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Férfi-gyónás

Tornai József Vadmeggy című könyvéről

Degas, a zárkózottságáról és a különállásáról is ismert francia festő, aztnyilatc
kozta egy alkalommal, hogy a művésznek ugyanolyan lelkiállapotban kell hozzá"
fognia műve megteremtéséhez, mint a bűnözőnek a tett végrehajtásához. Bizarr
összehasonlításában nincs semmi polgárpukkasztó nagyotmondás, inkább csak az
a gyötrelem dereng föl benne, hogy minden vérbeli művésznek egy.úttal bátor
.merénylőnek is kell lennie saját műfajában. '

Tornai József azok közé az egy kézen megszámlálható kortárs magyar írók és
költők közé tartozik, akik nemcsak ismerik, de vezérlő elvükül is elfogadják az
efféle, normalitást fölkarcoló, szent közhelyeket.

A nemrég megjelent Vadmeggy cimű kötete talán a lehetségesnél is beszéde
sebb bizonyítéka ennek.

Első fölmérésre vetkőzés ez a könyv. Szokatlan férfivetkőzés, csontokig, zsige
rekig eljutó lemeztelenedés. A lélek és az érzékiség hatalmának a megszerzése és
elvesztése szemünk láttára.

Sokaknak léha iromány, magánűgy, hálószobaügy, egy Holdon botoigé ember
ízetlen magánbeszéde. Másoknak persze épp az ellenkezője ennek: végre kE;ndő

zetlen beszámoló egy férfi ötven esztendejéről, zaklatott gyónás- nem Isten
előtt, hanem előttünk, vergődők és gyakorló élők előtt. S ami hellyel-közzel fér
fiatlannak érződik benne, mondják a lelkesedők, a végén épp az lesz a legem
beribb, a legférfiasabb.

A könyv és a szerző ismeretében nem óhajtok belépni egyik pártba sem. Sem a
dicsérők. sem az elutasítók pártjába, mivel egyikből előbb-utóbb az eltökélt,
hideg nőmozgalom igyekezne magához rántani, a másikból pedig az álszemérem,
vagy valami hasonló tómegérzelem, tömegdivat.

A Vadmeggyet én más magaslatról szeretném nézni és láttatni ugyanakkor:
a költő Tornai lassan életműve összeálló lírai világa felől. Márcsak azért is, mert
elválaszthatatlan tőle. A könyv ugyanis nemcsak Tornai életrajza, hanem a ver
seié is. Azé a tizenhárom kötetnyi versé, amelyet eddig megírt.

Ha az olvasó valamelyest irodalomtörténész is volna, különös oknyomozásra
szánhatná el magát: párhuzamosan olvashatná végig a Vadmeggy nyok érzelmi
korszakot fölidéző vallomásait, esszéit és azokat a verseket, amelyek a jól körűl

határolható korszakokban születtek. Amulva tapasztalhatná, hogy milyen elva
dult ragyogásokból, tévedésekböl, hétköznapi megszégyenülésekbőlkellett Tor~.

nainak lepárolni az olyan verseket, mint amilyen például a Három "elégia, a Ta
vaszi holdtöldte, a Most nem gondolok; a halálra, vagy a külön kötetté összeállt
Tizenhét ábrándozás. A prózai emlékezések sorában ugyanis ott nyüzsög, ott fe
szül minden külsö körülmény, társadalmi korlát és magánbaj. suta apróságok és
részletek; a versekben viszont ezekből semmi sincs. Csak az, ami a személyiség
belső és felső világában játszódott le: az érzelmek féktelensége vagy csődje,

a halál üzenetei vagy a gyönyöré.
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Dosztojevszkijről értekezve azt írja egy helyütt Thomas Mann, hogy a démo
niról költeni kell s nem írni! Ha van mottó, amit ajánlani tudnék egy Tornai
versválogatás első oldalára, csakis ez a Thomas Mann-i gondolaf lenne. Mert a
magyarul író kortárs költőink közt voltak és lehetnek nagyobb világú költők

Tornainál, de elragadtatottabbak s vergődőbbek alig. Az ő legigazibb közege a
kiűzetés, a kiszakadás, a boldog boldogtalanság állapota. Az a közeg, melyet az
ellentmondásokba és a meghasonlásokba botló lét feszűltségei tartanak állandó
remegésben. Számára az egyensúly fogalma már-már a röstelIni való semleges
séggel azonos, a végtelenség naponkénti megcsonkításával. Váratlan elszólás
ként ezt vallja be egyik tanulmányában: .Bűntelenül élek." De rögtön hozzá
teszi, hogy ei az ártatlanság: "terméketlenség is". Egy hosszú barátság tapaszta
latával állíthatom, hogy ez nem értelmiségi kényeskedés Tornaiban, de szellemi
és biológiai ösztön. A "nagy akadályok egyenlő nagy élet" képletét ő elsősorban

a szerelemben tekinti sarkalló föltételnek. de meggyőződéseátsugárzik az élet más
mozzanataí ra is. Szemlélete fölcserélhetetlenül drámai, a megoldásai a dolgok
végjátszmájában azonban líraiak. Egyik-másik irodalmár- fönn is akadhat azon,
hogy Tornainak miért kellett prózában is megírni azt a zűrzavarral átszőtt életét,
melyet egyszer már a versekben emelkedetten megírt, a magamutogatás beteges
ösztöne nélkül.' ,

A Vadmeggy tagadhatatlanul kószább és eretnekebb könyv, mint a verses
kötetek. Szemérmetlenebb,szókimondóbb, szerelem-szagúbb, és halál-szagúbb.
Sőt, még azt is elfogadom, hogy nárcisztikusabb, mint amihez a mi köznapi ízlé
sünk hozzás.zokott. De ne felejtsük el, hogy a mai "önimádót" ~ legyen az Tor
nai vagy bárki' - nem az egykori mítosz pipiskedő bűne kísérti, hanem a szoron
gás. Nem arra törekszik, hogya saját életébe belesze.retve, másokra is rátuk
málja azt, hanem arra, hogy szétszedje, fölboncolja és értelmet találjon benne
magának s másoknak.

A versek életrajzán kívül, tehát, a Vadmeggy számomra egy izgalmas .étzelmi
szociográfia is!

A magyar irodalomban eddig a legtöbb szociográfiai mű - még az olyan sze
mélyesek is, mint Veres Péter Számadásá, Illyés Puszták népe, vagy Sinka István
Fekete bojtár vallomásai - társadalmi és közösségi indíttatásúak voltak. Minden
egyéni árnyalat, erkölcs és igény csakis ezeknek a függvényeként jelenhetett
meg bennük. Tornai nem a közösséget, hanem az egyént vizsgálja saját sorsában;
és vizsgálódásainak a közege sem a megszokott társadalom, hanem a szerelem; a
férfi-nő kapcsolat bozótos vadona. Az egyén ebben a közegben lélegzik, dolgo.
zik,sóvárog, szenved, ebben veszít erőt s támad föl a társadalom számára is.

A szerelem, látszólag, magánterület. Ha tetszik, még egy tábla is .Iölállítható
rajta azzal a fölírással, hogy védett és elzárt hely, tilos érinteni. A közfelfogás
általában így kezeli a szerelmet, így kezeli az emberi kapcsolatokat is, pedig ha
mérni tudnánk, hogy egy-egy megromlott, tébolyban tipródó há:l,iasság, zátonyra
futott szerelem mennyi velőt s ideget emészt föl abból a "közös vagyonból"
amely eszmeileg míndnyájunké, talán el is szörnyülködhetnénk a veszteségen.
Néha több lelki és testi erő pocsékolódik s veszik kárba míettuk, mint egy rosz
szul működő társadalom intézményesült hibái miatt.

Tornainak nem az volt a szándéka, hogy erre híVJa föl a figyelmet, de az olva
sót - szándéktalanul - erre is figyelmezteti. Szerelern. házasság, nemiség?
Mindhárom életünk, sorsunk központi magja körül kering, s aki ezekről beszél,
a legégetőbb közösségi témákat érinti. Azaz: politizál. Különösen manapség,
amikor'a házasság, a szerelem, a család, a nemiség kényes formái körül egyre
többféle lelkiismeret-gyötrő és talmi vélemény csapong. A társadalomtudós a
lélekgyógyásszal beszél a iémáról és statisztikussal, a lélekgyógyász az egyházak
képviselőivel vagy az ifjúsági szervezet illetékesével, s az egyház képviselője a
híres színésszel és a híres íróval. Okosságban és okoskodásban nincs is hiány, de
egy új. sejtelem, megérzés vagy fölismerés, amiből később társadalmi gyakorlat
is lehet, megrendítővé csak akkor válfk, ha személyes fedezete van.
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Tornai. Vadmeggyének minden sora megszenvedett és újra átélhető élmény.
Ezért alkalmas arra, hogy segítsen megmagyarázni magunknak önmagunkat.
Hogy nem olyanok vagyunk, mint ő, sem a szerelemben, sem a házasságban,
sem a tnegsemmisüléseínkben? Hogy egészen mások wgyunk? Ugyan mit számit
ez, amikor a különbözőségünk fölismerésében is magunkra gondolunk mindenek
előtt. Tornai szerelemföltogáséról a mienk re, az ő megcsalatásáról a mi meg
csalatásunkra. Ha a közélet és a magánélet jobban szétválhatna ismét egymástól,
bizonyára sokkal kisebb társadalmi jelentősége lenne egy-egy ember lemeztele
nedésének, maga-megmutatásának. De kqrunk politikával telitett kor, amelyben
a szervezett hatalom olyan erőszakosan tör be az emberek magánéletébe, hogya
magánélet szinte megszűnik létezni. Az én széthullása napi, eseménnyé vált vilá
gunkban, akár a csúnya közúti balesetek. Mintha Tornai ez ellen is irta volna a
könyvét, mert például a szerelem, mint időleges emberi totalitás, a másik fél
számára nemcsak megőrzi személyiségünket, de többnyire meg is növeli. S ezzel
már védelmet nyújthat a' fenyegető széthullás ellen. .

Miközben tehát a Vadmeggy: önarckép és vallomás, egyúttal vitairat is. Ki
érződik belőle, hogy Tornait olyan mértékben érdekli önmaga személye, mint
ahogy valamennyi más erkölcsi, érzelmi vagy metafizikai kérdés. Sok újat ter
mészetesen ő sem mondhat választott témáiról: a szerelemről, a nemiségről. a há
zasság csapdahelyzeteiről, de ő legalább mondja. Mondja. és képviseli. Kilép az
ösztönök, a titkos sóvárgások illegalitásából, mint aki megunta a hazudozást, a
valóság további leplezgetését és kihívóan rakja föl nekünk a kérdéseket: 'van-e,
lehet-e olyan szerelem, itt miköztünk, európaiak között, amelyiket nem drámai és
nem konfliktusos léthelyzetek tartanak fönn; edzenek s -pusztítanak el végül?

Sorolhatnám tovább gyakorlati kérdéseit s velük együtt a metafizikaiakat. Szót
ejthetnénk a nemek harcáról, arról az ingerült férfiviselkedésről, amely a föl
szabadult nő megjelenését kisérte és kíséri. A művészet és a szerelern kapcsola
táról, a szerelem változó divatjairól, sőt arról a távlatba helyezhető új mítoszról.
amely a kereszténység és az európai romantika hatása után kezd derengeni előt

tünk, és talán még alapjává is válhatna egy új szerelem-fölfogásnak. Huxley ér
telmezése szerint az Emberi Személyiség mitoszát kéne már végre megterem
tenünk. Az Emberi Személyíségről jóval tőbb bizonyosságot halmoztunk föl
máig, sez a tudás eligazítónk lehetne a keresztény világnézetű szerelem és
házasság jelenkori vergődése közben.

Ez a dimenziótágítás, ha szorosan odakapcsolódna is Tornai József Vadrnegy
gyéhez, már egy új fejezetet nyitna a töprengésben. De· én azt gondolom, kár
volna kapkodnunk; a múlt még túlságosan bennünk van, itt a bőrünk alatt. S a
Vadmeggy, mint egy önmagával hadakozó, túlélő férfi könyve, hozzásegíthet
bennünket ahhoz, hogy megértsük: kik voltunk eddígi kapcsolatainkban, szenve
délyeinkben, bukásainkben. s kik vagyunk most?, -
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