
A TEST SZERELME ÉRETTED
— A VÉGTELENSÉGÉRT
Takács Zsuzsa: A test imádása – India
című kötetének egy lehetséges olvasata

„Jónak lenni szűkösség, fogyatkozás, elsorvadás a létben.
Jónak lenni — kiválóság és fenségesség a léten túl.”

„A fenséges értelmet visz a létbe.”
(Emmanuel Lévinas)

Egy test úgy lát és hall, ízlel, tapint és érez, a kéz
úgy ír, a gondolkodó test úgy merül alá a világ-
ba, úgy gondolja el és fejezi ki azt, ahogy a lélek
van együtt azzal a társsal, aki végtelen és sosem
hal meg igazán. A test úgy érzékeli a világot, hogy
közben részt vesz abban a szellemi folyamatban,
ahogy a lélek a világban él, a vágyaiban, amelyek
a Másikhoz fűzik, akiben megnyilvánul a lét
végtelensége, szépsége és bánata. Az érzékelés és
a megismerés tehát nem materiálisan objektív jel-
legű, hanem mindig újjászületés is, a test a lélek
vágyaitól áthatva együtt is él mindazzal, amit ér-
zékel, a képek, a hangok, a nyomukban megszü-
lető gondolatok, képzetek pedig úgy szedődnek
össze, hogy abban mindig érezni a megtestesülés
lendületét, frissességét. Az érzékelt világnak a lé-
lek vágyain át történő összeszedődése teljesen
egyéni, szabad és teremtő, akár maga a születés
— így válik egy élet az Én történetévé. Claudel
mindezt egy szójátékkal érzékeltette, ars poeticá-
jában azt írta: a „connaissance” (megismerés) egy-
ben „co-naissance” (együtt-születés) is. Minél hű-
ségesebb egy lélek ahhoz a végtelenséghez, amely
a Te, a Másik arcában tárul fel, a test érzékelését an-
nál koncentráltabban hatja át a fenségesnek, a lét
átszellemültségének érzete. A test így alapozza meg
a világ transzcendenciájához fűződő viszonyunkat.
Ahogy Gabriel Marcel fogalmazott: „A test ben való
lét a metafizika központi adottsága.”

E gondolatok fényében tudom értelmezni
Takács Zsuzsa legújabb kötetének címét: A test
imádása. Egyfelől kézenfekvőnek tűnik, szinte fel-
kínálkozik a szókapcsolat erotikus színezetű ér-
telmezése, mint a test iránti csodálat és hódolat
kifejeződése, melyet alátámasztani látszik, hogy
a kötet versei a szerelmi líra kategóriájába is so-
rolhatók. A kötetcím és a versek ilyenféle mega-
lapozottságából indul ki a kritikák többsége.1 Ez
a fajta értelmezés azonban, úgy vélem, épp a di-
rektsége révén kevéssé érzékeny a rejtettebb,
szublimált aspektusokra, jóllehet bizonyos, fő-
képp racionális-ateista értelmezési horizontok
között az alapfeltevése vitathatatlan. Éppen ez,

Takács Zsuzsa kifejezésével élve, „a túl-közelből-
szólás” keltette aggály, tűnődés révén jutottam el
a másik értelmezési lehetőséghez: a test imádása,
mint a test valami/valaki más iránti hódolatának
kifejeződése, a test imád és hódol, nem a modern
értelemben vett erotika, hanem a platóni Érosz
vonzásában, egészen a szakralitás fokáig. Így a
kötet érdemét, egyben művészi értékét, nem fel-
tétlenül a (köznapi) erotika és spiritualitás egyen-
súlyának a megtalálásában látom, ahogy arra a
fentebb említett kritika érvelése indít (noha ez is
az egyik, de nem a legrelevánsabb erénye), ha -
nem abban, ahogyan e versekben, melyeket egy
kivételesen érzékeny, sokszínű  női lélek szerelmi
érzése hat át, kitapinthatóvá válik a Másikban, a
Te-ben rejlő transzcendens végtelenség megtes-
tesülése. E líra nyelvezetében, metaforáiban, asz-
szociációiban nem az erotikus tapasztalás pszi-
chikai jelentésrétege ’szólal meg’, hanem az
érzékelés és érzésvilág olyan metafizikai lényege
ölt testet, amelyről a művészet világán kívül le-
választhatatlannak érezzük az ineffabilitás jelle-
gét. Az imaginatív teremtőerőben, amellyel Ta-
kács Zsuzsa dolgozik, jól érzékelhető annak a
léleknek az önzetlensége, fiatal, rugalmas len-
dülete, aki önmagától a Te (a Másik) felé indul
el, keresi, ahogy „arcára vágyik az arc”, hogy
soha többé ne térjen vissza önmagához. A lélek-
nek ebben a mozgásában, amely által eltávolodik
önmaga terétől és idejétől, hogy megérinthesse a
Másikat, a szeretett lényt, nem a birtokbavétel,
hanem a benne rejlő végtelenség vonzásától ösz-
tönözve, e folyamatban tehát a testi érzékelés
többé nem gyönyörszerzésre szolgál, hanem a
világ érzékelt „arcainak” összeszedésére, elvo-
nására, elvonatkoztatására (absztrakció), és fel-
emelésére a Másik arca elé. Ez a „felajánlás”, ami
épp a költészet által valósul meg, kifejezi egy-
részt a teremtő léleknek a világtól való vissza-
húzódását, lévinasi értelemben vett „el-oldott-
ságát” (ab-solute),2 elrugaszkodását a Másik felé,
amely által a testi érzékelés megújul, másrészt
pedig világosan utal e költészet liturgikus jelle-
gére. Van ebben egyfajta, a versek összességén
átívelő komolyság, az észlelések, érzések, képek
burjánzásán túl való összpontosítás a rejtett vég-
telenségre, mint lényegre, egy olyan figyelem,
amelyet már Pilinszky is észrevett az akkor in-
duló, fiatal költő(nő)nél, és találóan „hűségnek”
nevezte: „A bizonytalanságot, az egyre növekvő
zavart és bizonytalanságot mind nagyobb gaz-
dagságra fordító hűség; tévedek, ha ezt látom e
költészet legbensőbb törvényének, értékének és
sorsának?”3
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A kötet kezdő, azonos című versében már kü-
lönös dolgokról olvashatunk: egy utolsó szeret-
kezés utáni kétségbeesés leírásáról van szó,
amely természetes is lehetne, hiszen a szerelem
véget érése fájdalmat kelt a lélekben, de itt az
arcot, mely imént még „kéjesen meg-megvo-
naglott”, a búcsú közeledésére „a pusztítás és a
pusztulás” öröme járja át. Talányos, és nem is
egyszerűen az ismert ambivalenciáról van szó,
miszerint a szeretkezés örömét olykor csak fele-
rősíti az érzés elmúlásának sötét melankóliája,
itt az öröm „az idő kerekének megakasztásától,
/ a küllők elferdítésétől, a bőrükbe fúródó /
fémszilánkok sebző táncától, a kötelékeken / ej-
tett ezer vágástól” ébred föl. A kiszabadulás, az
eloldódás öröméről van szó, mely elvegyül az idő
megtörésének érzésével. Ám az idő megtörését
a lírai alany idézte elő, hiszen ’megakasztja’ az
időt, ’elferdíti’ a körkörös idő tengelyét. És így a
következő versekben egy olyan múlt tárul föl,
mely sosem volt jelen, a kétségbeesés pedig átí-
vel a halálon. Álmában megjelenik a rég halott
kedves (Tér, Fehér arcod), de nem úgy, hogy csak
látja, hanem találkozásként, mely a valóságból
kölcsönzi erejét: az ébrenlétben egy kor megélt,
múlt idejű valóságdarabra utal vissza, tagad -
va azt — „Szemmel láthatóan cáfolni / akarod,
hogy visszautasítottál, amikor // még éltél.”
(Tér); „Halotti gyöngeségedben / képtelen vagy
leplezni érzelmeidet / irántam.” (Fehér arcod).
A Másik tehát álomban tűnik föl, mintegy in-
kognitóban, ezért ha szólt is, az olyan, mintha
semmit sem mondott volna, hiszen a versből vi-
lágosan kiderül, szavait meghazudtolja mindaz,
ami a nappal fényénél, az élet eleven valóságá-
ban történt. Ám mégis „szólt”, kifejezett az
álomkép által valamit, egy olyan valóság színét
vegyítve bele a szerelem történetébe, amely
sosem volt jelen. De attól, hogy az élet realitásá-
ban nem volt jelen, még nem kevésbé valóságos,
nyugtalansága révén felszakítja a valóság köz-
napi szövetét, és egy olyan távolság áramát en-
gedi begyűrűzni, amelyben örömmel érzékeljük
a Végtelent. „Próbálj meg szeretni újra” — kérleli
a halott az elhagyott, megtagadott, eleven ked-
vesét, és valóban szinte versről-versre leszünk
tanúi annak, ahogy a lírai én a kezdeti „gyengéd
hárítás” zavarodott mozdulata után átengedi
magát e felszólításnak, önzetlenül feláldozva
magát — „Figyelő szemek kereszttüzében / kor-
tyoltam a keserű poharat” (Fegyelmezettebb vol-
tam), illetve „álmomban (...) hogy a karcsú, / ősz
hajú, meggyötört arcú férfi te vagy, / tilos lett
volna tudnom, vagy ha már / fölismerlek, a
megtorlást kockáztatva szinte, / az ölelésedet
viszonoznom ennyire hevesen.” (A tiltás ellenére
tudtam). Azt tapasztaljuk, hogy minél önfeledt-

ebben halad a Te felé a lírai én, annál inkább kö-
zeledik a Végtelen felé, annál bensőségesebb vi-
szonyt alakít ki, de nem a régi kedves lelkével,
hanem a lét transzcendentális síkjával. A világ
teste, ahogyan megjelenik ezekben a versekben,
olyan anyagnak bizonyul (egy férfi öle, a fátylá-
ban süllyedő nap, a rozsdavörös őz, a nyár végi
strand medencéje, a Colos seum, a Kaszást jelké-
pező „zsúfolt” villamos, a porcelánok, a széttört
metszett poharak, a kivérzett szitakötő, a szét-
gurult almák, a néger maszkok, „a hóban és
ködben ragyogó” júniusi este, a sakkfigurák, a
faliórák stb.), amely a végtelenség és Isten kö-
zelségével kísért. A lírai én megnyílásával ez a
belsővé vált világ szétpattan, őszintén feltárul-
kozik minden gondolat és jelentés, egyre vilá-
gosabban utalnak a végtelenségben rejlő ere-
 detükre, és a világ, ami fölötte áll köznapi
életünknek, hirtelen közel kerül hozzánk, mi-
közben érintetlen, birtokolhatatlan ma rad —
igen, ez az igazi költészet ereje. Kétségtelen,
hogy Descartes-nak kell igazat adnunk, aki azt
írta: „bizonyos módon előbb van meg bennem a
végtelen észlelése, mint a végesé, azaz előbb van
Isten észlelése, mint saját magamé”. És igazából
előbb van meg bennünk a ’Te’ észlelése is, mint
a saját magunké, hiszen a Te mindig közelebb
van Istenhez, mint az Én. A kötet utolsó, Kal-
kuttai Teréz Anya vívódásait megjelenítő ciklusa
(India) arra összpontosítja a figyelmünket, hogy
az Istentől való félelem, ha tiszta tekintettel mér-
jük föl, nem szorongás, hanem a felebarátért és
annak halálért érzett felelősség. A Te arcában,
főleg ha elesett és szenved, a halandóság tekint
ránk, melynek fájdalmát Krisztus sem kerülhette
el. Holott Róla nem esik szó, de kétségtelen,
hogy keresztjében osztozott vele a lírai én is, aki
betegségéről és halálfélelméről a Nyelvtan, hala-
dóknak című ciklusban vall. Ami különösen szép
ez utóbbiban, ahogyan a lélek elkülönül véges
életétől, de úgy, hogy egyetlen érzés mégis hoz-
záköti, és ez az érzés épp a hála. „Hálám végig-
söpör a portálok / előtt felgyűlt, tavalyról itt ma-
radt, / tört levelek között. Hová lép jek, / hogy
meg ne ijedj tőlem?” (Lábadozás). (Mag vető,
Budapest, 2010)

KIRILLA TERÉZ

1Például Krusovszky Dénes: „Hazafelé tart a
testem” (Takács Zsuzsa: A test imádása – India).
Műút, 2011/023.

2Lévinas értelmezésében a transzcendencia
az Abszolút, az, ami ab-szolúttá vált, vagyis el-
tűntté, illékonnyá.

3Pilinszky János: Takács Zsuzsáról. In: Publi-
cisztikai írások. Osiris, Budapest, 1999.
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