 
lehet-e, kell-e rajta formálni, alakítani. Majd meglátjuk, mondta. de már nem látjuk meg. 
itt vannak az egyik fiókomban a szalagok, de most már hiába. az általam elképzelt beszél-
getés-műfajnak ugyanis velejárója, hogy a beszélgetőtárs láthassa a véglegesnek szánt szö-
veget, s ha szükségesnek tartja, javaslatokat tehessen. erre már nincs lehetőség, az anyagot 
nem kívánom a nyilvánosság elé tárni. pedig vannak benne nagyon érdekes szakaszok: 
irodalmi kapcsolatairól, tandori dezsőről például, kettejük levelezéséről, a Holmiról, a 
Jelenkorról, a „hosszúkáknak” nevezett verseiről, a haikukról és egyebekről. kár érte. de az 
idő pontot tett, nem a végére, hanem már az elejére. „csönd zuhog”. ez egyik kötetének 
tervezett címe lett volna, de később elvetette. Most odaírom e kis emlékező írás fölé.

valahogyan, persze, mégis folytatódott a dolog, dialógus helyett monológ-formában. 
erre ő biztatott. azt mondta: eljutottál velem a szonettekig (a Három az ötödiken világáig), 
most folytasd magad. az eddig publikált tanulmányaidban, tette hozzá, már majdnem 
megvan a dolog. fejezd be, bátorított. hát így született meg A második kapu 2015-ben. az 
első példányok egyikét természetesen neki dedikáltam. amikor elolvasta a könyvet, azt 
mondta: „jól megcsavartad.” tudtam, hogy ez egy idézet: nagy lászló mondta neki ko-
rábban egyik fontos verséről, elismerését kifejezve. laci tudta, hogy én ezt tudom. 
ennyiben maradtunk. azóta is el-elgondolkodom ezen. ami egy versről szólva dicséret, 
vajon ugyanígy értékelendő-e, ha egy kritikai műről, egy értelmező szövegről mondják?

a másik, számomra különösen értékes ajándék, amit kaptam tőle, egy nekem dedikált 
vers. Megjelent a Jelenkorban (2010. szeptember), majd az Ott mi van? című kötetben 2014-
ben. innen idézem a cím és a dedikáció nélkül:

Nem a beszéd már, nem a szó,
s az ember alkotta zene,
a húrok, sípok deleje,
csak ami ki sem mondható.

A szavak alatti való,
a lüktető, a nincs neve,
a nyelvbe vesző semmi se,
a hol van a tavalyi hó.

Csak a csontok csendje hunyó,
az óceán tekintete,
az eget tükröző mese,
a hang nélkül folytatható.
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A második kapuban a verset nietzsche nyelvkritikájával és a kritikai filozófia „magán-
való” fogalmával hoztam összefüggésbe, talán kissé elvontan. de ez most mellékes. az 
emlékeket idézve fontosabb, hogy a vers mögött az a hosszú beszélgetésünk rejlik, ame-
lyet a nyelvről folytattunk az új század (évezred) első évtizedének második felében. 
ennek során egy alkalommal felolvastam neki kant gyönyörű tengerleírását Az ítélőerő 
kritikájából, azt hiszem, így került a versbe „az óceán tekintete”. az én álláspontom lénye-
ge a wittgensteini gondolat volt: létünk határai nyelvünk határaival azonosak. ha nincs 
szó, akkor a dolog sincs. számunkra legalábbis. laci viszont az érzelmeknek, a hangula-
toknak, a léleknek a kimondás előtti gomolygására hivatkozott, mint valóra. erre utal ez a 
két sor: „a szavak alatti való, / a lüktető, a nincs neve…” a kérdések kérdéséről van szó. 
nem biztos, hogy én jobban tudtam a választ, de az bizonyos, hogy ő jobban érezte. ez a 
dedikáció gyökere. a vita folytatása. egy kis adalék a vers későbbi értelmezéséhez.

Mikor láttam őt utoljára? – kérdezte valaki tőlem a temetés után. Most, hogy ezt írom, 
döbbenek rá az utoljára szó súlyosságára. a szó egy emlékképet idéz fel bennem. egy köny-
vet vittem neki, s figyelmeztettem, hogy a hét végén, ahogy megbeszéltük, várjuk őket, őt 
és erzsikét a Bessenyei utcában. laci hosszan rám nézett, majd felemelte s kinyújtotta fe-
lém a karját, tenyerét jobbra-balra forgatva. nem értettem a jelzést, ezért hozzátettem: ti 
vagytok a „sorosak”. tudom, mondta, de mégis inkább ti gyertek. kicsit fáradtnak érzem 
magam, tette hozzá. a két asszony, erzsike és gyöngyi aztán tisztázták a helyzetet: mi 
megyünk, a baráti látogatások váltakozó ritmusától ezúttal eltérve. Így történt. Míg a nők 
beszélgettek, laci elővette a készülő firkák kéziratait. felolvasott egy-egy kétsorost, ily mó-

don a szövegek fanyar komikuma 
még jobban érvényesült, mint ol-
vasva, aztán néhány szót mond-
tunk, illetve egyetértően hallgat-
tunk. Búcsúzásra készülve 
váratlanul Weöres sándor pár so-
rát idézte: „erdő sűrűjében / vak-
sötétben állunk, / elindulunk las-
san, / tán utat találunk.” aztán 
lekísért bennünket, megöleltük 
egymást, majd kilépve visszafor-
dultam, és a kapualjat az utcától 
elválasztó vasrácson át még egy 
búcsúpillantást váltottunk. akkor 
láttam őt utoljára. Most előkeres-
tem az általa idézett Weöres-verset, 
az Őszi sétát, s ideírom a végéről 
hiányzó négy sort: „fázunk, a kö-
zelgő / mennydörgésbe veszve – / 
itt az ismert ösvény, / nem me-
gyünk már messze.” 


