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Megtart, eLenged
Bertók László: Együtt forog (Firkák a szalmaszálra 2)

bertók László költészetének igazi karakterjegye, hogy egyes korszakaiban egy-egy sajátos 
formát állított előtérbe. ez a tendencia leginkább az egyénített szonettekkel vette kezde-
tét, aztán jöttek a szintén bertókira alakított haikuk, az úgynevezett háromkák, majd a 
komótosan építkező szabadversek, a hosszúkák, amelyeket a tizenkét soros pillanatkák 
követtek. Persze a bertók-líra aktuális korszakának jellegadó formái és a velük járó poéti-
kák sosem voltak merevek: egyrészt önmagukban is változatosságot mutattak, másrészt 
általában nem váltak kizárólagossá. szép példája ennek bertók időskori költészetéből az 
Ott mi van? című 2014-es kötet, amely első két ciklusában a hosszúkákat és a pillanatkákat 
vitte tovább. ebben a verseskötetben láttak először napvilágot a már ekkor firkáknak ne-
vezett kétsorosok. Végül a firka vált bertók utolsó alkotói korszakának egyeduralkodó 
műformájává: a 2015-ös Firkák a szalmaszálra kötet az Ott mi van? utolsó ciklusát is magába 
foglalva újabb kétsorosokkal rukkolt elő, és a tavaly, bertók László halálát követően meg-
jelent Együtt forog újabb 243 firkát adott közre. a 243 bűvös szám bertók életművében – a 
három szonettkötet épp ennyi, három az ötödiken verset tartalmazott, ahogy a háromkák 
száma is ennyire rúgott. ebből is látható, hogy a forma bertóknak sosem kényszerpályát, 
mint inkább ihletadó rendet jelentett, amely mintegy biztosította az alkotás kereteit, és 
egyúttal kijelölte az aktuális korszak formátumát, az elérendő számú versek mennyiségét. 
az utolsó kis, ámde nagyszerű forma, a firka esetében pedig arról sem érdemes megfeled-
kezni, hogy bertók a szükségből kovácsolt erényt: az öregség gyarapodó nyűgei közepet-
te ez a kétsornyi versterjedelem bizonyult még megírhatónak. abból is látszik, bertók 
igazi és nagy költő volt, hogy ezekbe a firkákba bizony igenis bele tudott kapaszkodni, 
megírta azt, amit meg tudott, és a formát káprázatos termékenységgel és leleményesség-
gel aknázta ki. bertók kezében bármiből költészet válhatott.

a firkák minimál-formátumát tehát az öregkor és a betegség hívta életre, és ezek az ál-
lapotok jelölik ki a versek uralkodó alapszituációját. ám a 
forma bertóknál ezúttal is roppant teherbírónak bizonyul, és 
nagyon sok minden megszólaltatására alkalmas. ezért elő-
ször is célszerű közelebbről szemügyre venni. a versek szer-
kezete nagyon egyszerű: a két sor többnyire tizenkét-tizenkét 
szótagból áll, de ezeknél kicsivel rövidebb és hosszabb sorok 
is előfordulnak, ugyanakkor szinte mindig rím köti össze 
őket. a rím egyrészt zeneileg is összekapcsolja a sorokat, 
másrészt erősíti a versek frappáns mivoltát, a bennük megfo-
galmazódó jelentés vagy gondolat evidenciáját sugallja. a 
sorok terjedelme pedig bár rövidnek mondható, egész sok 
minden fér beléjük: a firkák semmiképpen nem végletesen 
tömörek, ugyanakkor sűrűek, lényegre törők, részletezésre, 
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elkalandozásra, újabb és újabb bővítésekre, díszítésekre nem adnak módot. címük is van, 
amely hol a két sorból van kiragadva, hol azoktól elkülönülve irányt mutat az értelmezés 
számára. Lényeges, hogy a kétsorosok nem magukban állnak, hanem nagyobb szerkezetek 
részei. kilenc firka együtt ad ki egy szintén címmel ellátott nagyobb szövegegységet, e 
szövegegységek pedig ugyancsak kilencesével alakítják ki a kötet időrendben tagolt három 
ciklusát. az egyes szövegegységekben a rend és a kötetlenség kéz a kézben jár. bár a szö-
vegegység címe ráirányítja a figyelmet a szövegegység alá tartozó kilenc firka uralkodó 
témájára (például az Örülni? Mire föl? című tizedik szövegegység kétsorosai túlnyomórészt 
az öröm jelenségét járják körül), a szövegegységek sokszínűek, nem mereven egy-egy té-
mát vagy jelenséget érintenek. Ugyanez a sokféleség és változatosság igaz a három ciklus 
mindegyikére. bertók arányérzéke és kompozíciós készsége tehát ezúttal is csalhatatlan: 
mi sem áll tőle távolabb, mint a rendetlenség, de nem szorítja kényszerzubbonyba az egy-
máshoz szabadon kapcsolódó verseket. az olvasó szabadnak érezheti magát: követheti 
időrendben a verseket, figyelheti, milyen tendencia érvényesül a kötetben, elidőzhet egy-
egy szövegegységnél is, de bátran megteheti, hogy összevissza lapozgat, és hol egyik, hol 
másik firkát veszi szemügyre. a versek sorrendjének két esetben van igazi jelentősége, 
amikor a szövegek párversekként, egy téma variációiként funkcionálnak, illetve amikor 
egy jól felismerhető témájú kétsoros mintegy iránymutatást ad a következő firka tárgyát 
illetően (például a Kivétel világosan irodalmi szatíra [„egyszer a színpadon letolta nadrág-
ját / s láss csodát, azóta jobb költőnek tartják”, 16.], és ebben az összefüggésben érdemes 
olvasnunk az utána következő, meglehetősen tanulságos Elsöprő című firkát is: „forog az 
új söprű, majd megszakad bele. / Már föl sem merül, hogy vajon jól söpör-e”). 

a forma és a szerkezet megnyerő kötetlensége műfajilag is érvényesül. e versek tág 
értelemben epigrammák (és ennyiben megvan az előzményük bertók költészetében, az 
1987-es kötet, A kettészakadt villamos Magyar epigrammák című ciklusában), de megidézik a 
vicc, az aforizma, a maxima, a gnóma, a xénia, a tájvers, az életkép, a haiku, a koan műfaját-
alműfaját is. a műfaji változatosság együtt jár a versek eltérő mértékű koncentrátumával: 
igen sűrű, enigmatikus vagy megrázó versek váltakoznak lazább, oldottabb viccekkel, az 
összpontosító bölcseleti irányultság átadja a helyét a lazán felvázolt, fanyar humorú élet-
képnek, a világosan tagolt, már-már szigorúan megfogalmazott életelvre, életbölcsességre 
frappánsan előadott maró vagy éppen kiábrándult szatíra következik. a könnyebb kézzel 
írt kétsorosok oldják a súlyosabb, nehezebb versek által kiváltott hatást, gördülékenyebbé 
teszik az olvasást, úgyszólván szusszanást biztosítanak a nagyobb kihívást támasztó ver-
sek előtt és után. a versek változatossága abban is megnyilvánul, hogy az utolsó kötetben 
a bertóki líra szinte összes nagy témája, kérdése, poétikája tetten érhető így-úgy, persze a 
kétsoros formához igazítva, s gyakran új szerepkörben. Meg-megjelenik a versekben a fő-
leg a szonettkorszakra jellemző elharapott mondat és kihagyás, lényeges a folytonos kér-
dezés, jelen van a nyelvre irányuló (ön)reflexió, az egyén és a mindenség kapcsolatát firta-
tó bölcseleti irányultság, fontos részét alkotja a könyvnek a pillanat megragadása, az idő 
faggatása, lépten-nyomon felbukkan az antropológiai elemzés, vagyis annak költői tagla-
lása, hogy miként viszonyul egymáshoz test, lélek és szellem, de a közéleti érdeklődés, a 
politikai visszásságok fejcsóváló megnevezése szintén domináns, ahogy az én válsága, a 
morfondírozó, kételkedő, sőt, önmarcangoló attitűd is alapvető a firkákban. ennyiben az 
Együtt forog akár a bertók-költészet összegzéseként is felfogható, persze azzal együtt, hogy 
a formátum bizonyos korábbi jellegzetes poétikák működtetésére nem alkalmas, így főleg 
a szonettkorszak után megjelenő, váratlan asszociációkkal operáló, már-már szürrealista 
képalkotású versek vagy a mondatok közötti világos logikai kapcsolatot rendre kiiktató 
költemények nem igazán köszönnek vissza a kétsorosokban. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a firkák – és konkrétan az új kötet firkái – ne szol-
gálnának költői újdonságokkal és meglepetésekkel. a nóvumok hátterében leginkább ta-



854

lán két költői attitűd érhető tetten. az egyik a félelmen való felülkerekedés, amit egész 
egyszerűen bátorságnak is nevezhetünk. ezt A kérdés című kétsoros a következőképpen 
fogalmazza meg: „akkor hát félsz vagy írsz? ez a döntő kérdés. / s a válasz, hogy írni 
csak úgy tudsz, ha nem félsz” (10.). a kíváncsiság pedig a harmadik szövegegység címé-
nek is részét alkotja (Amíg kíváncsi vagy), és a Boldogabb című firka életelvként állapítja 
meg: „se makkegészséges, se már fiatalabb, / de boldogabb lehetsz, amíg kíváncsi vagy” 
(12.). a kötet tanulsága szerint tehát főként az írásban megnyilatkozó bátorságot és a dol-
gok felfedezésére kész kíváncsiságot lehet szembeállítani a fokozódó betegséggel és öreg-
séggel. a bátorság pedig valóban az Együtt forog egyik fő szervezőelve, és többek között 
abban nyilvánul meg, hogy a versekben bertók kendőzetlenül színre viszi a viaskodást, az 
öregség kihívásaival való küzdelmet. Persze a bertóki szkeptikus habitusból következően 
ez a küzdelem is egymással ellentétes beállítódásokat, viszonyulásokat foglal magába, az 
önelvesztés (kérdéssel palástolt) konstatálása („el kellene menned, mutogatni magad, / 
de te csak pislogsz, és fogalmad sincs, ki vagy? – Csak pislogsz?, 36.) épp úgy részét alkot-
ja, mint a felszabadult önirónia („ahelyett, hogy a perc súlyát latolgatod, / többet érne, 
hogyha nevetnél egy nagyot” – Hangot hall, messziről, 32.). bertók a versekben az öregedés 
legkülönbözőbb tapasztalatait írja le, rögzíti az ezzel kapcsolatos benyomásokat, és bár a 
hosszúkákban megfigyelhető állandó pontosítás, közbevetés, az addig elmondottak meg-
ingatása-kiegészítése már csak a kétsoros formátum miatt sem valósulhat meg a firkák-
ban, azok együttesen árnyalják, korrigálják egymást. Mintha azt is keresné bertók, mi az 
öregséghez való helyes és érvényes viszony, ahogy arról a maximaként olvasható kétsoro-
sok viszonylag nagy száma is tanúskodik (különösen szép például az Indulj: „Járj az éle-
tedért! Évekért? napokért? / a perceket lüktető mozdulataidért…” – 54.). 

az Együtt forog verseiben megfogalmazott és megfigyelhető másik attitűd, a kíváncsi-
ság szintén izgalmas és meglepő verseket eredményez. eleve a nem ismerősre, nem meg-
szokottra nyitott kíváncsiság hivatott biztosítani azt, hogy elkerülhető legyen az öregség-
gel együtt járó beszűkülés: „azt látja s hallja csak, mi fülének kedves. / előbb-utóbb 
félvak és félsüket lesz” (Cső, 14.). a dolgok friss szemmel látása új színben tünteti fel a már 
ismert helyeket és jelenségeket. Például a kórház vásári jellege jelenik meg a Gyógyuló cí-
mű kétsorosban, még ha a bertókra jellemző elbizonytalanítással is: „ha nem kórház vol-
na, hol jaj és munka van, / mintha egy zsibvásár, azt mondanád, olyan” (8.). Ugyanakkor 
arról nincs szó, hogy a kíváncsiság mentesítene az öregség és a betegség szörnyűségeitől, 
ezt az illúziót a rákövetkező Urológus című vers is kijózanítóan eloszlatja: „bejut testedbe 
a legkisebb lyukon át, / s képernyőn látod, hogy nyesi a prosztatád”. ám a kíváncsiság 
mégiscsak a kötet leginkább elgondolkodtató verseit munkálja ki. ott van például a Túlélő: 
„a program túlélni volt egy életen át, / azt azért ne hidd, hogy túlélted a halált” (9.). a 
vers keserű iróniája abban rejlik, hogy rávilágít az életprogramként fölfogott túlélés visz-
szásságára: aki csak túlélni, átvészelni akarja az élet viszontagságait, az a halál előtt úgyis 
kénytelen lesz kapitulálni. amiből indirekt módon az a felismerés adódik, hogy az élet 
megélése az értelmes életelv. az epigrammatikus frappáns karakter igazán illik ehhez a 
bölcsességhez, és az egyes szám második személyű megfogalmazás is nagyon termékeny 
költőileg. Merthogy egyszerre foghatjuk fel önmegszólításként – a kötetben sosem fordul 
elő egyes szám első személy, bertóktól e kései versekben teljesen idegen a közvetlen ön-
feltárulkozás –, és érzékelhetjük nekünk szóló iránymutatásként. Pontosabban a két olva-
sat közötti oszcillálásról érdemes inkább beszélni, mivel az olvasó nyílt megszólítása túl 
direktnek hatna, ugyanakkor úgy tűnik, itt a költői én nem csupán saját magának fogal-
maz meg valamit. inkább olyan általános belátásról van szó, amelyet a nyelv, a túlélés, 
túlélő szó faggatása bocsájt rendelkezésre: ez az, amit hans-georg gadamer nyelvvillám-
nak nevez, arra a jelenségre gondolva, amikor a nyelv villanásszerűen, hirtelen felfed va-
lami addig rejtőzködőt. 
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egyébként is jellemző a kötet bizonyos verseire, hogy az öregségre vonatkozó szemé-
lyes híradást általános egzisztenciális látleletté fordítják át. a Szikra című firka azt mondja: 
„ha tetteid a végtelenhez méred, / vállalnod kell a csökkent minőséget” (53.), és ez bi-
zony nemcsak az öregség állapotában berendezkedőkre igaz, hanem mindenkire. az új 
kötetre egyébként is jellemző az absztraháló irányultság: míg a korábbi firkák nagyon 
közvetlen és konkrét nyűgöket is elpanaszoltak (például a bertók lakásához közeli kocs-
mákból hajnalig felhallatszó hangzavart), addig ezeket az új versek inkább elemelik, jel-
képessé teszik: „Már-már összeesel, s úgy érzed, vége van, / pedig csak tesztelnek a soros 
buliban” (9.), szól az Ébresztő! című vers, amelyben a buli az elsődleges jelentésén kívül 
más konnotációkat is megpendít. Még inkább elvontak a haikukra emlékeztető, sokszoros 
olvasásra, töprengésre, képzelésre hívogató leíró versek, így a gyönyörű Partszéli: „Mossa 
a víz a partot, tartja a part a folyót. / szakad a foghatatlan, feszül a lesz meg a volt” (16.), 
vagy a koanok meghökkentő képzeteire hajazó gondolati firkák, mint A hitetlen: „Üres 
doboz a doboza nélkül? / Mi az, ami megmarad végül?” (22.). de a törékeny emberi élet 
és a mindenség szoros kapcsolatának sejtelme is költői kijelentéssé szilárdul a kötetcímet 
megvilágító Porszemben: „egy porszem, annyi sem, semmi vagy, gondolod, / s érzed, 
hogy tér, idő veled együtt forog” (28.). 

ez a fajta elvont és egzisztenciális költészet ugyanakkor maximálisan személyes köl-
tői-emberi munka eredménye. bertók vállalta, hogy megküzd az öregséggel és a betegség-
gel, szokásához híven a mélyére néz annak, ami éri, és minden kétkedésével, megfontolt-
ságával felszínre hozza és megszólaltatja azt, amire rálelt, bár ereje fogytán már csak két 
sorban, de egyúttal a sűrítésből adódó művészi lehetőségeket kihasználva. a nagy költé-
szetre jellemző módon a mélyen szubjektívet egyetemessé tudta tenni. Meglett a három az 
ötödiken újabb firka, kiforogta magát a forma, megtartó ereje lett a szalmaszálnak, még ha 
végül bertóknak el is kellett engednie a költészetet és az életet. nem csak ezt az érdekes, 
színes, hol nagyon mély, hol humorosan könnyed utolsó kötetet hagyta ránk, ránk hagyta 
egész, nagy életművét is. nagyon sok dolgunk van még vele.


