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Az én központjában
Tornai Józsefköltészetén1l

Az újabb költészet szinte mindig sajátos "metaköltészet" is, a költő nem éri
be az alkotó munkával, a versírás erkölcsi küldetését és értelmét is meg kell
határoznia. Tornai Józseftől is ismerünk ilyen meghatározásokat, egy régebbi
nyilatkozatában például a következőkben jelölte meg a költészet küldetését,
a költő feladatát: "Hiába is tagadnám: a költészet ma az a pucér ember, akit
fokról fokra fosztottak ki mindenéből.í...) Nincs mása, mint folyton érzékeny
személyessége: dühe, türelme, csodálkozása, irgalmatlan gondolatai. A köl
tészet még inkább, mint valaha, az az alapvető emberi megrendülés, amit
mindnyájan átélünk, de csak ritkán tudunk kimondani."

A költészet az ő számára az emberi megrendülés következménye tehát, s
minthogy mostanra, úgy tetszik, elveszítette korábbi pedagógiai, retorikai és
epikai megbízatásait, valami lényegesebbhez kell visszatalálnia. Visszatalál
hat a líra ősi feladatához, midön a költészet még "mindent" jelentett, de
"semmit" sem akart elmesélni, bizonyítani, kifejteni. Midőn a vers az ember
- egy görög, egy perzsa írástudó vagy a folklór személytelensége mögött
rejtőző egyszerű népi dalnok - egyéni és közösségi sorsának metafizikai,
transzcendentális értelmét szólaltatta meg. Azután e sorsértelmezésből, az
emberi létezés helyzeteinek leírásából lett közvetve pedagógia, filozófia és
ideológia.

Tornai, mióta felismerte a maga költői tehetségének karakterét, és - nagy
jából, 1967-ben megjelent Aranykapu című kötetével - lezárta a felkészülés,
az útkeresés időszakát, ennek a lírai teljességnek a visszahódítását és alkotó
képviseletét tekinti egyetlen igazi feladatának. A versben az emberi létezés
értelmét és a mindenség törvényeit készül kimondani, s mint költő találja
meg a teljesebb életet, ostromolja azokat a szűk korlátokat, amelyek közé az
egyszeri személyiséget bezárta a tér és az idő. A teljesség költői birtokbavé
tele korántsem könnyű vállalkozás, voltaképpen aligha koronázhalja siker, a
teljességet elérni ma aligha lehet, legfeljebb küzdeni érte és sebeket szerezni
ebben a reménytelennek tetsző küzdelemben.

A klasszikusok számára ennek a teljességnek a birtokba vétele még magá
tól értetődő volt. Időközben azonban sok minden megváltozott, leginkább
talán a költészet helyzete, öntudata. A teljesség ismeretének és birtoklásának
büszke önérzetét az a nehéz szorongás váltotta fel, amely Ady Endre verséből

ismerős: .mínden Egész eltörött". E kedvezőtlen feltételek mellett Tornai Jó
zsef költészete sem vehette birtokába a teljességet, csupán viaskodhatott en
nek igézetében. Pontosabban, ha már a teljesség, úgy tetszett, elveszett, neki
mint költőnekkellett e teljességet létrehoznia. Költészetének gondolati és for
mai változatosságát éppen ez a teremtő küzdelem magyarázza. Igen nagy
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feladatra vállalkozott, s minthogy ennek betöltésére nincsen igazi lehetőség,

kísérletekkel és töredékekkel kellett beérnie.
A vállalkozás célja és eredménye között feszültség tapasztalható, de éppen

e feszültség hozza létre költészetének drámai erőterét és értékeit, lírai hang
jának egyéniségét, esztétikai karakterét.

A költői hangolásnak ez az egyénisége mutatkozik meg abban a műfaji és
formai gazdagságban, amelyet Tornai lírája mutat: ebben a lírában egyformán
szerepet kap a népi hagyományokat követő dallam és a modern szimfonikus
kompozíció, a "népi szürrealizmus" hatása és az avantgarde költészet nyelv
teremtő kísérlete.

A teljesség létrehozására törekedve két körben rajzolódik ki ez a költészet:
részben "kifelé", a történelmi és közösségi lét felé, részben "befelé", a szemé
lyiség benső világa felé terjeszkedve. Ezt a kettős terjeszkedést példázzák
azok a versei, amelyek számot vetnek mind a nemzeti közösségben élő, mind
a magányos költői én kiteljesedésének lehetőségeivel. A történelmi és közös
ségi lét tapasztalatainak birtokba vétele révén a költő a személyiség létének
végzetes korlátait szeretné áttörni, hogy meghódítsa és magába olvassza
mindazt az értéket, amelyet az évezredes kulturális fejlődés felhalmozott. Ez
a szellemi hódítás egyaránt kiterjed a történelemre és a kultúrára, a nemzeti
művelődésegyetemes jelentőségűértékeire és azokra a mitologikus ősképek

re, amelyek mintegy bevilágítják a közös történelem hajnalkorát. így a Bibli
ára, amelyet Tornai József is szellemi vezérfonalnak fogad el.

A költői személyiség kibontakozásának másik útja a mind teljesebb önis
merethez vezet: az emberi létezés teljessége úgy is megismerhető, hogy a
költő a saját személyiségének mélyebb világát kutatja fel. Tornai költészetta
na az életfilozófiák örökségéhez igazodik, saját tennivalóit határozottan a
vitalista hagyományok értelmében fogalmazza meg: "az élet értelmetlenségét
elsősorban az okozza, hogy nem tudjuk eléggé átélni teljes gazdagságában.
Az élet értelme - az élet átélése." Ennek az életfilozófiának a következtében
válik személyisége nyitottá, szinte próteuszi jellegűvé, amely minél változa
tosabb élményeket keres, és minden egyes szellemi kalandban a személyiség
egy, korábban rejtve maradt tulajdonságát leli meg.

Am ennek ellenére sem követi azoknak a modern költőknek- Kavafiszra,
Pessoára és Weöres Sándorra gondolok - a tanácsát, akik a személyiség
kiteljesedését a lírai én megtöbbszörözésében, szüntelen váltogatásában pró
bál ták elérni. Ellenkezőleg,minél teljesebben meg kívánja őrizni és meg akar
ja mutatni a személyiségnek azt a belső magját, amely meghatározza az én
szerkezetét. "Meg kell találni belső központunkat - írja egy helyen. - A
nyelv itt megint zavarba kerül, mert ez a belső központ nem a lélek, nem a
szellemünk, nem is az ösztönünk vagy a tudattalanunk, bár talán ez áll hozzá
legközelebb. Az ősforma, az ősanyag, az őslényeg lehet ez, a lét szubsztan
ciája, amiről Spinoza és Heisenberg egyképpen beszél." Költészete ezért a
személyiség belső központjának a feltárására és kibontakoztatására törekszik,
az én mélyebb világához fordul, a személyes létezés transzcendentális lehe
tőségét keresi, miközben kritikai módon vet számot a költői szerepváltozatok
lehetőségeível.
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