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Versifikációs kérdések
(Tolnai Ottó: Nem könnyû)

Nabokov stoppolt zoknija, Füst Milán bivalybőr papucsa, 
a mindenség átmérőjeként ragyogó partvisnyél. Tolnai poézi-
sének sajátlagos tárgyai, az alkotói pálya öt évtizede gyara-
podó Wunderkammerének1 relikviái, melyek a szerző 2001 
és 2017 között keletkezett műveit egybegyűjtő Nem könnyű 
kötetben kaptak helyet. A Jelenkor Kiadó gondozásában meg-
jelent életműsorozat harmadik, a szerző „kései kísérleti költé-
szetét” (143.) magába foglaló kötete reflexív módon szerepel-
teti a Tolnai-univerzum jól ismert attribútumait, miközben a 
sokszínű œuvre újabb tónusait is felvillantja.

A 2016-ban indult életműsorozat fontosságát és az – eddi-
gi kötetek alapján kirajzolódó – kiadói koncepció jelentősé-
gét kellőképpen hangsúlyozni nem könnyű. A Tolnai-művek 
kultikus darabjainak megjelentetése, a szerző kánonformáló 
munkásságának kiemelése az utóbbi évek üdvözlendő kiadói 
törekvése. A sorozat darabjai alkalmat adnak arra, hogy rep-
rezentáns művekre fókuszálva kövessük a kiterjedt életpálya 
ívét, felmérjük fesztávját. A nyitó kötet, az – elsőként 1980-
ban az újvidéki Forumnál megjelent, Magyarországon eddig 
hiánycikknek számító – Világpor2 (költői önértelmezéssel 
is bővített kiadása) Tolnai máig eleven megszólalását, vers-
nyelvének frissességét bizonyítja. Az életműsorozat második 
darabja a műfaji diverzitásra, az epikus formák innovatív 
felhasználására irányítja a figyelmet: a könyv a „prózai mi-
niatűröket”3 tartalmazó Gogol halálát és az autobiografikus 
elemeken alapuló rövidtörténetet bravúrosan működtető Vi-
rág utca 34 köteteit fogja egybe.

A Virág utca 3 „pillanatprózáinak”5 Film című darabjában 
a következő metapoétikus szövegrész olvasható: „ez az [...] 
én tulajdonképpeni műfajom, formám: ahogy hozzáérek egy-
egy műfaj falához, és hol boldog, hol fájdalmas arckifejezéssel 
visszahúzom, visszarántom a kezemet”.6 Tolnai jellegzetes el-
járására – az architextuális kereteket lebontó írások létrehozá-
sára – vonatkozó sorok a szerző új kötetét tekintve ugyancsak 
érvényesek. A könyv öt fejezetének narratív hosszúversei (Nem 
könnyű, Kibuggyan a vér a számon), könnyed helyzetrajzai 
(Nem álltam félre), kerekre csiszolt, dalszerű költései (Őszi 
nyuszi), csattanós gageken (A jeget a JAGUÁR-ról, Kövér 
bundás picsák) vagy anekdotikus elemeken alapuló prózaver-
sei (Az a tatai is avagy a szövegkócológép levédése), súlyos 
nagymonológjai (Behemperedtél-e a rózsába) érvénytelenítik 
a megcsontosodott nyelvi patterneket, a poétikai szabadságot 
hirdetik; miközben – többszörös önreflexióval – hajtják végre a 
költői programként tételezett „kései rekapitulációt”.

Tolnai monográfusa 1994-ben diagnosztizálta azt a kom-
pozíciós eljárást, amely máig jellemzi az író műveinek egy-

1 Tolnai tárgyvilága és a 16. században kialakuló Kunst-, illetve 
Wunderkammer intézménye közti strukturális hasonlóságot Novák 
Anikó disszertációja vizsgálja: „Már Tolnai első kötetében, az 1963-
ban megjelent Homorú versekben is olvashatunk gyűjtőtevékeny-
ségről. [...] [az Intérieur című költemény] a Wunderkammerek, a 
ritkasággyűjtemények világát idézi, az összegyűjtött tárgyak között 
találunk mandzsettagombokat, kirakókockákat, kagylókat, rongyba-
bát, üres tubusokat, de tetten érhető már a szakosodás is, megfogal-
mazódik a kaktusz- vagy pipagyűjtemény és a régi lámpák beszerzé-
sének vágya. Megjelenik továbbá a gyűjtemény megszervezésének 
időt helyettesítő tevékenysége is, a lírai én rendezgeti gyűjteményét, 
törölgeti kagylóit, szinte érezzük a vers körül lengedező háremilla-
tot” – Novák Anikó, A kollekció poétikája – Gyűjtés és muzealitás 
Tolnai Ottó műveiben, doktori értekezés, Szeged, 2014.

 http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2193/1/Novak%20Aniko%20
disszertacio.pdf

2 Tolnai Ottó, Világpor, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2016.
3 Thomka Beáta, Tolnai Ottó, Kalligram Kiadó, Pozsony, 1994, 61.
4 Tolnai Ottó, Gogol halála & Virág utca 3, Jelenkor Kiadó, Budapest, 

2016. 
5 Thomka Beáta, Tolnai Ottó, Kalligram Kiadó, Pozsony, 1994, 92.
6 Tolnai Ottó, Virág utca 3, Forum Kiadó, Újvidék, 1983, 142.

máshoz fűződő viszonyát: „A korábbi és a későbbi műal-
kotások sosem passzív előzményei vagy következményei 
egymásnak. Különösen nem az olyan művészek esetében, 
mint Tolnai Ottó, aki nemcsak igen korán megkezdte költői 
motívumainak újraidézését, hanem szinte folyamatosan reka-
pitulál”.7 A Világpor címadó motívumának variációi8 imma-
nens módon mutatták Tolnai motívumismétléseinek végtelen-
nek tűnő lehetőségeit. A köteteken átívelő trópusokat a Nem 
könnyű – a reflexió számos módozatát9 felmutatva – szintén 
működésbe hozza. A csicsóka, a karfiol, a flamingó, a tenger 
immár meta-metaforákként,10 véglegesen kisajátított elemek-
ként tűnnek fel: „akkor határoztam el / írok róla / (a magam 
módján megverselem) / ugyanis egy elpusztult flamingótetem 
mellett állt / és hát ugye az ember felelős motívumaiért (me-
taforáiért) / úgy képzelem a túlvilágon majd azt kérik szá-
mon / motívumaimat (metaforáimat) / hogyan sáfárkodtam 
velük / kitartottál-e mellettük” (92–93.). A recepció visszaté-
rő megállapítása, hogy egyes – a torz alaktalanságát forma-
eszménnyé emelő11 – Tolnai-motívumok (löszbaba, karfiol, 
csicsóka) alakzatának absztrahált megfelelője a deleuze-i 
rizóma.12 A Nem könnyű egyes darabjaiban a szerző poéti-
kai privatizációt hajt végre: Tolnai a teoretikus konstruktumot 
saját alakzataként forgatja vissza művébe: „olykor kezembe 
vettem egy- / egy nagy lila rizómát” (66.), „csontként ragyogó 
rizómafoteleinkben” (38.).

A Nem könnyű a szerzői szubjektum szereplehetőségeit 
változatosan variálja. A szövegek jelentős részében jól ismert 
alteregókat hallunk. A prózai önkommentárokat tartalmazó 
Lábatlanok avagy a kereszt megtalálásában (a Tolnai-verset 
olvasó s a megszólalást folyton megakasztó, ironizáló) Re-
gény Misu tűnik fel.13 Az első fejezetben belépő Amadeó 
énekhangja pedig a Tapőr fejezettől zeng egyre hangosabban. 
Az alanyi költészetként értelmezhető versek ugyancsak el-

  7 Thomka Beáta, Tolnai Ottó, Kalligram Kiadó, Pozsony, 1994, 7.
  8 Pillék kénpora, csont-, rizs-, mész- vagy indigópor; a világpor hol 

a hétköznapok piszka, hol a világegészt magába sűrítő anyag. A 
kötetszervező motívum egyúttal a nagyhatású költői program szim-
bólumaként is értelmezhető: „Porrá akartam zúzni a klasszikus, ro-
mantikus kötészetet, kivájni a közepét, kivenni az ott lévő centrális, 
nagy és szent kategóriákat. Egy űr keletkezett, és én oda helyeztem 
be a karfiolt, a csicsókát és a löszbabát” – Tolnai Ottó-életműsoroza-
tot indít a Jelenkor Kiadó, Vajdaság Ma, 2016. 04. 08. http://www.
vajma.info/cikk/kultura/11007/Tolnai-Otto-eletmusorozatot-indit-a-
Jelenkor-Kiado.html

  9 Közülük egy például a Behemperedtél-e a rózsába metapoétikus 
részlete: „Olykor újra elmesélem / jóllehet mindig másképpen kever-
ve / az alkatrészeket / (én nevezem alkatrészeknek a variált motívu-
mokat)” (95.)

10  „hogyan lebbentettem fel / meta-metaforámat / a rózsaszín csövekből 
görbített / végtelen flamingót” (133.)

 „meta-metaforáit mint rezge higanygolyókat segíts görgetni fel a 
csúcs árnyékán” (137.)

11  „a TOLNAI VILÁGLEXIKON-a is / izgalmas mód él vele / mármint 
a torzzal mint olyannal / torz virágnak nevezve a karfiolt például” (43.)

12 „A bataille-i indíttatás ellenére vagy épp ennek termékeként az új-
raismételt helyzet, létszerkezet kimunkálja Tolnai művészetének 
ismétlésekkel teli poétikáját is, amihez újabb rétegként kapcsolódik 
a deleuze-i filozófia költészetté való szublimálása. Nemcsak a már 
jól ismert rizómák különböző figurációira (csicsóka, karfiol, torma, 
jerikói rózsa, patkány, térkép stb.) gondolok most, hanem maga az 
irodalom, a költői metaforák termékszerűségére is, létrehozottságára 
és az intenzitásokra, valamint a termelésre, a gyártásra mint ismétlés-
re, mint igazi, fárasztó tevékenységre.” – Bencsik Orsolya, Ne félj a 
rizómától!, Jelenkor, 2017/5, 635.

13 „Mire is gondoltál, bökött a képernyőre, itt mire?! [...] Arra talán, 
kezdtem kényszeredetten, hogy utánuk, T. Olivérék után, mivel én, 
neked ezt felesleges bizonygatnom, nem vagyok azonos azzal a tér-
deplő (más versekben zokogó etc.) hitvány hívővel, infaustusszal, T. 
Olivérrel, immár nem volt olyan szűk ketrec, kényszer a kisebbségi 
lét, más létforma is választható volt, más utak is nyíltak, ki-be sétál-
hattunk a kisebbségi létből létbe, igen, más utak is nyíltak, és nem 
csak az anyaország és nem csak az idegenlégió felé... Jaj, csak ne 
kezdd megint az Adriával, hördült fel Misu” (148.)



71

játszanak a megszólaló szubjektum identitásának problémá-
jával.14 A Nem könnyű több darabjában más-más szerzőktől 
származó textuális betétek szerepelnek, mely beékelt szöveg-
részeket a versben megszólaló szubjektum a lírai patchwork 
drága matériájaként mutat fel. A Kovács című versben a há-
ború kitörésekor Belgrádból menekülő Mirko Kovač levelé-
nek egy részletét olvashatjuk, a Te mit varrnál be pedig Tóth 
Menyhért édesapjához, a harctérre címzett levelét idézi. A 
kötet több írása magán viseli a kétezres évek történelmi trau-
máit (a nizzai terrorcselekmény képeiről A gyufásdoboz cím-
kéjében, a migránsválságról A Velem mi lesz című költemény 
mellékdalában vagy A küszöbben olvashatunk), s – Tolnai 
korábbi köteteinek toposzait előhívva – visszaidézi a délszláv 
háború pusztításának emlékét is (Sós ismét a vértől).

A Nem könnyű számos darabja hommage-ként értelmez-
hető. Tolnai az irodalmi emlékezetben rögzíti a pályatársak, a 
családtagok, illetve a versekben meg nem nevezett alakok he-
lyét. A kötet tárgyvilágában egy-egy objektum mementóként 
tűnik fel. Az apától örökölt kis vásári barométer a mindenség 
mércéje (Két szál lószőr), a hátizsákban összepréselődött, 
talizmánként hordozott béka (sajátos asszociációkkal) Mé-
szöly Filmjét idéző abszolút lemezzé lényegül15 (Nietzsche 
bajsza), ahogyan a T-vonalzó színeváltozása is a mészölyi 
tartást, a szerző állandó jelzőjeként emlegetett hajlíthatatlan-
ságot idézi.16 Feltűnik továbbá a magyar irodalmat „nyelvé-
ben megváltó” Esterházy Péter (®avagy a pápa pápaszeme) 
vagy Tolnai „mestere a prózában”, Danilo Kiš (Mi mindent, 
A fejes vonalzó); s nem kevésbé fontos helyet foglalnak el a 
kötet hétköznapi alakjai. Tolnai „felhúzza versébe” a ráckevei 
„szamaras embert” (Tapőr), ahogyan központi szereplője lesz 
az ipari alpinista (SCANDAL), Palicsfürdő utcaseprője (Avagy 
imádkozik) vagy a kis egérbajszú filozófiatanár, kinek éneke 
nélkül a győri Műhely tenger számának bemutatója nem lett 
volna érvényes (Az egész hiteltelen lett volna).

A kötet jelentős szövegei foglalkoznak komorabb vers-
témákkal, az elmúlás, a halál kérdésével. A Sötét szövegeim 
a „lassan elnémuló” nagyapa alakját idézi; az anya testének 
romlásáról szűkszavúan tudósító Három szeget, az öngyilkos 
barátra emlékeztető A hal árnyéka vagy a halott testvért meg-
elevenítő Rahmanyinov dalai Tolnai költészetének sötétebb tó-
nusait láttatják. A Nem könnyű címadó versének egyik centrális 
része – egyfajta vallomásként – szól a festőbarát Györgydeák 
Györgyhöz: „közben festőbarátom meghalt / úgy halt meg, 
hogy nem írtam volt róla / (mennyit hibáztam / ha még időben 
írtam volna festőbarátomról / talán még ő is élne / mennyit hi-
báztam életemben)” (110.). A kötet legszebb sorai pedig a Han-
gya András alakját idéző, a festő munkásságának elfeledése 
ellen munkáló Kibuggyan a vér a számon zárlata.

A folyóiratközlésként 2004-ben megjelent17 Kibuggyan a 
vér... a német hangya szó elemzése kapcsán a poliglott Tol-
nai-líra nyelvi sajátosságainak kérdését is érinti. A szerző 
szövegeire jellemző nyelvi-kulturális hibriditás18 a Nem köny-

14 A Segíts a kis koponyát a verőpárnán felmutatni című vers „csúcs” 
szavához fűzött lábjegyzetében például a következők olvashatók: 
„A költő itt, a csúcsra utalva, minden bizonnyal a Triglavra gondolt, 
amely egykor, úgy tanulta, úgy élte meg, Jugoszlávia legmagasabb 
csúcsa volt, s immár örökre a csúcs, mint olyan marad számára, ha 
csúcsot mond, mindig a Triglavra gondol...” (137.)

15 „máris dadogni kezdtem hiszen mit is mondhatnék / a döglött béka 
lemezét illetően / tán azt hogy a magyar irodalomnak vannak / ilyen 
abszolút lemezei (CD-i) / lásd mészöly FILM-jét” (41–42.)

16 „később talán pedig azért is szerettem volna / egy szép lakkos fejes 
vonalzót (T-vonalzót) / mert mesterem a prózában / akár egy kést / 
vonalzót tartott (rejtett) a kezében / amikor először kezeltem le vele 
[...] és később is minden egyes alkalommal / éreztem azt a gondolko-
dó (fejes) vonalzót / ha vágtak már fejbe fejes vonalzóval / akkor el 
tudod képzelni mondatainak rám gyakorolt hatását / tudom többször 
megkísérelték kioperálni kezéből azt a vonalzót / lefaragni szinte 
ujjperceiről / de hiába az a vonalzó maradt / csontból volt / a feje a 
vonalzó szép feje pedig ezüstből” (358.)

17 Tolnai Ottó, Kibuggyan a vér a számon, Élet és Irodalom, 2004/15.
18 Virág Zoltán, „Az Azúr enciklopédistája” in Thomka Beáta (szerk.), 

Tolnai-symposion, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004, 41.

nyű számos részletében tetten érhető.19 A kötetben emellett 
bejárható az – az elefántcsonttoronyként magasodó Homok-
várból20 elénk táruló – nagyvilági tér is, amelyben a szerző 
domborzati identitására21 ismerünk. A Tiszát az Adriával, 
Újvidéket New Yorkkal22 összekötő gesztus23 a Tolnai-írások 
esszenciális mozzanata. A rutinos Tolnai-olvasó a Nem köny-
nyűben a szerző egyik szintézist teremtő könyvére ismerhet, 
s közben a versek új impulzusaira lehet figyelmes. Kifogyha-
tatlan szellemi muníciót sejtető költészet ez; öröm, hogy az 
utóbbi évek bő termése végre kötetben olvasható.

(Jelenkor Kiadó, 2017)
Márjánovics Diána

Parázs? Vagy pántlika?
(Kerék Imre: Mint eleven igézet)

A költő számára két lehetőség is adva volt: vízbe dobhatott 
volna kilenc parazsat, aztán ráolvas a létbizonytalanságot na-
ponta átélő, a mindennapi hajszában sérülékeny és mulandó, 
vétkekre és bűnre is hajlamos esendő emberre, lemossa az ar-
cát, homlokát, mellét, szíve táját, talpát, feje lágyát, hasát, rá-
fúj, a maradék szenes vizet keresztalakban az udvarra önti. De 
csomózhatott volna pántlikát is a csuklójára. Az igézet még sok 
egyébre is módot ad, tiszta emlékképek látására és láttatására. 
Az igézetet gyógyítani kell. Az ősök tudták ezt a legjobban. 
A mai világ már mély árkot von jelen és múlt közé, amelybe 
a néphit temetkezett, szinte nyomtalanul, hogy emlékünk alig 
akad róla. Somogyban nem kötnek a gyermek kezére piros 
ruhadarabot, pántlikát vagy rojtot, hogy igézet ne fogja, nem 
raknak rikító szalagot a növendék állat nyakába, vörös rongyo-
kat se aggatnak a gyümölcsfákra. Gyógyítóként Kerék Imre 
az emlékfeldolgozó költészetnél maradt, vissza-visszatérő 
motívumoknál, intellektuális feszültséggel, felelősséggel, tu-
datossággal és komolysággal, a mesterség magas színvonalán. 
Hisz a szavak varázserejében, abban, hogy segítenek a versek. 
Pontosan érzékeli, felméri, megítéli a dolgokat, lát és tapasztal, 
figyelme egyszerre irányul kifelé és befelé, megtalálja a témá-
kat, lelke új élményekre szomjaz, énekel korszellemet, hangu-
latokat, megtalálja a formákat, a hangnemeket. 

Háromfa: messziről hangzik felénk a név, emlékek alól 
tör fel és úgy nyilallik át rajtunk, mint régi táj mélyéből 

19 A különböző nyelvek jelentésrétegeinek összekapcsolását példázzák 
a Kibuggyan a vér... következő sorai: „emlékszem első saját román 
szavam a biserica volt / az egész román nyelvet köréje raktam / mint 
Brâncuși a targu jiu-i emlékművet ama régi kis templom / biserica 
köré talán mert szerbül és horvátul szlovénül / és talán macedónul 
bolgárul is a biser gyöngyöt jelent” (127–128.). A Behemperedtél-e 
a rózsába című vers Tisja Kljakovic nevéhez fűzött lábjegyzetében 
pedig – a nyelvi összekapcsolódást megvilágítandó – a következőkre 
inti a szerző olvasóját: „Kérem, most az egyszer ne olvassátok s-nek 
az sz betűt, hiszen e tengerfestő leány nevében ott a Tisza is...” (91.). 

20 „én legyek az első határon túli / kisebbségi költő / kinek kéglije (alkóv-
ja cellája) / elefántcsonttoronyként ragyog / noha tudtam képzavar / a 
homokvárra elefántcsonttornyot / applikálni / és bűn / aztán az egész 
kártyavár voltáért / a kis asztalosinast (segédet) hibáztatni” (59.)

21 Faragó Kornéliát idézi Kovács Krisztina, „Tintába fojtva” – A léte-
zés formája: a tenger „mint olyan”, Műhely, 2001/1, 72.

22 „hisz már gyerekkoromban próbálkoztam / az ablaküvegen kopíroz-
va / a tiszát az adriával összekötni” (23.); „a luszteres feri valójában 
újvidéki / mint ahogy tulajdonképpen / én is újvidéki vagyok / mi 
csináltunk volt new yorkot / a szerb athénból” (34.)

23 „Valahogy összekötöm a nagyokat a kicsikkel, az ismeretlent az is-
merttel, a lokálist, helyit a világival. Ezek az ellenpontok nálam fon-
tosak.” – Nagy Miklós Kurd – Tolnai Ottó, Végtelen flamingo, Iro-
dalmi Jelen, 2010. 07. 06. https://www.irodalmijelen.hu/05242013-
1021/tolnai-otto-70
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jövő kiáltás. Persze az alkotó gondoskodik arról, hogy a 
szülőföld ne lágyuljon túlságosan érzelmessé, hogy újabb 
kötetében ott legyen egy elbírhatóbb élet ígérete. Furcsa le-
írni, a József Attila-díjas költő túl van a hetvenötödik szü-
letésnapján. Az évforduló megkívánja, hogy az ünnepelt, az 
alapjában érzékeny-érdeklődő alkat ajándékkal lepjen meg 
bennünket. A termékeny szerzők közé tartozik, s talán a lé-
tezés ünnepének tiszteletére, a Kiskun Helikon népszerű so-
rozatában (szerkeszti: Réthey-Prikkel Miklós) jelent meg új 
verskötete. Mindig tartogat számunkra valami meglepetést. 
Nem fogy ki soha, ezért nem is lehet betelni ajándékaival. 
Apró emlékekkel kedveskedik legfigyelmesebb olvasójának 
is. Mindent világosan jelez. Többet mond, mint amennyit 
kimond. Őszinte, valóságos. A Mint eleven igézet beágya-
zódik az életműbe, egy kiérlelt és megszenvedett költészet 
dokumentuma, már címében is jelzi annak a hihetetlenül 
érzékeny lírának a fő irányát, amelyben még mindig nehéz 
életű elődei örökségét hordozza és menti érzéseiben, gon-
dolataiban. Költészetében változatlanul fontos a szemlélet, 
a nyelv, a finom, kellemes és csöndes hang. Nem egy olyan 
verse van, amelyekre később is szívesen gondol az ember 
(Dal, Ősz közepén a Börceháton, Három Jékely-etűd, Car-
mina Burana, Régi kínai költők hangján). S előttünk az ív: 
Háromfától Sopronig. A két hely a teljességhez tartozik ak-
kor is, ha a lírikus pályáját vizsgáljuk.

A kötet összegezés, a termés betakarítása, a megélt idő-
ben helykeresés a folytatáshoz. Első ciklusa a Termő ágak. 
Az idő nyomát kutatja, halottakkal szól, példás szonetteket 
ír, szólít mestereket, Kosztolányi hangján rögzíti, „Kellesz 
te még vijjogni, mint a vércse, / ha botozzák a nyomorulta-
kat, / borítják a világot lángba – vérbe – / sikolts, ha sikol-
tani még szabad!”; tovatűntekre emlékezik, életképeket je-
gyez, József Attila rímeire el nem küldött versenyszonettet 
készít, parafrázisokat versekre, s az Utánunk-ban található 
figyelmeztetés sem éppen nyugtató: „S amit a kormos var-
jak csőre áhít: / vetésünkre zúdul új s új roham / És nem 
csak mi veszünk ki, mint a rókák, / sarjainkat sem kíméli 
a méreg, / mit a globális jövő permetez ránk. – ” A költő 
tekintete végigsimít hellászi őszön, Balatonon, Bacchus 
hónapján, választja Papp Árpádot, Simon Istvánt, régi a 
csodálata a fürdőző lányok iránt, akik táncikálva a fodro-
zó habokba merültek, köztük titkos kedvese, Ilonka is, és 
már befedi őket a nyári alkony, mely gyolcsingüket hin-
táztatta a parti fűz ágán. Az első ciklus felütése (A lírikus 
prológja) azt is jelzi, hogy az alkotó a jelen fölforgatott 
valóságában, sokszor torz körülmények között, nyomasz-
tó tapasztalatok birtokában mit nem akar: „Nem akarok 
versemnek hőse lenni, / ne csácsoghassa titkom a világ. / 
Undorodom: hány álpróféta, mennyi / béljós kínálja gya-
nús hangzatát,”; az Emberiség-ben azt erősíti: „az élet cifra 
bolondság. / Bárhova bújhatsz: sorsod megtalál.” Szeretni 
való tájlírája is (közérzetének tükre), a Rinya áttetsző-tisz-
ta medrében „csillagi lepkék ringnak”, „a bikkfák hajzu-
hatagján” szőkéllik „a menny aranya”, ez pedig vénnek 
való nyugtatás: „Ha jő a hajnal / madárzsivajjal / füleld, 
mit jósol a kandi kakukk!” A tájakat, a sorsokat és a velük 
összefonódó történeteket, az igézeteket kiolvasó tekintet az 
arcokon marad.

Ötven miniatűr, ennyi a második ciklus. Gesztus, vágy, 
hangzat, önszemlélet. Persze nem a műfaji meghatározás lé-
nyeges, az sem, hogy szükség vagy hajlam parancsolta erre, 
hanem hogy egyvégtében elolvasható karcolt képek ezek, 
melyekhez már egy időutazás állomásai tartoznak. Éppen 
csak átfut a völgyön, a költőt egy arc, egy mosoly foglal-
koztatja, nyári hónap, égi kert, piac, régi advent, fölvillant 
embereket, emlékeket, jegenyét, vadlibákat, festményeket, 
tájak, jegenyék kötik le a figyelmét, felbukkannak előtte 
festmények (a címlapon Egry József Visszhang című műve), 
remek négysorosokat ír ezekről, kegyetlenül fájót is mutat, 
„Útszéli bádog-Krisztus. Január / jegétől kéklőn vacog ajka. 
/ Mint aki mindent megbocsátott: / fejét megadóan lehajtja.” 
(Feszület), emlékét kelti egy asszonynak, „vetett ágya tűhe-
gyű tarló / búzakéve a fejealja / dél van szúnyókálna kicsit / 
álmát egy madár elzavarja” (Pillanatkép anyámról, 1953), 
apjának , „Ki tette ezt, hogy én már sohasem / találkozom az 

Időben veled? – / Járhat-e bűnösödnek irgalom? – / Bocsáss 
meg, Apám, hogy túléltelek!” (Egy ukrajnai katonasírra), 
emberarcok merülnek fel (Kondor Béla, Baumberg Gabri-
ella, Batsányi János, Jeszenyin, Krúdy, Arany, Tóth Árpád, 
Kormos István, Takáts Gyula), írás közben az őszbe helyezi 
magát: „Gubbadok lámpám fénykörében. / Ablakomon ősz 
szele zörren. / Elnehezülnek a szavak, akár a / túzok szárnya 
ónos esőben.” 

Ne feledjük, tengerpartjával és illatos fenyvesével Bibio-
ne gyönyörű hely, a költőt bűvölő-bájoló nő vizespohár- 
ban ragyog, mint a Nap, a tükörben sörénye bomlik, fésűjé-
ből serceg elő a villanyos áram, kibújik fürdőköpenyéből, a 
költőhöz simul mezítelenül; elhihetjük, hogy Botticelli sem 
bírt „még ilyet vászonra remekelni”. Isten látja a lelkünket, 
eleven igézetté válik a nő, asszony-bölcsességgel bűvöl-bá-
jol. Itt van Kerék Imre titka. Mi is ott állunk a sós tenger-
illatban, hallgatjuk a hullám-gördüléseket, nézzük, ahogy 
a gombafejű ernyők becsukódnak, a fürdőzők hazatérnek, 
lassan gördül kereke a Holdnak. Eleven igézet? Csak annyit 
hallunk és érzünk, mintha a mennybolt lélegzene. 

Az egész köteten végigvonuló kettősség (múlt/jelen, fény/
sötét, magasság/mélység, kamaszidő/öregkor) is a somogyi 
élményekből táplálkozik. A gyerekkort idézi a Fürdőző lá-
nyok, nyári alkonyon, mely azon túl, hogy az elveszett világ 
kifejező képét adja, segíti az ajánlás (Feleségemnek, Iloná-
nak) megértését. A korai vers (Tudod-e feledni?) fölsorolására 
tudjuk a választ, ahogy azt is, hogy a gyerekkori idill vissza-
szerzése reménytelen. Régi hangja a hűséggel, a szerelemmel, 
a költői teljességgel azonosul, míg a jelenben, a műanyag lo-
mokkal, tört üvegekkel, széttiport varanggyal meggyalázott, 
nemrég még szűzi tájon fájó kérdés erősíti a pusztulás képét: 
„hova szállna le itt egy angyal?” Az emberi élet napjainkban 
is a cselekvés és a szenvedés együttese. A tétovaság, a med-
dő okoskodás, a gonosz igézetek megelőzésére, gyógyítására 
nem kellenek mágikus szertartások, nem kell kilenc parázs 
vagy piros pántlika. Hanem például kortárs vers. Kerék Imre 
makacsul és kitartóan keresi azokat a morális fogódzókat, 
melyek a változni látszó térben és időben segítenek embernek 
maradni. Nem apadt ki a költői ere, elhárít veszélyeket, elűzi 
a gonoszt, gyógyít betegségeket, továbbra is van olyan kifeje-
ző ereje, sugárzása, hogy figyelnünk kell rá. 

(Kiskun Helikon, 2017)
Tönköl József

„ez a hazád, nincs más”
(Tönköl József: Harangok õszi szélben)

Talán csak Takáts Gyuláéhoz hasonlítható az a férfias 
szomorúság, mellyel Tönköl József szülőföldje már letűnt 
és folyamatosan süllyedő falusi világát gyászolja. A valaha 
természetes létformát jelentő hegyháti életet, a kivesző dol-
gokat és szokásokat, a széthulló közösségeket. Saját gyer-
mekkorát és fiatalságát, amikor minden a helyén volt – az 
állatok a páskomon, a munka kézhez simuló eszközei, a bor 
a hordóban, a megfelelő szavak a szájban. Mikor a hitbéli 
mellett ősi, természeti törvény szabályozta a napok folyását 
és a teendők sorát, azt is, hogy meddig terjed a szabadság. 
A szerző tudja: szent kötelessége, hogy versbe (és prózába) 
örökítse az egyszervoltat és egykorvoltakat – kiválasztatott, 
elhivatott nagy feladatára. Egyedüliként, aki (még) képes 
minderre. Új – a korábbiakhoz illeszkedő – kötetében sem 
tesz mást, mint egész eddigi művében: innen, a legtisztább 
forrásvízből merít. Az álomból és emlékekből. Így már 
eredete különleges értékké avatja a Harangok őszi szélben 
verseskönyvet, melynek három egysége is a Rába folyása, a 
hegyi szőlősorok rendje szerint komponált.

A nyitó ciklus címadó darabja (Népi kalendárium) és a 
második (Karcolhatnánk jeleket) Költő a tejfölös-közbenje 
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nemcsak terjedelme miatt meghatározó, de kijelöli azt a két 
locust is, melyek két világot hordoznak és néha dialógusba 
is kerülnek egymással: a falut és a várost – az élet két terét. 
Nem véletlen, hogy előbbi verset, a jeles napokhoz kötődő 
paraszti hiedelmek tárát Penavin Olga, az elsősorban a Dél-
vidék kistelepülésein kutató kiváló folklorista és nyelvész 
emlékének, utóbbit az időtlenné tágított, sőt az irodalomba 
is átlépő nagy sétában társának, az ifjúkor Győrét újra fel-
fedező Czigány Györgynek ajánlja a szerző. Otthonossága 
mindkettőben biztosnak tűnik, ám a városi mégsem saját-
tá élt, a test megszokása ellenére a szívnek idegen maradt, 
az csak a faluba dobog vissza, a szülőföld ősi ütemét veri. 
„csizmád érces kopaját a lakótelep betonja elégette” – írja 
az Ég felé döntött fészkekben (érdemes figyelni a balladás 
szépségű címeket is), míg máskor az elakadó lift, a körutak 
pora (Egyetlen kérdés) zavarja. De mennyire más ez a por, 
mint ami a liliomos oltárterítőkön gyűlik odahaza (Töm-
löcerdőből érkezik)… Itt mindennap elkíséri, utánamegy a 
bánat (Azt mondod), a „vert falú házak” fiával (Így látom 
most), fel, a nyolcadik emeletre. Akinek még az éjjel sem 
hoz, nem is hozhat megnyugvást, hiszen nem érzi csontjai-
ban a Sótony felől érkező esőt, a Bejcről jövő havat (Mögöt-
tünk dudák szólnak). Egyszerűen túl nagy a Duna láncának 
medálja annak, aki a Rába gyöngyszeméhez szokott, akinek 
eladdig Sárvár jelentette a pályaudvart (Elaludni a szombat-
helyi gyorson), a piacok városát (Hátha). Akit „egy másik 
világ küldött” ide (Így látom most).

Azonban a hazahúzó vágy, a muszáj teljesítése sem or-
vosság, boldogság helyett inkább szomorúságot hoz. Mert az 
otthon már csak táblanév, néhány ismerős arc, újra köszöntő 
részlet. De nem teljesség. Ebből a világból nem csupán a 
medvék földjéről jött, fehér lovat áldozó sámánok dobszava 
tűnt el örökre (Elmúlás-képek, Kiszakállasodik barlangom-
ból), a hártyákra írt varázsigéket (Levélrészlet), a ráolvasá-
sokat (Így látom most), a szerelmi varázslást (Vetnek engem 
fogságba, Szárítja csatakos véred), rontásűzést (Adj mellém 
hét lelket) ismerők, a hiedelmek közt eligazodók (Babonák) 
archaikus tudása is. Akik egyaránt kérték a bajban Felső Ég 
Atya és Mária segítségét, közbenjárását (Hát én hajnaltájt). 
Sőt, elment Krisztus (Mária keres utcákról utcákra), el az 
ő szolgája, Lenarsich Imre is a faluból (Csak megy madár-
zászlóival). S a hittel a hívők. A család. Már csak a temető-
be húz haza a kankalin, a holtakkal beszélgetni (Kankalin 
holdas havában), akik olykor fel-feljárnak vizitálni volt 
lakóhelyükre (Angyalok harsonái, Hajuk hamuja virágzik). 
Mert ide tértek mind a kedvesek (A halott dicsérete, Az őszi 
baglyokról s egy házról, Szeressen az Isten, Nincs neked 
anyád, Halottak napján), a szemnek ismerősek (Forgácsok 
röpülnek). Jogosan szól hát árva panasza: 

„annyi halott van itt, annyi temetés, annyi húsvét-másnap,
s két éve már annyi tűnt madár tolla, leszakadt kútlánc,

hogy mindegyik örök-egy kavics-isten ember-testvért sirat”
(Ostorszíjjal elbúgatott kavicsok).

Hiszen az emberrel a tett is elveszik, a cselekedetek em-
léke is tovaszáll. Ezért dagad árrá az Átfut rajtam a villám 
kérdés-özöne:

„ki szólít halott falum diófájától, ki veti a palántamagokat,
a dinnyét, a violát, ki van a mennyekben,

súgja fülembe a májust, feszíti föl szívemet vér-tulipánokra,
hogy ne tudjak a fájdalmak elől elrepülni,

ki tereli elém kifosztott hazánk harangjait?
a fa előtt a padot? a zsenge lábú csikók lelkét?
a hagymahéj levével megfestett tojásokat?
tíz körmömig az álmodott táj varjúcsapatát?
ki söpri föl a fal tövét is, ki harap földet, ki iszik lángot?”

Nélkülük pedig az addig belakott terekből is eltűnik a 
lélek, az enyészet, a romlás veszi át a hatalmat. A padlá-
sok megtelnek porral, pókhálóval, egérszaggal (Csak megy 
madár-zászlóival), mióta nincs ki a hordókat krétázza (Kri-
zantémok árnyéka), a pincék „üresek, mint a felhők, mint a 
hold” (Csontjaik keresztfán zörögnek). Lassan az is kétsé-

gessé válik, volt-e itt dal és munka egyáltalán valaha: „nem 
is voltak soha tán ama csörgőalmás pincék, / a fekete zász-
lókká zsugorodott sárga kénlapok / a drótkampók, a mindent 
bevilágító csontok, / az egymásra emelt ánizsos hordók, / a 
vörös borok, a versek meg a poharak az asztalon” (Kecske 
kolompolt nekik). Mementójukhoz (Sirató) járul a dülede-
ző kerítésektől övezett (Egyetlen kérdés), összeomlott vagy 
lebontott ház, csalánnal bokrosuló küszöbével (Kövekkel 
megjelölt kaszák). Oda az anya tündérkezével varázsolt pa-
radicsomkert, a „bodorrózsás éden” (Vékony a rozmaring 
ága), elsöpörte a háztájról a barmokat a szél (Hétköznap). 
Tegnapi kerekek zakatolnak (Tart a vadludak vonulása) a 
régi utcán (Béke utca), s a balladás út is (A hordót viszem 
a hegyre ki) foszló hegyre vezet (Tél lett ebből a nyárból). 
Puszta lett a páskom, elmerültek kolompjai és csengői (Úti 
jegyzet). Még az egykor bájoló „ciklámen-, pipacs-, liliom-
lányok” is (Ekevivő öreg angyalod) krizantémmá változtak, 
s a maiak elszöknek inkább a faluból, távoli nyelveken szó-
lalnak (Csak megy madár-zászlóival). 

Kálvária így a hazatérés, a magányt mélyíti csak. A „ke-
nyér és só nélkül maradt” (Mint a nyílvesszők) túlélő gyöt-
relmét (A Hóvirág-forrás kövén itt). Ahogy a Csoóri Sán-
dornak dedikált Álom egy télről kimondja: 

„magad vagy, egyszál-egyedül,
nincsen, aki ráboruljon dunyha alól kidugott lábadra,
miként a szétfeszített testű Krisztus és mind az angyalok”.

Feltámad és egyre jobban úrrá lesz rajt a halálvágy (Átkot 
vittem), a nemlétbe fordulás – a mélypont talán az Elmúlik 
az ember súlyos négysorosa:

„Pajták parazsa hajlik holtomig.
Nem voltam.
Nem én húzom ajtóra a reteszt.
Nem leszek.”.

Ám a komor felhőkön a gyermekkor megcsillanó vissz-
fénye üt át – az álom és a boldog emlékezet elűzi a kísér-
tőt. Körhinta aranysugaras lován repül (Hátha), az időből 
kiszakadt utakon tér vissza oda, mikor még puha zsiba cső-
re kereste bokáját (Búzasásban lüktető), mikor „asszonyok 
térdének tájékához” bújt oltalomért (Vérünk befelé csorog 
el). A „szélfútta gyerek” lép újra elő (Mielőtt elfelejtenéd), 
akinek kedves apróságai a vasárnap kugligolyóiként bármi-
kor elguríthatók (Holnap megint vasárnap), hogy leverjék 
a feledés bábuit. S ekként újra felragyog az egykorvolt és 
megerősítést kap a most:

„Gyermek vagyok, aki az arcára kötött kócszakállt
leszaggatja, elhagyja a padlást, az űrt, az égitesteket,
el az udvar ezüst isteneit,
a legszebb olajfákhegyi Jézus-csillagot, sarkon a magtárt,

a malmot, a rengeteg zsákot,
a timsós-faggyús szíjakat.
Vártalak titeket régóta, hogy ne hagyjatok engem bánatban,

ne döngessétek a kaput, ne zörgessétek az ablakot,
háborúztam a nyárral, karóval forgattam ugráló varangyot,
láttam megbokrosodott lovak sörénylobogását,
ujjam biggyesztettem tyúkból kiálló tojásra,

feküdtem szakadt szívvel, ültem vonószéken,
egy fán odafenn,
kibékülést keresve magammal és a világgal”
(Babócsok a kert alatt).

A kibékülés pedig város-falu, múlt-jelen relációiban is 
szükségszerűen eljön, hiszen jól tudja a szerző: odakünn át-
alakulhat a világ (ez a természete), ha legbelül változatlan 
marad. Kell, hogy szóljon a változásról, a süllyedő vidék, 
széthulló közösségek hangja legyen, de még inkább, hogy 
közös kinccsé tegye, ami maradandó. A Harangok őszi szél-
ben mindkettő könyve – és ez adja igazi értékét.

(Mosonvármegye Könyvkiadó, 2017) 
Szemes Péter


