
TÉKA
Fehérlő házak fiai
Az 1970-es évek elején a tiszavirág
életű sárvári Kónya Lajos Irodalmi
és Képzőművészeti Körben találkoz-
tam először Tönköl József verseivel.
Már akkor meglepett a vasi tájhazá-
ból merített képek, metaforák és asz-
szociációk gondolati gazdagságával.
Most a Bódoganya című verskötete
olvasásakor költői eszköztárának má-
giáján túl a meglepetés erejével hat
az az elkötelezettsége, mely a kitaszí-
tottak fájdalmaiból építi lírai kated-
rálisát.

Itélőmestereim vasárnaponként ün-
neplőbe öltöznek, kalapjuk mellett
fekete hold. Ha hozzájuk készülök,
elfelejtem a várost, újra citeraszó,
boszorkányos mese kápráztat, tündé-
res lovak, mezítlábas legények tűn-
nek elő, viszik a pálinkakunyhó szív-
meleg sajtárait, az orgonafürtöket, a
rozmaringot, az árva violákat. Szöcs-
kék és szépasszonyok bolondjaiként
futok utánuk a dombra, ami felne-
velt, fogva tart: vörös kavicsos, sző-
lőkarós Hegyhát — írja kötete fül-
szövegében. A sorokban elsősorban
Nyőgér, a szülőfalu rajza elevenedik
meg. A kötetét építő versekben azon-
ban szüntelen jelen van a vasi föld
és a szomszédos Kisalföld. Verseinek
ihlető bölcsője e szűkebb hazányi
földgerezd, de korántsem érezzük
azt, hogy csak a Ság bazaltkapuját
naponta látó szemeknek szánta vol-
na őket a költő. Akikről énekel, él-
hettek volna az Alföldön és másutt,
hisz a verseibe szőtt gondolatok a
paraszti világ örömeit, feszültségeit
és drámáit hordozzák. Persze az új
életutat felvállalókét is, akik kivál-

tak a falvak meghitt közösségeiből,
hogy szerencsét pórbáljanak, mint a
mesebeli vándorlegények.

ünnepeltem csengőket nagyhajú
lányokat

a város zubbonycsinálóit
szappanfőzőit

bádogosokat gyúlékony pékeket
akik a legközelebb voltak hozzám
körmeimhez bagolytollaimhoz

az én szemeim szegfűkkel aluvók
röpdösnek csuhé-csíkok a páskom

felé
szerelem szombatján kisasszonyok
nyírfa-árnyékkal kolompokkal
kihal a pincéből vers gálic rafia
fogyó fényben bénult prés gyaláz
ott a pokol: vöröshangyás ágy

múló remények után
árvulok nyolc emelet magasban

vakondokokkal vénemberekkel a
játszótéren

úgy teszek mintha feltámadnék
fázik szívem
öreg méhek ütnek rajtam tanyát

írja magáról a Nyár esőjében című
versében, felmutatva eddigi életútját,
majd jelenlegi helyzetét, a gyökereit
lélekben hordozó emberét:

lódul a lélekharang
kapaszkodom bele

otthoni füstökről álmodom
hajnalonta

számon senkié semmié a mondat:
maradj velünk Uram már

beesteledett
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Tönköl József verseskötetében régi
magyar varázsénekek, sámándalok,
zsoltárok érzékítő hangulatai mellett
Ráth Mátyásra, Nagy Lászlóra fi-
gyeltet. Megidézi Dürer-t, James
Joyce-t és Lovak mennyországa cím-
mel verset írt Reich Károly rajzára.
Érdemes idézni kötete cikluscímeit
is: Évezredes könyörgési Egy Pereg-
rinus naplójából, Medvebőrben, Fe-
ketédnek otthon a méhek, melyek
sajátságosán tükrözik lírai világának
verscsokrait.

Tönköl József a fehérlő házak fia.
Versbeszéde igazi tükör. Hogy leendő
versei előtt bepárásodik-e? — nem
tőle kell kérdeznem... (Kozmosz K.
1987.)

BÜKI ATTILA

Szélfútta szavak
A fiatal költőnek, Büki Attilának
már volt egy emlékezetes bemutatko-
zása: a Kapuváron kiadott Arcomon
szél söpör. Az a könyv huszonöt ver-
sét tartalmazza, melyek grafikákkal
osztották meg a helyet. Akárcsak
most is, hiszen Ányos Imre grafikái
megint társultak a költeményekkel.
Büki Attila ezúttal az újhangzású
Antikva Kiadásszervező Iroda gon-
dozásában jelentette meg tartalmilag
terjedelmesebb, sokrétűbb, formailag
is változatosabb alkotásait.

E versek, mindennapjaink apró
helyzetjelentései alapján, a költő kör-
nyezetének életéről vallanak. Egy
létszemlélet lírai megjegyzései. Talán
az sem lehet a véletlen műve, hogy
képszerűséget és dramatikus feszült-
séget egyszerre érezhetünk jelenva-
lónak olvasásukkor, hiszen alkotójuk

akvarelleket is készít. S e festészeti
technika árasztja mindkettőt... Ké-
pes úgy lekötni a figyelmet, mint a
történeteket mesélő bölcsek, akik
mondanivalójuk elemeibe rejtik a
közvetlen, megélt valóságot is. Népi
gyökerekből táplálkozó, korszerű
költészettel találkozunk itt, művelt
mozzanatokkal. Mondás, dalos keret-
be foglalt, ízes beszédet sugároznak
a sorok, ugyanis ez a hangulat idéző-
dik a zömmel szabad versformákban
iramló költeményekben.

A „nádirigó sikolyú szél"-ben lép-
delünk, ahol „a Hold faekét húz", s
,,a vigasszal és a reménnyel élők/el-
hozzák havas utak szárnyain / a bet-
lehemi gyermek békéjét". A mesék
világából aztán a kötet második ré-
szében főleg a költő személyes mo-
nológjainak terepére jutunk, ahol
kapcsolatainak, életérzésének meden-
céjében csobognak a témák. Igen fi-
noman hangszerel: „Énekelnek a
csendek". Látja s láttatja: „ahogy
közeledik a nap a hegyoldalra". Te-
hát nem kihűlt űrt jósol, hanem tár-
sadalmi közeg mondanivalóit tükrö-
zi. Nem óvatoskodik feleslegesen,
mert az óvatosság sohasem felesleges.
Költőnél különösképpen nem! Élet-
ben sem, költészetben sem, mert az
maga az élet tükre. Büki sajátos tük-
röt mondhat magáénak, amelynek
meggyőző cserepeit osztja meg ve-
lünk, olvasóival. Hiteles és átélt lét-
szeletet nyújt minden költeménye,
minden szélfútta szava, minden nap-
sütése. Olvasója válogatja, hogy ki-
nek melyik tükörcserépen időz el
hosszabban tekintete. A recenzens
mindenesetre megjegyezte a követ-
kezőket: Karácsonyi levél, Kará-
csony, A csiga monológja, Téli ének,
Levelek Bősze Balázshoz, s a ritmu-
sos Liszt- Csárdás macabre.

Sokan írnak manapság verset. Va-
jon miért ír Büki Attila? Erre a leg-
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