


1331

válogatás Bertók lászló 
levelezéséBŐl 

Balassa Péter, Borbély Szilárd, Domokos Mátyás, Esterházy Péter, Ilia Mihály, Lengyel Balázs, 
Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Réz Pál, Szálinger Balázs, Tandori Dezső, 

Tüskés Tibor, Várady Szabolcs, Varga Lajos Márton
1

Balassa Péter kézírásos levele 
kisoroszi, 83. viii. 9.

kedves laci,

Mindenekelőtt hadd ismételjem meg: őszinte öröm volt számomra megismerkedésünk, és 
vasárnap délutáni beszélgetésünket ajándékként őrzöm. remélem – legkésőbb ősszel, 
amikor egy konferencián veszek részt pécsett – ismételünk.
 Most azért írok, mert még szigligeten kiderült, hogy ervin 84. április 20-án ötven éves 
lesz. Mészöllyel és esterházyval tanakodtunk, valahogy meg kéne ünnepelni, de nem a 
szokványos irodalmi vagy hivatalos formák közt. gondolom, ti bizonyára kitaláltok va-
lami bensőséges és baráti együttlétet ez alkalomból. ha jónak látjátok-látod, szívesen csat-
lakoznánk hozzátok, úgy is, mint pécsi írók… kérlek, alkalmasint jelezd, miként gondo-
lod. neked és családodnak a legjobbakat – egészséget (szívednek) és munkát.

szeretettel köszönt híved
Balassa péter

Ervin: Szederkényi Ervin, a jelenkor főszerkesztője 1964 és 1987 között. 

*

Kézírásos levél Borbély Szilárdnak
pécs, 2000. júl. 18.

kedves szilárd,

ne haragudj, hogy letegezlek, s egyúttal „felhatalmazlak”, hogy visszategezz. vagyok 
olyan vén, s egyszerűbb így. ha elfogadod, akkor egyszer majd koccintunk rá.
 Írásodnak örültem. nemcsak azért, mert az ÉS jóvoltából a legjobbkor jelent meg, ha-
nem azért is, mert nem éreztem „igazságtalannak vagy elfogultnak” (hogy a te szavaidat 
idézzem). értő s megértésre törekvő olvasatnak, egy a tárgyához nyitottan, rokonszenvvel 
közeledő ifjabb pályatárs véleményének éreztem, s látom. köszönöm!
 persze, vannak, amikről lehet, lehetne tovább beszélgetni. pl. amit a váltásról (váltások-
ról) írsz, általában „telitalálat”, de (nagyon röviden) megtoldható azzal, hogy az ösztönös-
ségnek (intuíciónak) legalább akkora szerepe volt benne mindig, mint a tudatosságnak 
(szándéknak). vagy: eszembe nem jutott volna, ha meg nem írod, hogy „önmegszólító” 
verseim hova kapcsolhatók (vissza), hogy „hatvanas-nyolcvanas évek”, n. g. B. stb., s hogy 
a „felszólítás” nyelvi megoldásai (a szonettek eszközei után) néha szerencsétlenek. hiszen 
– szerintem – arról van szó (csupán), hogy némely versek gyengébben sikerültek, s hogy az 

 a piM-ben elhelyezett anyagból Babiczky tibor segítségével készült az itt olvasható válogatás.  
(A szerk.)
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általad említett Kiterjedés és Élvezet talán a két leggyengébb vers a könyvben. te is ezt akar-
tad mondani, ugye, csak kíméletesen, finoman fogalmaztál. (?)
 aztán: igazad van, a haikukat sokkal inkább a „formai kísérlet”, mint a „végső tömörí-
tés” szándéka szülte. de érdekes, hogy spontán „kezdődtek” ezek is. tucatnyi volt már be-
lőlük (s nem az „alkalmi” darabokból), amikor „tudatosult” bennem, hogy mit is csinálok.
 nem tudom, érdekes-e mindez. Mint látod, inkább a „költő”, s nem a költőt cipelő 
„ítész” beszél, de úgy érzem, leveledre reagálnom „illik”. hiszen verseidet is mindig kí-
váncsian olvasom. s hiába írod most olvasott hamlet-versedben, hogy a doktorok javalla-
ta a hallgatás, ami szó, az előbb-utóbb szóvá lesz.
 szeretettel üdvözöllek: Bertók lászló

Borbély Szilárd az élet és irodalom 2000. június 2-i lapszámában közölt recenziót Bertók 
februári kés (Magvető, Bp., 2000) című kötetéről.
 az önmegszólító verstípusról (Babits, kosztolányi, józsef attila versei alapján) címmel 
Németh G. Béla (1925–2008) közölt máig alapvető tanulmányt (In: N. G. B.: Mű és személyiség. 
irodalmi tanulmányok, Magvető, Bp., 1970, 621–670.).
 Bertók alighanem Borbély akkoriban készülő kötetének, a Berlin–hamletnek (Jelenkor, Pécs, 
2003) egyik korai darabjára utalhat.

Borbély Szilárd kézírásos levele
       2003. október 17.

kedves Bertók lászló,

késve tudok csak válaszolni megtisztelő gesztusára, de ez nem figyelmetlenség miatt van 
ám, azt tudnia kell. nagy tisztelője vagyok annak, amit csinál, és különösen izgalmas 
számomra, ahogy újra és újra megújítja a líráját. 
 tudom, ez nagyobb teljesítmény, mint gondolják egyesek. jó egészséget, jó munkát 
kíván tisztelettel:

 szilárd

Borbély Szilárd kézírásos levele
       2004. április 26.

kedves Bertók lászló,

köszönöm megtisztelő figyelmét, a hétvégén el is olvastam a kötetet. elsőre elolvasni nem 
akkora teljesítmény, mint megérteni. Mert az a cizellált, elegáns forma, a koan és haiku 
alkatú vers egy rímlehetőséggel megkötve különös, különleges alakzatot, versképletet ho-
zott létre. gratulálok, és nagyon szeretem, amit ön csinál.
 tisztelettel üdvözli:

 (szilárd)

 p.s.: elnézést, a borítékot eldobtam, így a címet is. ezért küldöm a szerkesztőségbe.

A levélben említett kötet a háromkák, amely abban az évben jelent meg a Magvető Kiadónál.
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*

Gépelt levél Domokos Mátyásnak

kedves Matyi,
csak miután verseimet (s leveleimet) neked elküldtem, került a kezembe a Holmi novem-
beri száma hajdu gergely cikkével. Mit mondjak? kicsit zavarba jöttem. Mindenekelőtt 
azért, mert azt hittem, hogy a Holmi az én lapom, ahol valószínűleg tudják rólam, hogy kb. 
ki vagyok, mit csináltam, csinálok, még akkor is, ha pl. kilenc hónapig nem írok verset, s 
nem tudok adni, hiába kéritek, te is, várady szabolcs is, réz pál is. nos, úgy látszik, té-
vedtem. hiszen ha a Holmi egy közepes (elégséges?) iskolai dolgozattal elintézi a könyve-
met (a „pályámat”), akkor én ott aligha lehetek otthon.
 nem azt nehezményezem, hogy hajdu bírál, hogy a hibáimra figyelmeztet, mert azok 
vannak, hanem azt, hogy mint jó diák, megírja a dolgozatot akkor is, ha számára idegen a 
téma, ha fogalma sincs arról, amiről ír. (állítólag fülep lajos mondta valakire, te is isme-
red, aki egyszer írt róla, hogy egyetlen porcikája sincs az illetőnek, amelyik „azonos” len-
ne az övével. valami ilyesmit érzek, annak ellenére, hogy elismerem, hajdu tud dolgoza-
tot írni, sőt, ügyesen alkalmazza a marxi (hegeli) dialektikát: egy-egy vágásra tüstént 
odanyomja a sebtapaszt is.) s bizonyára szófogadó, jószándékú ember, hiszen miután 
megigazítja a sisakját, még a vállamat is megveregeti.
 kedves Matyi, te jól tudod, hogy ha valaki évtizede írja a  szonetteket, sőt, ha a saját 
használatára egyszer valamit még „igazított” is rajta, az feltehetőleg nem azért ír szonet-
tet, hogy „demonstrálja a mesterség tiszteletét”. csak az mondhatja rá, hogy divatozik, 
aki csupán a lexikonban számolta össze (rosszul), hogy a költő eddig hány verseskönyvet 
írt. azt mondja hajdu, hogy nem mindegyik darab győzi meg arról, „hogy szonett akart 
lenni”, s hogy ennek oka „a képalkotás egyenetlensége”. de hát miért nem próbálja meg 
például egészében fölfogni az Ősz van és megannyi hátha című verset. ha megtenné, ha 
megkockáztatna egy idegennel szemben ekkora alázatot, talán közelebb kerülne a láto-
máshoz (?), az összetört világhoz (?), a nem tudom, mihez, amiről a vers „szól”.
 parti naggyal, tolnai ottóval együtt elmarasztaltatunk mint a „pannon líra” „jeles kép-
viselői” a „stílustörések” miatt. de hát nemrég éppen a Holmi dicsérte egyszerre két írásban 
is (az egyikben hajdu gergely) parti nagyot, mint „legjobb”, „legeredetibb” költőnket. 
(ami nagyon helyes!) de hát megint ott tartunk, ahol az áldott-jó-pártállam idejében, hogy 
a tanár úr vagy valaki megmondja, megsúgja, hogy kit kell dicsérni, kit kell megróni ugyan-
ezért? ugye, rémeket látok? s mintha nem tudná a fiú, hogy mi az, hogy „pannon líra”, 
hogy ahhoz igazán kevés köze van tolnainak is, parti nagynak is, nekem is. attól lenne 
valaki pannon, mert pécsett él? Mert a Jelenkorba ír? valakinek tudnia kéne ott, hogy mit ért, 
mit értett a magyar „irodalomtudomány” az elmúlt évtizedekben (évszázadban) „pannon 
lírán”. nem? arról meg fogalmam sincs, hogy mitől lettem (lehettem) én Baranyában egy-
szerre „szenvedélyes lokálpatrióta”. (ez a fiú mégiscsak tud valamit?)
 azt mondja, hogy „képei segítségével Bertók igen nagy – az egész versen át nehezen 
tartható tömörséget ér el, a forma üresen maradt részeit így kénytelen hígabb anyaggal töl-
teni föl.” na jó, bizonyára előfordul ilyesmi. de hogy az egész kötetre érvényes lenne, s 
hogy az egyik versben még le is írnám a módszert? hát ezt kikérem magamnak. ekkora 
barom azért nem vagyok. az Ahogy botorkálsz magadig című vers sokkal inkább arról az ije-
delemről (?) „szól”, amit vele kapcsolatosan Marno jános írt meg a Kortársban (1990/4.). 
Miképpen a Rácsok között a térzene című vers is merőben mást „jelent”, semhogy a „tömörség 
és a hiány” érzékeltetésére lehetne fölírni a kötet címéül. Más okból föl lehetne írni, igen!
 nos, nem folytatom, csak néhány idézet még: „közhelyek”, „nosztalgia”, „pótszer”, 
„pátosz”, vagy: „nem könnyű hát Bertókot elfogulatlanul szemlélni, s különösen nem a 
gyengéiről szólni”. édes istenem, de aranyos. hát miért erőszakolja meg magát? Miért ír 
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ilyen szépeket a végén: „(a »pannon« hagyományból némileg kirívó) homályosság”? s 
hogy a „merész képekért” a „gondolati tartalom terhét okolhatjuk”? s miért a végén a 
„vörös farok”: „úgy sejtem, még innen a pálya csúcsán”, mármint Bertók. szegény fiú, 
nem tudja még, hogy a csúcs, az nincsen? hogy legfeljebb némely dolgozatokban van 
csak, ahol megpróbálják dobozba, ágyba, térképekbe gyömöszölni, vágni, rajzolni a vilá-
got? hogy legfeljebb „csúcs felé” van, ha van?
 kedves Matyi, mindezt csak azért írom, mert a múltkori levelemben dicsértem a Holmi 
kritikai rovatát (is). remélem, hogy nem alaptalanul, hogy miként ígérte, továbbra is az 
értékre, mindenféle értékre, s egyforma kíváncsisággal, örömmel és szemüveggel figyel a 
lap. csak most az egyszer történt másképpen. csak most az egyszer nem volt fontos. csak 
most az egyszer voltak fontosabbak a műnél a mellékes tényezők. ebben a reményben 
búcsúzom, s kívánok neked és szeretteidnek szép karácsonyt, a várhatónál jobb, szeren-
csés, sikeres új esztendőt.

 pécs, 1990. dec. 19.

szeretettel, öleléssel:
Bertók laci

A szóban forgó írás Hajdu Gergely térzene, rácsokkal című kritikája Bertók László kő a tollpi-
hén című kötetéről a holmi 1990. novemberi számában.

Gépelt levél Domokos Mátyásnak

kedves Matyi,
nagyon köszönöm leveledet, híreidet, jókívánságaidat. az irodalmi műhelytitkok további 
feltárásához, közhírré tételéhez sok-sok kitartást, szerencsét és sikert kívánok. ami engem 
illet, én abba a kategóriába tartoztam, amiről a Magyar Nemzetben azt mondod, hogy „a 
legfontosabb folyamatokról nem maradtak és maradnak dokumentumok, csak sejtések és 
sejtelmek. a diktatúra szerette tanúk nélkül működtetni a maga mechanizmusát”. persze, 
nem voltam én a legfontosabb folyamat, nem akarok nagyképűsködni, de én azon túl, és 
azt követően, amit a Priuszban megírtam, nem egyetlen kötet megtaposásáról, kálváriájá-
ról, hanem egy tizenöt-húsz évig elhúzódó pályakezdés nyomorúságáról szólhatnék csak. 
folyóiratoktól, lapoktól rendszeresen visszaküldözgetett versekről, a Magvetőhöz 1960-
ban, majd 1962-ben beadott első kötetem kigyomlálásáról, majd Makay ida és galambosi 
lászló verseivel való egybepaszírozásáról, a jelenkor–Magvető nevezetű filiához való át-
irányításáról (Lengő fényhidak, 1964), stb. aztán amikor az első önálló kötetem kínkeserve-
sen 1972-ben megjelenhetett, valószínű azért, mert fodor Bandi ajánlására bevettél A ma-
gunk kenyerénbe 1971-ben, valami gyűlés volt itt a Jelenkorban, ahol tóth dezső főkomisszár 
elvtárs is megjelent, s ahol szederkényi sorban mindenkit bemutatott neki. amikor elém 
érve meghallotta a nevemet, így szólt: „Maga a Bertók? Maga írja azokat az indulatos 
verseket? Mondja, mitől olyan indulatos?” s választ sem várva továbblépett a mellettem 
állóhoz. Így ment ez. pedig hát legfeljebb sokszorosan lefojtott indulatok voltak azokban 
a versekben. igaz, persze, hogy nem a párt szekerét toló indulatok. Bennem rengeteg 
(vagy egy hatalmas) heg van, és soha be nem gyógyuló sebek is. hagyjuk a francba! azért 
bizony a szerkesztők között is akadtak hitvány emberek. például k. r., aki a második 
verseskönyvemtől (1978) kezdődően öt kötetem felelős szerkesztője volt. ez az erkölcsi 
trutymó, amikor egy év után megírta, hogy kiadják a második könyvemet, s akit én nem 
ismertem, az örömhírt közlő levelében pénzt kért „kölcsön” tőlem külföldi útjához, s ide-
küldte a verseit, hogy közöltessem a Jelenkorban. s ezt csinálta másokkal is, akik ki voltak 
szolgáltatva neki és a gazdáinak.* amikor egyik jeles költő kollégájától megkérdeztem, 
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tudnak-e erről, azt válaszolta, hogy igen, de hát olyan kevés a szerkesztők fizetése, hogy 
nyugodjak bele, így van ez, hogy sajnos, ez van.
 ez van, ez a sok szar, amibe mindenki belelépett, s ha volna, aki nem, annak is át- meg 
átjárta a ruháját, s a sok szar itt van, urak és elvtársak most nagy iramban és erővel kenik 
egymásra. sajnos, mi már ebben a bűzben és mocsokban fogunk kimúlni az árnyékvilág-
ból, ha tetszik, ha nem.
 csorba győzőt megkérdeztem, hogy neki nem volna-e valami konkrét, a műsorba illő 
története. azt mondta, hogy nem tudná dokumentálni ő sem, s egyébként is nagyon le 
van eresztve szegény.
 kedves Matyi! köszönöm, hogy megkérdeztél, s kérlek, ne haragudj, hogy ezeket írtam.

sokszor ölel:
Bertók laci

 pécs, 1993. nov. 22.

* [a bal margóra hosszában kézzel írt csillagozott hozzátoldás] (s akkor még nem is szóltam a 
fickónak a Mozgó Világ és a Tiszatáj kinyírása után vállalt szerepéről.)

A levélváltás kiindulópontja az lehetett, hogy Domokos a szocialista cenzúrához fűződő történetei-
ről kérdezte Bertókot az 1993-ban a Magyar Rádión indított Műhelytitkok című műsorához. Ez a 
beszélgetéssorozat képezte alapját Domokos későbbi kötetének: leletmentés. könyvek sorsa a 
„nemlétező” cenzúra korában 1948–1989, Osiris, Bp., 1996.
Bertók említett köteteinek felelős szerkesztője Keszthelyi Rezső (1933–2016) volt.

*

Képeslap Esterházy Pétertől
[1999. június 11.]

lacikám,
Megjött minden, skizzék és kincsestárok: in floribus. csak a vetést verte el a jég.
 digitális kézcsókkal:
 péter
 gitti

Skizze: a ceruzarajz – skizze című kötetet 1999-ben adta ki Pécsett a Magyar-Német Nyelvű 
Iskolaközpont, mely Bertók László néhány versét és azok német fordítását tartalmazta az iskola tanu-
lóinak fordításában, illusztrációival. 
Kincsestárok: a Magyar Költészet Kincsestára sorozat 75. köteteként jelent meg Bertók László váloga-
tott verseinek gyűjteménye az Unikornis Kiadónál 1999-ben. Digitális: az 1998-ban alapított Digitális 
Irodalmi Akadémia alapító tagjai voltak mindketten (Bertók ekkor még a Babérkoszorú-díj jogán, 
Kossuth-díjat csak 2004-ben kapott). Gitti: Esterházy Gitta.

Képeslap Esterházy Pétertől

gyönyörűek a 3k-k.
 vegzálom velük a családom,

ölel: péter
(esterházy)

2004. v. 1.

A háromkák című kötetről van szó.
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*

Ilia Mihály gépelt levele a Tiszatáj folyóirat szerkesztőségi levélpapírján

Bertók lászló
pécs

kedves Barátom,
valami baj történt, mert én válaszoltam neked, hogy hosszabb ideig katonáskodtam, ezért 
nem írtam rögtön, azt is megírtam, hogy a te Nap című versed vettem ki közlésre, légy 
türelemmel. azt is megírtam, hogy örülök a jelentkezésnek, szeretném, ha többször is 
szerepelnél nálunk.

üdvözöl híved:
ilia Mihály

szeged, 1965. okt. 13.

Ilia Mihály gépelt levele

Bertók lászlónak
pécsre

kedves laci Barátom,
nem tudom, hogy nem túl későn gratulálok-e a janus pannonius-díjhoz? de én csak most 
értesültem róla a Jelenkor januári számából. sok hasonló jókat kívánok neked!
 leveledben, amelyikben mostani dolgaidról írtál, egy kis panasz van, elégedetlenség 
magaddal. ez nem baj. de én inkább biztatlak, hiszen legalább három olyan jó verset olvas-
tam tőled az elmúlt egy-két hónapban, miket nem kell unottan letenni ebben a nagy verster-
melésben, hanem figyelemmel olvasni, mert olvastatja magát. kettő most is itt van előttem: 
a Műhely 1983/6. számában az egyik, a másik a Forrás 1984/1. számában. Baka pistával, aki 
itt lakik közel hozzám és sokszor szót váltunk, téged erősen emlegetünk, ugyanis Baka úr 
neked hűséges olvasód és erős elismerőd (amiben harmonikusan egyek vagyunk).

Baráti szeretettel üdvözöl:
ilia Mihály

szeged, 1984. jan. 13.

*

Lengyel Balázs gépelt levele
1990. júl. 7-én

kedves laci,

elolvastam a Jelenkorban priuszod történetét. elszoruló torokkal olvastam, a sírás határán. 
Most is alig tudom visszatartani a könnyeimet. Micsoda országban élünk? Mit tudunk egy-
másról? a mosolygós baráti kézrázások mögött micsoda sorsok húzódnak meg? nagyszerű 
versek mögött micsoda mindennapi élet? hogy bánt el ez a világ a névtelenekkel, az abszo-
lút kiszolgáltatottakkal? igaza van Balassának, amikor erről, erről is beszél, de többet, heve-
sebben kellene beszélni. igaz, mi is, az én baráti köröm is rejtegette az írásait, félelemben 
éltünk, de mégis micsoda védettséget jelentett az, hogy mi már írók voltunk. amikor 57-ben 
letartóztattak, azt mondtam a virág álnevű kihallgatómnak – a nagy imre-perben is szere-
pelt –, hogy engem csak azért tartóztattak le, mert miattam a macska sem nyávog. Mire ő: 
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– legyen nyugodt, az egész világsajtó tele van a maga és a társai nevével. – nem tudta, 
milyen fontos információt ad. de érted csak a falu, a kis környezet tett valamit is. a rendszer 
egész taktikája, hipokrízise, az eljárók kétszínűsége, megfélemlítettsége kitapintható a te 
esetedben. nem nagy ügy, igaz, csak egy nagytehetségű költőt tettek majdnem tönkre, 
olyan versek íróját, melyeken 18 éves korban is rajta van a tehetség félreismerhetetlen jele. 
persze, te félig belehaltál, csoda, hogy ezek után az lett belőled, ami lett. képes voltál maga-
dat megcsinálni. de amit tárgyilagos hangú beszámolód sugall, az a mechanizmus. abból 
jobban megítélhető az, ami velünk történt, mint a nagy ügyekből. ezért is adom át az íráso-
dat a fiamnak, most 19 éves, lásson bele, hogy itt mi történt. a híres ügyeket tudja, de tudja 
meg, hogy mit tettek az egyszerű emberekkel. nem tudok mást mondani, mindig is nagyra 
becsültem, amit csinálsz, a legjobb tehetségek között tartottalak számon, de most, hogy el-
mondtad, hogy a teljesítményed mögött mi van, csodállak érte.
 Meleg baráti szeretettel ölellek

Balázs

A jelenkor 1990. július–augusztusi számában jelent meg Bertók László ötvenes évekbeli meghur-
coltatásának, bebörtönzésének története.

Lengyel Balázs kézírásos levele

kedves laci,
mindig is kivételesen szerettem írásaidat, meg is írtam, nagyszerű költőnek tartottalak, 
mai klasszikusnak. Új köteted, a Deszkatavasz, hát úgy tavasz, hogy ősz, a keserves fájdal-
mas valóság költészete. „a lényeg kilencven százalék hiány”. „a horizont minden irány-
ban lejt.” a létezés csupa képtelenül pontos metaforát mutat nekünk. „Mint a szakadék, 
mikor álmodik.” csupa képszerű, döbbenetes remeklés. „aki a pecsétet feltöri, jól teszi, 
ha előbb imádkozik.” ha tud. te tudsz valami olyan módon beszélni, amit csak a nagy 
költészet tud. létrehozni azt, ami képtelen és mégis valós, evidens. félelmes, és mégis 
újra és újra olvasom. létezésünk megfejtése, ha van, általad van.
 a Dongó a szobábant még olvasom. szerény viszonzásul küldöm egy régi-új kötetemet.

régi, szerető barátsággal,
lengyel Balázs

1998. aug. 20.

dongó a szobában: Bertók László esszékötete (Magvető, Bp., 1998).

Lengyel Balázs kézírásos levele

kedves laci,
szeretném, ha tudnád, hogy a kossuth-díj albizottsága egyértelműen szeretett volna ki-
tüntetni. gergely ágnessel és grendel lajossal együtt. ám a kultuszkormányzat, a mi-
niszterelnök az általunk nem javasolt „alternatív kossuth-díjasokat”, hernádi gyulát és 
Mészöly dezsőt díjazta. grendel maradt mellettük.
 remélem, hogy jövőre jobb lesz a politika kiválasztása. jobbakat kívánva, nagy meg-
becsüléssel és szeretettel üdvözöl,

lengyel Balázs
1999. márc. 3.
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Kézírásos levél Lengyel Balázsnak

kedves Balázs,
köszönöm, hogy megírtad, hogy az albizottság egyértelműen szeretett volna kossuth-
díjjal kitüntetni. jólesik a megbecsülés, s hogy leveledből legalább tudok róla. az is, hogy 
reménykedsz, talán „jövőre jobb lesz a politika választása”. én nemigen hiszek benne. oly 
sokan állnak sorban a „fazék előtt” olyanok, akik kedvesebbek a politikának és egymás-
nak, hogy sose fogynak el. én nem tudok, s nem is akarok beállni se, versengeni se, csak 
igyekszem, megpróbálom tenni, megtenni a dolgomat, amit még megtehetek belőle. 
persze, a szereteted, a szeretetetek nagyon kedves és fontos nekem. köszönet érte.
 nagy tisztelettel és szeretettel gondolva rád, jó egészséget, jó munkát kívánok: 

Bertók laci
pécs, 1999. márc. 9.

[a levél margóján] p. s. a Válogatott versek c. (unikornisnál megjelent) kötetemet, ugye, meg-
kaptad? kb. egy hónapja elküldtem címedre. (csak tudni szeretném, nem veszett-e el.)

Bertók Lászlót végül 2004-ben tüntették ki Kossuth-díjjal.

Kézírásos levél Lengyel Balázsnak
pécs, 1999. jún. 30.

kedves Balázs,
köszönöm leveleskönyvedet. nem enged, újra meg újra kézbe veszem, s újra meg újra ér-
zem, ahogy megrezzen, helyére igazodik valami a világban (bennem?). többet meg lehet 
tudni a hozzád írt levelekből (és a hozzájuk fűzött jegyzetekből) erről az álnok, embert 
próbáló, mocskos-szép századról, mint öt akadémiai irodalomtörténetből, történelem-
könyvből. 
 azok a szekszárdi és pécsi Babits-estek például 1983-ban. a névsort nézve is, most 
még inkább érzem, hogy milyen fontos tett, együtt-lét volt az (128., 129. levél).
 egy hibára viszont felhívnám a figyelmedet. a 221. sz. levelet nem csuhai istván, ha-
nem csordás gábor írta (írhatta csak). ez a levélből egyértelműen kiderül: csordás „a ki-
ugrott orvos” (csuhai bölcsész), és csordás volt a Jelenkor főszerkesztője 1988–93 között. 
a levél stílusa is rá vall. kérlek, nézzetek utána. 
 a könyvhöz őszinte örömmel gratulálok!
 tisztelettel, baráti öleléssel: Bertók laci

Az említett kötet: Lengyel Balázs: Újholdak és régi mesterek. lengyel Balázs leveleskönyve 
(összeáll., szerk. Buda Attila), Enciklopédia, Bp., 1999.
Csordás Gábor 1988 és 1991 között, Csuhai István 1991 és 1999 között volt a jelenkor főszerkesztője.

*

Gépelt levél Nemes Nagy Ágnesnek

kedves ágnes,
valamit mégiscsak mondanom kellett volna, amikor azt a borítékot megkaptam. 
fennszóval, az egész gyülekezet előtt, aki miattam ott megjelent. ha nem lennék ilyen 
mindenről lekéső, ilyen lépcsőházi okos, ilyen születésemtől fogva „mafla”, akkor bizo-
nyára belekezdek, hogy bizony a szonett-periódusnak már négy hónapja vége van, hogy 
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kötet lesz belőle, s hogy írtam én régebben is szonetteket, de hát ezek a mostaniak szerin-
tem is mások, s hogy ez az 1986 októbere és 1989 márciusa között írt 81 „darab” szinte 
mind ugyanarról „szól”: a lehetetlen de mégis létezésről, a se itt, se ott s az itt is, ott is él-
ményéről, a „furkálja a semmit a szó…” tragikumáról, a mit tudom én miről.
 s mivel ágnes oly szépeket mondott a „hogyanról” is, elmondhattam volna, hogy kb. 
tíz éve tagolom így, írom ezt a fajta szonettet, a megszokottabb 4+4+3+3 sortagolású he-
lyett – ahol az első 8 sor után van a „fordulat”, az „ellentét” – ezt a 4+4+4+2 sortagolásút, 
ahol az utolsó két sor billenti helyre a világot (ha sikerül). s hogy nehezítsem a dolgom, 
mindig csak két rímet „futtatok végig” a versen, hol keresztezve, hol ölelkeztetve, hol így 
is, úgy is. s hogy amitől talán maivá, sajátossá (?) válik ez az egész, a feszültség, a „vágá-
sok”, a kihagyások mögötti mögöttes, az már csak ráadás, arról szinte semmit sem tudok.
 s elmondhattam volna, hogy szerintem is sok vers lehetne az év verse, s hogy mégis, 
s hogy éppen ezért milyen jólesik átvenni ezt a kedves díjat, amit a „szakma” ad, s hogy 
mennyire örülök, hogy a kánikula ellenére annyi általam szeretett ember eljött az átadás-
ra, s hogy az igazi kitüntetésnek azt tekintem, amit ágnes mondott a verseimről, a költé-
szetemről.
 talán ezeket mondhattam volna el… s igaz, hogy ágnes fölmentett, mégsem tudom 
most már nem elmondani. Még egyszer: nagyon köszönöm! Balázst és pistát üdvözlöm. 
 jó nyarat és minden jót kívánok. kézcsókkal, sok szeretettel:

Bertók laci
pécs, 1989. július 27.

Bertók Lászlót 1989-ben Robert Graves-díjjal tüntették ki furkálja a semmit a szó című verséért.

*

Orbán Ottó gépelt levele
Bp. 94. iii. 28.

kedves laci!
döbbenten olvastam újra a Priuszt, nemcsak azért, mert kitűnő és fontos írás, de személyes 
okból is. ha elolvasod könyvemben a Csípd-el-mester tanulóéveit meg a rá következő írást, 
megérted, miért. nemcsak a téged ért igazságtalanság őrült aránytalansága meg az 
én hihetetlen mázlim sorsszeszélye vacogtatott meg, de a kettőnk sorsának mélyebb, közös 
jelentése, az, hogy e letűnt világ talán leginkább azzal kezdte ki az emberi szellemet, hogy 
még a hóhérban sem bízhattál meg mint biztos pontban, hogy az egész ideológiától tocsogó 
mészárszék mindenek előtt és után egy nagy Schlemperei (vagy az is) volt; egy kafka-
regényben éltünk, s kész csoda, hogy túléltük, hogy úgy-ahogy, de megvagyunk.

ölel
orbán ottó

A priusz kötetben is megjelent: Századvég, Bp., 1994.
A csípd-el-mester tanulóévei című írás Orbán Ottó cédula a romokon című kötetében jelent 
meg (Magvető, Bp., 1994).
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Gépelt levél Orbán Ottónak

kedves ottó,
hallgattam tegnap a rádiót, ahol két úriember méricskélte új könyvedet, s miközben min-
den kis és nagy súlyt fölraktak, s a mérleg nyelve beállt, s miközben egyikük (az egyik 
mérőember) már az elején odacseszett a serpenyőbe egy hitelesítetlen (mert hitelesíthetet-
len) vasdarabot is, amire a végén még szépen rá is ült (mi az istennek akarnak némelyek 
combhúsból, lapockából, csülökből, bordából, májból, egyebekből folyton élőlényt össze-
rakni, ha lelket lehelni nem is tudnak bele, mi több, mintha eszükbe se jutna, hogy az is 
volt nekije, amíg…), s miközben persze szerettek, örültek, elélveztek, és rendes emberek, 
ugye, szóval miközben hallgattam őket, mint a ménkű csapott belém, hogy még mindig 
meg se köszöntem a nekem küldött példányt, s a rajzos dedikációt, amit. Mentség van, de 
azért disznó alak vagyok, tehát: nagyon köszönöm!
 én itten egy élőlényt látok, kiállnak belőle a törött csontok, kilátszanak a villámló 
idegvégződései, folyik a vére, de még minden sugár összefut benne, ezért szembeköpi 
újra meg újra a legyőzőjét, szidja, gyalázza, nekimegy; miért adná föl, ha a lélek (vagy 
mi?) az ugyanaz benne, mint a megszégyenítőjében? Másrészt mintha meztelen fejű ma-
dárfiókák nyújtogatnák a fészekből a kopasz nyakukat (egy bokor pöcs, amelyiken köz-
ben csőrök nőttek), várná a kis háromfejű?, hétfejű?, hogy jöjjön az élelem, hozza már 
valaki a legyet, békát, köretet, hiszen eddig is hozta, hiszen… hiszen esendően abszurd az 
egész. s ha ezt fölfogtuk, akkor jöhet hogy szonett meg imitáció, irónia meg posztmodern, 
s hogy ez itt, ez a „hatvanéves” költő, ez kérem mindent, s hogy bocsánat.
 látod, mellébeszélek, mert ha a közepéről szólnék, akkor sírni kéne, s nekifutni a sza-
kadéknak, meghúzni a ravaszt, bár valószínű, hogy erről is csak hiszem, hogy magam 
dönteném el, ezért ahogy te mondod, tehet egy szívességet. vagyis hát gratulálok, na-
gyon örülök a könyvnek, vigyázz magadra,

ölellek:
Bertók laci

pécs, 1995. május 7.

A szóban forgó kötet Orbán Ottó kocsmában méláz a vén kalóz című 1995-ben megjelent ver-
seskötete (Helikon, Bp.).

Orbán Ottó gépelt levele
Budapest, 1995. június 29.

kedves laci!
vacakul vagyok éppen, tehát csak tömören, velősen. egy költő (író) igazából egy-két dol-
got találhat föl egész életében; a te nagy találmányod az elharapott mondat. ez magában 
csak technikai trükk volna, ha a benned lakó költő meg nem hallaná, hogy valamiért ez a 
beszédmód nagyon illik zavaros korunk szájába. nem nagy ügy, mondja erre az irodalom 
marha professzora, szerencse plusz szorgalom. na persze, mondom erre én, meg egy jó 
kis májusi eső. lenyűgöző, ahogy a sok egy srófra járó versből kibomlik a sokféleség, a 
töredékekből töredékekkel kirajzolt egész – a történeted? a történetünk? ez a kibomló re-
gényféle mintegy visszamenőleg is igazolja a költői módszert, melyhez ismételten gratu-
lálni van szerencsém („ironikus eltávolítás” [kabdebó lóránt jegyzete]), egyben fölhívom 
figyelmedet a placcon strichelő versformákra a hexamétertől az ősi nyolcasig. azt mond-
ják, némelyik úgy baszik, mint az álom.

szeretettel:
orbán ottó
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*

Parti Nagy Lajos gépelt levele 

kedves laci!
 elolvastam, többször is, azzal a szándékkal, hogy „kibelezem”, hogy mondok-írok 
mindenféléket, nem megy. lepattannak a szövegről a magyarázatok, kifogások pedig nin-
csenek. Megrendítően szép könyv s jó, egy árva fűszál el nem hibban, minden a helyén, 
pontosan ott és úgy, ahol és ahogy lennie kell – a világgá dermedt közöttben. Mit mond-
jak? hogy el sem tudtam volna képzelni, mit kibír ez a dísztelen, kétrímes szonett? hogy 
mindent kibír és elhord, hogy annyira vers, hogy már nem is versként olvastatja magát, 
egyszerűen és magátólértetődően: van? azt hiszem, nem a forma teszi, hogy ez a legegy-
ségesebb köteted, a szonett legföljebb adja magát ahhoz a belső, mélyebb egységhez, ami-
nek már nincs neve, én legalábbis nem tudom megnevezni, csak ha idézem, sorról sorra, 
mert minden kép, rím, kisszerkezet magával húzza a többit, egy sor a másik tizenhármat, 
egy vers a többi hatvanötöt. szét lehetne okoskodni vonulatokra, stb., talán meg is teszem 
majd, bár olvasnám inkább, sokszor, nem szakmázva és okoskodva. nehéz is, értelmetlen 
is rangsorolni, de mostani ízlésem és érzésem szerint ez a legjobb köteted. nem tudnám 
ezt bizonyítani, a korábbiakban is a szonetteket, a rövidebb verseket kedveltem, tudod, 
leginkább azokban éreztem azt a valamit, ami duende, kegyelem, magasság, nem tudom, 
mi. s most mindez töményen, bölcsen és megbonthatatlanul. tudod, olyan kevés a hitet 
adó, de nem hitbizományos költészet, hogy ha az ember ilyenre akad, örömmel elszótla-
nodik. nekem ez a könyv ilyen, laci. Mindig azt hittem, minden befejezett kötet után, te 
szuggeráltad belém, hogy nincs tovább. s volt tovább mindig. Most már tudom, lesz is. és 
köszönöm, hogy megmutattad.

lajos

A levélben, melyet Bertók László utólagosan az „1988. november eleje” datálással látott el, az  
1990-ben megjelent kő a tollpihén (Orpheusz, Bp.) című kötet kéziratáról van szó.

Parti Nagy Lajos kézírásos levele

drága laci!
 végre megírtam, nehezen, mert a Tollpihe olyan jó, hogy nem lehet róla mit írni. olvasni 
kell, és kész. Mindazonáltal itt van hét körbeírós flekk, s küldök még valamit játékból is 
kizárólag barátságilag. e 7 flekk nyersét. Miközben nyüstöltem, összefirkáltam mindenfé-
lét, aztán, hogy egyáltalán olvasható legyen, összegépeltem s ebből az alapanyagból (cef-
re?) csináltam meg aztán a „kritikát”. gondoltam, elküldöm, rólad szól, hát téged illet. 
ismétlős, zavaros, de talán nem érdektelen.
 amúgy élünk, valahogy kerete, szerkezete van most az életemnek, reggel átjövök a 
ronyvába, dolgozom egész nap, este visszamegyek eszterhez, fáradtan, mint egy bá-
nyász. ezek, és csak ezek a jó napok. ilyen kedvvel talán még sosem dolgoztam s mun-
kám, írnivalóm is van/lenne annyi, akár bele is fulladhatok. ez jó. a rossz, hogy elég ki-
nézni, körülnézni, hogy az ember kétségbeesetten undorodjon, nőttében rohad szét a 
szakmánk, s néha tényleg nem tudom, hogy kamarákkal, vasmacska különtermekkel 
szemben elég ellentartás-e ha az ember ül és dolgozik. de akár elég, akár nem, nem tudok 
mást, hogy ezt tudom-e, az meg örökké bizonytalan. de hát ezt éppen neked nem kell 
mondanom.
 tudom, ezek neked most nem jó idők, nem jó hónapok, így is sokat gondolok rád, 
rossz volt, mikor a Jelenkorban elbúcsúztunk, vannak dolgok, amikre nincsen szó, vagy ha 
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van, suta és üres, mint ahogy a hallgatás is az, gondolok rád, édesanyádra, ennyi mond-
ható. és ölellek.

l.
[1991] (február 25., Budapest)

Parti Nagy Lajos szóban forgó kritikája: „toronnyá lesz benne a kút” (Bertók László: Kő a tollpi-
hén), alföld, 1991/6, 86–89.
Ronyva: Ronyva utca
Eszter: Szilágyi Eszter Anna

Parti Nagy Lajosnak írt e-mail, 2006. szeptember 10.  
Melléklet: Az órájára néz - kötet.doc, Tárgy: Hirtelen égbolt (?)

drága lajos,
egyre nehezebb, sötétebb, magányosabb, végérvényesebb…, s hozzá az önvád, hogy ma-
gam (is) teremtettem a „helyzetet”, többek között a húsz éve kezdett (folyamatos) vissza-
vonulásommal (az ún. irodalmi és köz-életből), az óvatosságommal (félelmeimmel, gyá-
vaságommal), a paraszti (bumfordi) viselkedési nehézkességemmel, a butaságommal, a 
… nem folytatom. s miközben „látványosan” megnövekedett a „mű”, maradtam szinte 
ugyanott, sőt, vannak, sokan vannak (az ún. irodalmi és köz-életben is), akik szerint élek 
még, de nem létezem már. kész. Magam is barátkozom ezzel a gondolattal, de néha-néha 
berzenkedem ellene, s remélem, így lesz mindaddig, amíg a levegő ki-bejár a tüdőmből.
 ennek a következménye, hogy az egyik (berzenkedő) pillanatomban összeállítottam a 
nyáron új kötetemet, a 2002 áprilisa, a Valahol, valami kéziratának leadása óta írt „hosszúkás” 
verseimből (amelyeket a rend miatt újabban hosszúkák-nak nevezek), s augusztusban el-
küldtem Morcsányi gézának a Magvetőbe. tartottam (s tartok) tőle, hogy kicsit hamari a lé-
pés a tavalyi „összes”, a Platón… után, de az az igazság, hogy 85%-uk a Platón… megjelenése 
előtt született, de mivel abba csak a korábban kötetben megjelent verseket gyűjtöttem össze, 
ezeket kihagytam belőle. Bizonyára van még a Platón…-ból a boltban, de talán nem zavarják 
egymást egy 2007-ben megjelenő új kötetemmel, amelyben egyébként 54 vers van, ugyanany-
nyi, mint a Februári késben és a Valahol, valamiben is volt. s tematikailag és nagyjából „formai-
lag” is az említett két kötetnek a folytatása. a neked ajánlott vers (Az órájára néz) címét adtam 
neki, de tűnődöm, nem kellene-e az első ciklus címével (Hirtelen égbolt) felcserélni (részben a 
Platón benéz… miatt, részben, mert az utóbbi talán jobban megfogja a szemet, és semlegesebb-
nek(?), szebbnek(?) látszik. (felmerült bennem – többek között – a Hangyák vonulnak cím is.)
 ne haragudj, hogy rengeteg dolgod közepette rád küldöm még ezt is. arra kérlek csak, 
hogy nézz bele majd, ha megteheted. azért így küldöm, s nem kinyomtatva, mert tavaly azt 
mondtad, hogy te a gépben is ugyanúgy tudsz olvasni, mint papírról. de postán is föladom, ha 
papíron mégis jobb lenne. (ha igen, kérlek, jelezz vissza.) fáradozásodat előre is köszönöm!
 hallottam júniusban závadáéktól, hogy „útban van” harmadik gyermeketek. talán 
azóta meg is érkezett már. (?) szívből gratulálunk, jó egészséget, sok örömöt kívánunk 
gabinak is, neked is a harmadikhoz, az eleven, az igazi „háromkákhoz”!

sok öleléssel:
laci

A kötet végül hangyák vonulnak címen látott napvilágot 2007-ben. 
Platón…: Bertók László platón benéz az ablakon. versek, 1954–2004 című verseskötete (Magvető, 
Bp., 2005)
Gabi: Parti Nagy Lajos akkori felesége, Both Gabi.
Morcsányi Géza: 1995–2015 között a Magvető Kiadó igazgatója.
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*
 
Parti Nagy Lajosnak írt e-mail, 2007. február 13.
Tárgy: A fagyott kutya lába

drága lajos,
röstellem, hogy csak most nyugtázom a megérkezését, és köszönöm meg – erzsi nevében 
is! – remek könyvedet, A fagyott kutya lábát. nem, nem merevedtem meg, s keveredtem 
bele zavarosodó fantáziám disznóölő tekenőjébe (teknyőjébe, ahogy vésén mondtuk), 
mint ama (bizonyos) „tartalékos egyenruhaszabó” (még ha egy alattomos donátusi meg-
hűlést nyögök is, immár két hete), csak (mégiscsak?!) – mivelhogy telefonon már beszél-
tünk róla – összegabalyodott bennem a való és annak égi mása. Baráti szeretettel arra 
kérlek, hogy ne haragudj meg a késedelem miatt.
 nagyszerű könyvet írtál, s bár a meglepő témák, szereplők és fordulatok, valamint a 
csodálatos nyelvi lelemények, és az egésznek az egységes földje, ege, aurája tompítják a 
szomorú valóságot, szinte minden lyukból a tragédia bugyborog. először azt akartam ír-
ni, hogy a tragikomédia, hiszen futólag (felületesen, kívülről) nézve és számos részletében 
az (az is), de közelebbről szemlélve, s mélyebben belegondolva, vitathatatlanul és igen-
csak a tragédia. tocsogunk, merülünk, fuldoklunk az emberi szerencsétlenségben, buta-
ságban, primitívségben, nyomorúságban, amely szélesen körülöleli a földet és azon túl is 
nagy cafrangokban lóg alá, s úgy érezzük, hogy semmi sem változik, semmi sem változ-
tatható. gyönyörű ajándék a sorstól, hogy képes vagy, a fonákját fel-felvillantva, a rések-
ben csillámló humort finom erecskékbe, erekbe összefogva mosolyt, derűt, nevetést fa-
kasztani, feledtetni a lehúzó, a sáros gravitációt. 
 az isten áldjon meg érte!
 köszönöm, köszönjük és szívből gratulálunk!

 szeretettel gondolunk rátok, s reméljük, hogy mindnyájan jól vagytok, s a kicsi ármin 
is szépen növekszik és jól viselkedik.

 sok öleléssel:
 laci

Donátus: pécsi belterületi szőlőhegy, ahol kertje és hétvégi háza volt. 
Erzsi: Bertók László felesége, Vágner Erzsébet.

*

Réz Pál gépelt levele a Holmi fejléces papírján

kedves lászló,
köszönöm figyelmedet, a két szép könyvet.
 a Deszkatavasz verseinek jórészét olvastam már, persze, folyóiratokban, de így, együtt, 
magyarázzák, megerősítik egymást. amit először, elsőnek észrevettem, az a szonettek el-
maradása, illetve számuk erős csökkenése (külön játék, hogy éppen az ótörök–finnugor 
könyörgés kínálkozott szonettbe, például, bár az ady-sor utáni kocogás is az, csak rejtet-
ten). azt hiszem, ez jó: régebbi verseidben megújítottad a műformát, de talán gépiessé 
vált volna a folytatás. a terjedelmében megszabott, zárt formára való igényed azonban 
megmaradt: szinte kizárólag „egyoldalas” verseket írsz, így kívánja meg a lélegzetvéte-
led, a formaigényed. – két dolgot szerettem legjobban ezekben a versekben. az egyik: a 
mindig erős indítás. sűrűn kezdel, ténymegállapítással, szinte pillanatképpel, olyan erő-
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sen, hogy feltétlenül felfigyelünk és figyelnünk kell a folytatásra. ebből a többnyire konk-
rét felütésből bontakozik ki a vers, mindig logikusan csatlakozva az indításhoz, akár arról 
„szól”, akár csak ugródeszkának tekinti. ez a gerjesztő erő és folyamat mindig izgalmas. 
– a másik: a zenéd, zenéid. a szabadversekben is megbújik ez a verszene, de legjobban a 
kétsoros-szakaszú versekben kapott meg. ha egy verset válogathatnék csak egy antológi-
ába, a Saját árnyékát előzi a ló volna: a vége különösen szép – hadd írjam le ezt a szót, bár 
manapság inkább pejoratív, mint dicsérő, versről szólva akár.
 a prózák jórészét is ismertem innen-onnan (például a Holmiból). ez a kosztolányi–
illyés-hagyomány: egy életjelenség, egy gondolat okos, tömör, nem poetizáló, mégis köl-
tői leírása, elemzése. költő prózája, ahogy mondani szokás. tárgyszerű pontosság, bátor 
szembenézés a külvilággal, önmagaddal, függetlenség. kosztolányit, illyést mondtam, de 
a módszer voltaképp Montaigne-ig, Baconig megy vissza. 

üdvözöl és most már a kéziratokat is várja
réz pál

Bp., 1998. június 26.

[kézírásos megjegyzés a lap margóján:] „kézírásom szememmel együtt romlik, ezért írok 
géppel, nem akarlak macskakaparásom silabizálásával terhelni.”

Réz Pál kézírásos levele a Holmi fejléces papírján
[1999. február 8.]

kedves Barátom,
köszönöm figyelmedet, az impozáns kötetet. Két kórház, illetve kezelés között érkezett 
meg (k betűkkel szól ez a sor, akaratlanul is keményen, sajnos), remélem, hamarosan vi-
szontnézhetem régi, szeretett verseidet.

sokszor üdvözöl és kéziratot is vár
réz pál

február 8.

*

Kézírásos levél Szálinger Balázsnak
pécs, 2003. aug. 25.

kedves Balázs,
úgy tűnik, te írtad köteted hátsójára a könyvről szóló (ajánló?) szöveget (vallomást?), bár 
régen az effélét (ebben az esetben) alá szokták (szoktuk) írni. – ezen a téren is teljes a za-
var. (pl. az én két utolsó könyvem első fülére, a kiadói szerkesztő írta az ajánlást, azért 
nincs aláírva, s mit ad isten, volt kritikus, aki úgy emlegette, mintha én írtam volna.) – 
nos, azért ezzel kezdtem, mert nem lett volna szabad ennyire lemenned (a padlóra?), 
ahogy az utolsó mondatban lementél. ha igaz (lenne), akkor is rossz, ha viccnek szánod, 
akkor is. itt a könyv „eladását” segítő „reklámszövegnek” kellene lennie, nem az olvasás-
tól elriasztó vallomásnak. (Bár tévednék.) Bizonyára jelentek meg már írások a kötetről, 
bevallom, nem olvastam őket, amit itt leírok, az kizárólag közvetlen benyomás, s azért 
nem igazán első csak, mert a versek némelyikét láttam már folyóiratban.
 nos, bármit írtál a könyvre, vitathatatlan, nemcsak az, hogy igazi költői tehetség írta, 
hanem az is, hogy ez egy igazi verseskötet. saját hangod van, könnyedén verselsz, témáid 
nem mindennapiak, s (még ha ez utóbbi nem is feltétlenül érdem) manapság mindenképp 
pozitívum, s még ha jelen esetben (kabaré-ügyekben) sokszor tájékozatlan vagyok is, s 
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nem tudlak követni. igaz, a több helyütt villonra vagy a kuplékra hajazó forma sok min-
denen átsegít, de nem mindenen. az az érzésem, hogy túlságosan elrejtőzöl, bezárkózol a 
témáidba, és a szélsebes (a könnyed? a klasszikus? a „régies”?) formákba, s keletkezik egy 
valóság feletti, nehezen megközelíthető, zárt világ, ami gyakran nagy dolgokról, adyval 
szólva „politika és szerelem”-ről s hasonlókról szól, de annyira elvontan, bennfentesen, 
desztilláltan, hogy nem tudlak megközelíteni s követni. (pl. Elza-villa.) az olyan verseid 
tetszenek inkább, mint a Rozsdaövezeti sanzon, a Dal vagy a Duna-keringő. s tetszett ugyan-
ezért a Zalai passió, ami ugye egészen más hang (és „vállalkozás”). a két könyved közötti 
különbség azt is jelzi, hogy a következő köteted (még ha kínok, keservek árán is) megint 
más lesz. nagyszerű verselési készség, kitűnő fantázia és problémaérzékenység, távlatos 
gondolatiság jellemeznek, de úgy érzem, közelebb leszel, maradsz majd a „földhöz”, 
kinyílasz, átláthatóbban bújsz (bujdokolsz) el. vagyis inkább több, mint kevesebb a Zalai 
passióból! sőt, több jelét látom, hogy előbb-utóbb prózát, nagyobb lélegzetű epikát 
(nemtudommit) (is) fogsz írni. (vagy csak azt.) ha így, ha úgy, kíváncsi vagyok, és nagyon 
bízom benned.
 köszönöm, hogy elküldted könyvedet, az EPVK-t, s ne haragudj meg, hogy azt írtam, 
amit gondolok. – házasságodhoz, s főként a gyermek érkezéséhez szívből gratulálok! 
Most ő a legfontosabb, s a versek (a művek) megjönnek majd, úgy legyen!
 Barátsággal, szeretettel: Bertók lászló

Szálinger Balázs (1978) említett kötetei: zalai passió (vígeposz, Erdélyi Híradó–Előretolt Helyőrség, 
Kolozsvár, 2000); első pesti vérkabaré (versek, Palatinus, Bp., 2002).

Levelezőlap Szálinger Balázsnak

kedves Balázs, 
nagyon örülök, hogy megjelent A sík. Ízlelgetem, olvasgatom, s egyre jobban csodálom 
kihívó merészségedet. az erőt és a feszültséget, amivel ezt a műfajt (az eposzt) a tetszha-
lálból feltámasztgatod. kíváncsi vagyok, hogy ebben a kapkodó, korán elélvező korban 
lesz-e értő fül, agy s türelem az olvasására, megértésére. kívánom, hogy legyen! 
gratulálok, s köszönöm a példányt, a dedikációt. Barátsággal üdvözöllek: 

Bertók lászló
pécs, 2005. júl. 18.

Szálinger Balázs: a sík (eposz), Ulpius Ház, Bp., 2005.

*

Tandori Dezső gépelt levele
1981. i. 11.

drága laci,
e csupa 1-esre végződő napon – de hát mi is egy „nap”, kérdezem, ugyanakkor: nagyon is 
az, ami, ezt a madarak jelzik, például, tehát ezen a nem „naptári” napon, hanem egy igaz 
darabkáján valami nagyobb egésznek – hadd írjak töredéket, ami a levél mindig, mindig 
az, rövid v. hosszú töredék, s mindazért, amit küldtél, nagy köszönettel, sok-sok jókíván-
sággal, hadd menesszek hozzád verset én is, mellékelem ebben a borítékban. 1981-ben 
talán a leghitelesebb módon is szólhatok üzenetben: könyvvel. várom, nyár végére kb. 
milyen vélemény alakul az én szerény próbálkozásaimról azoknak a szívében v. fejében, 



1348

akik valóban őszintén néznek dolgokat, és „pécs” – ilyen hely! Boldog leszek, ha küldhe-
tek neked ilyen könyvet, forma szerint is enyhén változót, ahol – ismétlem, látszatra is – 
rászorítottabb megint minden. Milyen fájó, hogy az a mediterrán világ nincs, amely egy 
Matisse, de még egy klee napfényes dolgain is ott él!! én próbáltam a játékot – de „sár és 
vér és játék” lesz a következőleg leadandó regény címe. erről mit mondhatnék? Mit 
mondhatnál?
 Írunk róla egymásnak, íme.
 ugye, „egy-egy levél” sosem lehet „válasz”, nem is kell, hogy az legyen. a mély meg-
hallgatás ki is zárja az azonnali „reagálást” –  legalábbis lehetetlen rögtön „arra” válaszol-
ni. talán a vers mai létjogosultságának magyarázata (az egyetlen jó aktualitás) is a „hadd 
szóljak véled” kényszere. ez nem múlik el. hát akkor, itt érek véget „én”, baráti ölelése-
met küldöm, és két mellékelt papírlapon valami vers-félét.
 szeretettel gondol rád,

  t. dezső

A sár és vér és játék 1983-ban jelent meg a Magvetőnél. 1981-ben Tandorinak hat könyve látott 
napvilágot.

Tandori Dezső gépelt levele
1981. X. 13.

drága laci,
ezzel a rettentő régi gépszalaggal akkor…* és nem számít a 13-as szám. leveledet egy 
könyvembe tettem, ott van egy pár oldalnyira ama lapított fűcsomórésztől, melyet meg-
hatott-kifáradt szomorúsággal-és-nem-tudom-mivel fogok nézni, mert verebeink odújá-
ból hullott ki, és ők nem élnek (ők sem) örökké. könnyű lesz, elvben, utánuk azt gondolni, 
már nekem se kell. de ez nagy szó! Mert elég csak füvet szedni, járni hozzá, nézni, ebben 
az őszben, elgondolni azt az ő kinti pár jó hónapjukat (fogyóban), a kintiekét, ahogy ha-
talmas csapatokban felrebbennek a tényleg párnapuhaságú kedvenc füveikről – és ha 
gyász lesz is, pótolhatatlan bánatos valami-nem-tudom-mi szpéró után, samu után, pp a 
vak után (ő most vakult meg teljesen, valakire a valódi éjszaka borult itt mellettünk, 
elég rossz ezt tudni, de ő oly jól van, különben) (azaz ki tudja), bár, mondom, mindez az 
ő majdani nemlétük elgondolhatatlannak látszik, az, ami velük örök, a lehetőség, az Ő és 
társaik lehetősége velünk itt, velem és egyáltalán (bár a füveiket nem én rakom a kalitkák-
ra, hanem feleségem, de én is nagyon átélem, most pl. a békásmegyeri heti szedéssel – 
zöldjeik bőséggel vannak azon a tocsakosabb talajon – a közelközegüket stb., tehát ezt a 
fű-dolgot is, mely eléggé ténylegesen az, amiről a tea, a növényrendezés stb. eredetileg és 
ott szólna!), ami velük örökként adva van, az én szinte fanatikus ragaszkodni-bírásom 
révén ösztönösen is e legnagyobb csábítás lesz: folytatni! s közben e mondat is jól ért-e 
véget?! laci, leveled olyan öröm volt s marad, köszönöm. annyira fontos olvasmány, 
hogy nem is „olvasom”, hanem szét-s egybe-szedem, olvasójaként. és erős megrázkódta-
tás. ahogy szombaton így fűért mentem, napsütésben, még itt közel, végig ez a te utolsó-
ul érkezett leveled járt az eszemben, járt a fűszedő fél-figyelmemben (mert a közeli füve-
ket csak hazatérőben szedem meg). „legyen ez most egy ilyen levél”, határoztam el a 
magam levelének kezdését. de hát milyen?! közben emlegettünk, a pécsi n. sz.-ból n. 
r.-tel telefonon, szeret ám téged, s mondta: jól vagy. jó érzés volt, hogy így beszélünk 
telefonon, ő s én, és valami titokzatos többletet éreztem: én (is) tudom, hogy jól is és nem-
nem-jól is vagyunk… és ez akkor milyen levél? este van, egyre rövidebbek megint a nap-
palok. egyre inkább hiányzik a velük (6-ukkal, de főleg szpéróval… bár itt nagyon igaz-
ságtalan vagyok! oly ragaszkodó pl. most még egyikük is, megindítóan az, s ez jó!), a 
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közvetlen érintéseikkel, a programjaikkal való együttlét. korán pihennek el. s a tavasz 
annyira messze. és ha megjön (a tavasz), egy évvel rövidebb az életük. éjszaka felébred-
tem a múltkor egyszer, és „nem tartottam magam”: 4 év és 3 hónap, szpéró életéből ennyi 
ment el. s lesz-e 6 év? 8? 10? abból is milyen sok már ez. hát elmúlt, ez is elmúlt, eddig, 
múlik ez is… pedig tudod, hogy nem elérzékenyüléssel foglalkozom úgy általában, kemé-
nyen dolgozom. s mégis… telt az éjszaka, hajnalodott. csőrpattogás hallatszott két szo-
bánk másikából, szpéró pattogott oda nekem régi szokás szerint. körmömmel visszapat-
togtam. de van, hogy feleségem ébred elébb, s ő pattog nekik, s én hajnalban alszom 
tovább, mert este nem ment az elalvás. Minden nap: bizonyos kudarc is, mert velük nem 
az lett azért mégse, ami…?! de mi? hiszen ők hatan egy bizonyos társasság (egymással 
való) teljességét élik. jól vannak. lemondással mondom ezt, de az idő múlásával ez a tu-
dat megjön. csak nekünk „fáj”, amin mások túlvannak (lesznek) már (majd). hát ez lett a 
levél. nagyon-nagyon sok baráti szeretettel
        t. dezső
 
 [kézzel a margóra] 
 p. s. nagyon várom, bármikor is jó az neked épp, hogy írj!!
             d.

* A levél betűi valóban nagyon halványak.
Szpéró, Samu stb.: Tandori verebeinek nevei. 
„Emlegettünk”: a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója volt 1962–1988 között Nógrádi Róbert.

Tandori Dezső gépelt levele
1982. ii. 28.

drága laci,
leveled olvasása olyan jó volt, s most ismét jó, vasárnap délutáni csendben. feleségem egy 
fordítás-kéziratomat ellenőrizgeti, s a madarak már alusznak az én fél-dolgozószobám-
ban. ó, az a radiátor-sípolás mennyire idehallatszik, egész jelenségkörével együtt! s az 
irigyelések! nekem nemcsak a hurutom tért vissza február elején, s tart 5. hete lassan 
(akkor hát: január végén tért vissza, igen), de a sok „irigység-témakörű”, „nyírós” jellegű 
bánat hatására is volt egy kisebb (nagyobb?) robbanásom e hónapban. Majd írok róla, 
másképp, egyszer az idén talán. túl vagyok rajta, és a tavasz felfelé fog pendíteni min-
dent. örülök, annyira örülök dolgozószobádnak, s csendjeidet is szeretettel „övezem” 
gondolatban, csakígy mindazt, amit a tavasz talán neked is hoz, sípolások múltán. régi 
öreg barátokra gondol az ember, már „nemélőkre” – azért írom egybe, mert oly furcsa ige, 
illetve jelző, határozó. veszelszky Béla festőművészre, aki valamikor az ötvenes évek vé-
gén egy nagy gödröt ásott, három méteres sugarút, és benne tartózkodott a pusztaszeri 
úton, ahol egy rom padláson laktak, és alig élte túl az átköltözést egy szép, világos lakás-
ba, és valami nem lett ugyanaz a számára, de a rigóinak egyike, amelyik a farkával a fes-
tékébe mászott, utána ment! Most itt a napi 1 km – 1 km etetés a vége felé jár, s ha szidtam, 
káromkodva, olykor, most látom, hogy véget ér lassan: ez a terep az enyém volt (s marad), 
ezek a fák, a gyönge műanyag etető poharakkal, melyeket ha a tájat tavasziasra átnyíró jó 
kertészek visszaakasztanak, az is jó, bocsánat a kiugrott szóért,* s ha nem, de én meglelem 
a levert pohárkát, és én akasztom vissza, s többet egy helyre, menedékre, az is jó, mert 
mint a gyerekkori elalvások előtti behajózások, szeretteinké… s oly furcsa, hogy mintha 
erről mind épp most veszelszky Béla özvegyének is írtam volna, s hogy egy kicsit sakkoz-
gatok újra (megrendülésemben gépies-jó menedék volt), s elkérem, majdanra, veszelszky 
Béla hagyaték sakkdobozát s bábuit; hát mint a költemény, alakul „az élet”. szép ernő írja 
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kb. így: „s elmúlt időm kezd, mint tavasz jön, vissza jönni”, s oly szép a vissza és a jönni 
különírása is. legszörnyebb két napom egyikén az eget, a gyerekkor tavaszi délutánját 
láttam, s miközben „alig éltem” már, sose voltam messzebb a „meghalni”-tól. akkor akár 
sakkozni, bármit… és hosszabbodnak a napok, és végigheverek szpéró kalitkája mellett, 
amelyikben ő már pihenget, s bár a lábát is rendbe tudnám hozni, a gyulladásosat, vagy 
inhalálok, azzal a kamilla + diapulmon inhalálóanyaggal, amely éliás verebünk gyógyí-
tója volt feleségem gondossága nyomán, s most én szívom, és ahogy beleszívok ebbe a 
kamillába, füttyentek, szívom a füttyöt, próbáld ki, leves felett is lehet, csak buta dolog 
ott, és samu verebünk füttyöget így; és pipi néni, a vak egyre többet fürdik; és a napok-
ban egy kedves nemlátó ember mellé szegődtem, s az ofotért-ba kísértem a 
krisztinavárosban, és valakit ajánlott, aki 85 éves és egyedül maradt a madaraival és az 
állataival egy hegyi lakásban itt, nézném meg talán, mert ők nem tudnak segíteni rajta, 
nos, én sem, de talán megnézem, s ez egy vágyott program. elkezdjük feleségemmel a 
régi sétákat újra („vissza jönni”), és azt hiszem, ez a levél, ugye, vers-féle, s nem is kell 
jobban most itt nekem épp, ez a te külön-versed, drága laci, s még kiadásra se kerül, csak 
egykor lesz veszelszky-sakkdobozzá. s ez jó. Most elbúcsúzom, de még: édesanyád? 
könyvtár? szabadulás? Írj mindenről! pl. az ablakodból a kitekintésről, a szobádbeli fé-
nyekről stb. növény? Írj folytonosan Magadról, kérlek, igenis! és mit teszek? Mit teszünk? 
a világról hitelesen… miközben önmagunkba nem bonyolódva vagyunk, hanem hagyjuk, 
akarva-nemakarva, hogy általunk bonyolódjék az általunk megszerezhető tudás anyaga, 
eseménysora. nem? ó, persze, nagy a fölhajtás az olyan filmek körül, meg sok ilyesmi 
körül, amiről te leveledben írtad, hogy „egészében gyönge, sematikus munka”. sebaj, 
laci, sebaj! csak ki kell bírni, ha fáj néha ez mégis. ölel barátod:
 dezső

 [kézírással a margón]
 p. s. leveledet külön a [olvashatatlan rész] szavaid halk visszhangjaként is szeretettel 
hajtogattam össze. d.
 (és megyek, iszom egy korty seprőt.) d.

* Az eredeti gépírásos levél jó szava kiugrott a bal margóra. 
Veszelszky Béla (1905–1977) festőművész.

*

Tüskés Tibor gépelt levele

kedves laci,
nyakig elborítanak a kodolányi-levelek: 250-et olvastam végig, van, amelyik hat-nyolc 
oldalas, mákszemnyi írógép-betűk, papírszéltől-papírszélig tartó sorok, az írásjelek – 
pontok és vesszők – után betűkihagyás nélkül következő szavak. szédül a fejem, forog 
velem a világ, kábult vagyok… kapos óta nem találkoztunk, Banditól, gyulától sem kap-
tam levelet, mintha behavazódott volna a világ. Mórától se jött értesítés semmi, s most 
már nagyon bosszant a dolog. talán nem is 1971-et írunk, talán a Magyarország se jelenik 
meg már ebben az évben és így tovább. hallom, a janus szalagavató bálját bevezető mű-
soron sem voltál ott, pedig üzentek és vártak. a zeneszerző megjelent, nagy volt az ováció 
stb. csak a lapban olvastalak vasárnap s örvendeztem a hóvirágon. kaptam pestről egy 
könyvet, a szépirodalmi korábbi antológiájában szereplő takács zsuzsa verseskötete. 
kedvedbe és kezedbe szeretném ajánlani: van a kötetben néhány egészen kivételes és 
szép vers. talán a Jelenkornak is kedvébe lehetne ajánlani a témát, s ha te vinnéd, talán 
még több remény is lehetne rá, mintha én kommendálom. persze lehet, hogy finnyáskod-
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nak: mert nem nekik küldött példányt, vagy a verseit korábbról nem szeretik stb. 
Mindenekelőtt persze neked kellene ismerni a verseket. a kötet itt vár rád. esetleg pén-
teken úgy tudnám a kezedbe adni, hogy a Jelenkorban tartandó vita után átjönnél az isko-
lába: 7 óráig ott vagyok, illetve akkor indulok haza. egyébként arra kérni is szerettelek 
volna, hogy erre a pénteki vitára (5 órakor kezdődik, előadó dr. Bécsy tamás dr. vagy dr. 
Bécsy dr. tamás – nem tudom) képviseletemben is menj el, illetve légy ott nyitott fülekkel. 
elsősorban azért, mert én akkor tanítok a levelező tagozaton, másrészt azért, mert szeret-
ném tudni, hogy mit mondanak a januári és februári számról, leginkább írásaimról, me-
lyeket aligha kerülhet meg a fentnevezett kiváló ítész úr. látom labancz szörnyűséges 
plakátját, hiába magyaráztam neki, hogy csinálja, mint csinálja. persze csak akkor leszek 
ott az esten, ha jegyet küldenek. akkor viszont te is ott leszel bizonyára, s ha előbb nem, 
ott és akkor találkozhatnánk.
 addig is jóreménnyel és szeretettel köszöntlek:

tibor
71. márc. 3.

Tüskés Tibor (1930–2009), 1959-től ’64-ig a jelenkor főszerkesztője volt, 1953 és 1973 között a 
pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanáraként dolgozott. 1974-ben jelent meg Kodolányi János-
monográfiája (Magvető). 
Levelében Fodor András és Takáts Gyula baráti leveleit hiányolja. 
1971-ben jelent meg a Móra Könyvkiadó képes földrajz sorozatában Tüskés Magyarország cí-
mű könyve. 
A dunántúli napló 1971. február 28-i számában jelent meg Bertók hóvirág című tárcája.
Takács Zsuzsa első verseskötete: némajáték, Szépirodalmi, Bp., 1970. 
A Jelenkor szerkesztőségében ekkoriban néhány havonta lapértékelő vitát tartottak egy-egy meghí-
vott előadó közreműködésével. 
Tüskés a jelenkor 1971. januári lapszámában Pákolitz István lírájáról közölt részletes elemzést, a 
februári lapszámban pedig a hatvanéves Takáts Gyulát köszöntő blokk részeként olvasható terjedel-
mes tanulmánya. 
Bécsy Tamás (1928–2006) irodalomtudós, főként a dráma elmélete foglalkoztatta. Ekkor a pécsi 
Nagy Lajos Gimnázium tanára. 
1971 márciusában Labancz Borbála (1930–1990) színművész, a Pécsi Nemzeti Színház tagja önál-
ló estet adott, amelyen pécsi szerzők, így mások mellett Tüskés és Bertók írásai hangzottak el.

Tüskés Tibor gépelt levele

kedves laci,
nagyon szépen köszönöm küldeményedet, a két szép verset azonnal kaposvárra, a nyom-
dába küldtem. nálunk ugyanis igen hosszú az ún. átfutási/átcammogási idő. három és 
fél hónap. erre még visszatérek. Úgy érzem, verseid jó társaságba kerültek, csorba győző, 
Makay ida, szakács eszter, Méhes károly, fischer Mária stb. költeményei mellé. ezzel a 
számmal egyébként véget ér hat évvel korábban kezdett vállalkozásunk, a szomszédolás, 
melynek során zala, fejér, veszprém, tolna után pécs és Baranya „tájaira” látogat a folyó-
irat, s próbál képet/ízelítőt adni az ottani szellemi-művelődési életről, hagyományokról 
és mai törekvésekről. kérésedre azt is elmondom, hogy hat éve, mióta a lap gondommá 
vált, a Somogy évente hatszor, minden páratlan hónapban 15-e és 20-a között jelenik meg. 
tehát most került postázásra (január közepén elkészült) idei első számunk, aztán március 
közepén megjelenik a második (már be van tördelve), ennek „címe” az lesz: kisebbségben, 
majd május közepén – remélem – megjelenik az idei harmadik, a Pécs és Baranya a 
Somogyban címmel, benne verseiddel s a már említett szerzőkkel (és persze másokkal) 
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együtt. a három-négy hónapos előkészületi időre pedig azért van szükség, hogy valami-
féle demokrácia érvényesüljön a szerkesztésben, elvem (és gyakorlatunk), hogy minden 
nyomdába kerülő kéziratot négyen olvassunk el (rajtam kívül kelemen lajos, rozsos 
gábor és a kéziratelőkészítő és korrektor rostás károly). Más kérdés, hogy persze a való-
ságban szerkesztői „diktatúra” érvényesül: az jelenik meg a folyóiratban, amit kérek, amit 
jóváhagyok, amivel egyetértek. ha lesz pénz és támogatás, további három számot terve-
zünk: egy amolyan nyári-balatoni „mindenest”, aztán egy erdélyi és erdélyi gyökerű iro-
dalmat bemutatót, s végül hatodiknak „a nő” jegyében születőt/készülőt. az anyagi és 
személyi gondok súlyosak. hosszú lenne fölsorolásuk. a napokban kaposban, majd 
pesten mutattuk be a millenniumi számainkat, minden bizonnyal részemről utoljára eb-
ben a szerepben. takáts gyula maholnap (felelős kiadó!) belép a kilencvenedik évébe (az 
elmúlt hónapban temette el második feleségét), király zoltánné (a Berzsenyi társaság 
ügyvezető titkára) daganatos beteg, táppénzen van. kaposvárnak van taszári bázisa, de 
nincs szellemi bázisa, a megyei vezetésről pedig jobb nem beszélni. a megyenapon meg-
ismertem a somogyi bandériumot: hét-nyolc státuszt élvező, sujtásos mentébe öltöztetett 
dísz-vitézét, akit megfelelő alkalmakkor fölvonultatnak, főnökük természetesen egy volt 
politikai tiszt a dicső néphadseregből… nem folytatom.
 Még egyszer szívből köszönöm küldeményedet. szíves baráti üdvözlettel köszöntelek:

t. tibor
2000. jan. 21.

Tüskés Tibor 1994 és 2000 között a somogy folyóirat főszerkesztőjeként tevékenykedett.
Makay Ida (1933–2011) pécsi-véméndi költő, tanár, évtizedekig a jelenkor állandó szerzője.
Szakács Eszter (1964) pécsi költő, író, könyvtáros, a kilencvenes években költőként tűnt fel, az el-
múlt tíz évben meséket és ifjúsági regényeket ír. 
Fischer Mária (1937–2012) pécsváradi-hosszúhetényi költő. Irodalmi karrierje későn indult, a ki-
lencvenes években kezdett publikálni, három könyv szerzője, a kétezres években két verseskötete és 
egy önéletrajzi regénye jelent meg. 

*

Várady Szabolcs gépelt levele
1989. augusztus 16.

kedves lászló!

Holmi címmel új irodalmi folyóirat indul az ősszel, előreláthatólag októberben. felelős 
szerkesztő: réz pál. széppróza: domokos Mátyás. kritika: radnóti sándor. én csinálom a 
versrovatot. Máris sok jó anyag érkezett be (vas istván, csanádi imre, rakovszky zsuzsa, 
takács zsuzsa, orbán ottó stb.). nagyon szeretném, ha te is küldenél. ennek reményében 
   szeretettel üdvözöl
            várady szabolcs

Várady Szabolcs e-mailje, 2005. június 7.

kedves laci,

nagyon köszönöm az új könyvet. jó lapozgatni (de majd elolvasom rendesen is), és na-
gyon jó, hogy annyi fénykép van benne, köztük sok ismerős is. Mondjon bármit a mai 
zord irodalomtudomány, nagyon jók az ilyen könyvek. aztán személyesen is érdekel sok 
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minden, amiről beszélsz, a Jelenkor története (az első komoly lap, ahol megjelentem), 
szederkényi ervin – szóval nagyon örülök neki és köszönöm.

szeretettel,
szabolcs

A levélben említett könyv a hazulról haza. Ősök, műhelyek, élet, amely a pécsi Pro Pannónia 
Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben.

Várady Szabolcs e-mailje, 2012. december 31.

kedves laci!

a karácsony előtti-alatti teendők közepette nem jutottam hozzá a nyugodt olvasáshoz, de 
most, tegnap, 27-én végre eljöttünk pár napra nagyrákosra, az Őrségbe, ahol néhány éve 
vettünk egy házat, itt csönd van és nyugalom. nemsokára ebédelni megyünk a bajánsenyei 
Berek vendéglőbe a közeli ispánkon tanyázó latorékkal és itteni szomszédommal, Bognár 
robival.
 reggel óta veled telik az időm, és nagyon kellemesen. jó bogarat tettek a füledbe 
nagyatádon. jó olvasni ezeket az ötvenévesen is friss verseket. és ha már nem jelenhetett 
meg a maga természetes idejében, most megvan az a külön érdekessége ennek az első 
kötetnek, hogy már a rákövetkező életmű fényében láttatja az indulást. de jó önmagában 
is. sehol egy hamis hang, egy megemésztetlenül utánzott gesztus, és az előzményeket te-
kintve bámulatosan egészséges lelkű költészet. és olyan, amelyikről csak annyit sejteni, 
hogy ki fogja és belülről fogja kitermelni magából a tágulását és mélyülését. remélem, 
lesz kritikus – és idővel monográfus –, aki ezt a folyamatot közelebbről is megvizsgálja.
 hanem most bajban vagyok, mert eddig az idő állt, most meg a technika áll az utamba: 
jelenleg nem működik itt az internet, lehet, hogy csak pestről tudom majd elküldeni ezt a 
levelet, szilveszter napján, mindenesetre hálás köszönettel, és kívánva boldog és főleg 
testi bajoktól mentesebb új esztendőt,
 barátsággal, szeretettel,
 
 szabolcs

és egy, most már jelen idejű utóirat: áprilisban ünnepeljük jékely 100. születésnapját. ha 
esetleg tudnál valamit – bármit – küldeni ebbe a számba (január végéig), annak nagyon 
örülnénk. 

A levélben említett versek a hetedik boríték című, Bertók László 1959 és 1965 között született ver-
seit közreadó kötetben jelentek meg, amelyet ebben az évben adott közre a pécsi Pro Pannonia Kiadó.

*

Gépelt levél Varga Lajos Mártonnak

kedves lajos,
 fogadni mernék, hogy ugyanaz történt, ugyanannak a névrokonomnak küldte el a 
Népszabadság a karácsonyi versem honoráriumát, akinek egy évvel korábban. ugyanis 
nem tudom elképzelni, hogy még mindig nem fizetett volna honoráriumot egy napilap, 
az idestova két hónappal ezelőtti közlésért.



1355

 Megkaptam tőletek január végén az előző évi adóigazolást, s azon mint Bertók lászló 
ii. szerepelek, tehát nyilvánvaló, hogy a sor Bertók lászló i-gyel kezdődik. ne mérgelődj, 
kérlek, én csak azt szeretném tudni, ki lehet ez az alak. annakelőtte természetes volt, hogy 
ha mondjuk két varga lajos ír, akkor az egyik pl. szakolczay lajosra változtatta a nevét, 
ha egy író által a hegedűs géza név foglalt volt már, akkor a kezdő színész hegedűs d. 
géza lett, s ekképpen vált híressé. Most nem tudom, mi van. azt se tudom, mit ír és hova 
ír ez az illető. a Népszabadságba ezek szerint igen, csakhogy a kulturális rovatban nem lá-
tom, mást meg nemigen olvasok. ki tudnád-e deríteni, hogy ki ő? ha már Bertók lászló 
ii. lettem, ez jobban érdekel, mint a honorárium.
 sajnos, én itten régóta nyavalygok, most tíz napig lázas beteg voltam. tegnap és ma 
kicsit jobban vagyok, de pesti útra nem merek vállalkozni. remélem, téged zsuzsika jó 
karban (egészségben) tart. kívánom, úgy legyen.

ölellek:
Bertók laci

pécs, 1997. február 12.

Varga Lajos Márton (1942–2017) kritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. 1994-től a népszabad-
ság kulturális rovatvezető-helyettese, majd nyugdíjba vonulásáig rovatvezetője.

Gépelt levél Varga Lajos Mártonnak

kedves lajos,
 jól behúztál a csőbe.
 egy szót sem szóltál róla, amikor a fodor-nekrológot követően verset kértél tőlem egy 
vers-sorozat számára, amelyet – mint mondtad – velem szeretnél kezdeni, hogy a sorozatot 
külső támogatással indítod. akkor is hallgattál, amikor megdicsértem a Népszabadságot,  
hogy most, amikor a napilapok egyike sem közöl már hét végén verset, milyen jó, hogy ma-
radt egy, amelyik mégis. ezek után adtam oda július végén az egyik legjobbnak vélt versemet.
 amikor egy hete felhívtál, hogy indul a sorozat, csak török andrás bevezetőjét várod, 
merthogy a kult. alap támogatásával jelennek meg a versek, felháborodtál, hogy ezt nem 
tudom, nem mondtad, hogy a támogatást az alap „kifejezetten fiatal költők számára” 
adja. s most látom, hogy ott vagyok egy cinikusan is értelmezhető „nagyobb pénz, na-
gyobb költészet?” című keretben, kurdi imre után, mint … mint fiatal költő? Úgy érzem, 
közröhej tárgya lettem, s ez még a finomabbik kifejezés.
 azt írja t. a., hogy „minden költő legbecsesebb tulajdona a neve”. nos, olyasmibe ke-
vertél, amire – még ha jószándékkal tetted is – semmi szükségem. a legkevesebb az lett 
volna, hogy másik oldalon, vagy mindenképpen a kereten kívül közlöd, közlitek versemet.
 eddig sem azért adtam verset valahova, mert több honoráriumot fizettek, mint má-
sutt, ezután sem azért adok. neked most, lehet, hogy nehezen hiszed el, azért adtam, mert 
amikor kérésedre megírtam a fodor andrás-nekrológot, azt mondtad, nagyot segítettem 
rajtad. ilyen egyszerű.

rosszkedvűen, szomorúan:
Bertók laci

pécs, 1997. szeptember 6.

A Fodor András-nekrológ: népszabadság, 1997. június 30., 11. 
Török András (1954) művelődéstörténész, kulturális menedzser, non-fiction szerző, non-profit üz-
letember. A kilencvenes évek második felében a Nemzeti Kulturális Alap elnöke.
Kurdi Imre (1963) költő, műfordító, kritikus, irodalomtörténész, az ELTE BTK Germanisztikai 
Intézetének oktatója. Ekkor 44 éves, Bertók 62.
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E-mail Varga Lajos Mártonnak, 2005. október 10.

kedves lajos,
két verset küldök (sőt, hármat, mivelhogy az egyik „kétrészes”), azzal, hogy az egyiket 
„mostanra”, mint mondtad (vagy a szülinap környékére), a másikat karácsonyra. lehet, 
hogy ez utóbbi túl korai, de most van mit adnom, később meg nem tudom, lesz-e. ha 
valami miatt az egyik (vagy másik) alkalmatlan lenne lapodba, légy szíves jelezd. (akkor 
az elkövetkező hetekben, ha születik, újabbat küldök.)
 szia: laci

Varga Lajos Márton válasz e-mailje, 2005. október 10.

köszönöm, te dunántúli félisten! hívlak majd. v. l. M.

E-mail Varga Lajos Mártonnak, 2007. január 13.

kedves lajos!

előttem a leveled. árad belőle a napfény. talán azért nézegettem, nézegetem ily hosszan 
és sokszor és ráérősen. s azért gondolok rád delente is, amikor (ebéd után) megiszom 
(megisszuk) azt a pohár villányit. Ma még mondtam is, amikor koccintottunk erzsivel, 
hogy „isten éltesse varga lajos Márton barátomat!”. egyébként errefelé is, akárcsak a 
Börzsönyben, a hegyre (a Mecsekoldalba) csábító, tavaszias tél van. nyílik a kertünkben 
az ibolya, bozsognak a rügyek meg a cinkék. s hiába dünnyögöm arany jánossal, hogy 
„kis bokor ne hajts még, tél ez nem tavasz” (azt már hozzá se teszem, hogy „kislány ne 
sóhajts még, nem tudod, mi az”, megindult (fölborult?) az egész szerkezet. vagy nem? 
csak egy-két vénember csodálkozik? de akkor most már így maradhatna március végéig, 
ugye? reménykedjünk…
 jó egészséget és jó kedvet kívánok!
 B. laci

Az idézet Arany csalfa sugár című verséből való.

E-mail Varga Lajos Mártonnak, 2012. november 24.

kedves lajos,
úgy emlékszem, a legutóbbi telefonálásunk alkalmával említettem, hogy a szívklinikai 
megpiszkálásomat követően, augusztusban-szeptemberben – tízhónapos némaság után 
– elkezdtem (el tudtam kezdeni) Firkák a szalmaszálra címmel valami vers-féleségeket írni. 
az 1-2. rész a Holmiban, a 3-4. rész a Jelenkorban jelenik meg decemberben.
 arra gondolva, hogy némelyiket (valószínű), veled együtt mormolhatnám, mellékel-
ten, még a megjelenés előtt elküldöm őket neked.
 egészséget, kedvet, szerencsét kívánok Mindnyájatoknak!
 öleléssel:
 laci
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Varga Lajos Márton válasz e-mailje, 2012. november 26.

szevasz, laci, elolvastam, nagyon tetszenek, és az meg fantasztikus dolog, hogy felsza-
kadt benned ez a makacs hallgatás, most hosszabb idő kellett hozzá, mint amennyi kelleni 
szokott, újságoltam ilia Mihálynak, örvendezett, majd még vissza is fordulok, de most 
nem vagyok életem csúcsán, nem tudok hosszabban írni. ilia is gyöngén van. a szíve, de 
leginkább alighanem a lelke. hogy már nem szerkeszthet, nem taníthat, s hogy kiderült, 
mennyien elárulták azok közül, akiket szeretett. szevasz! v. l. M.


