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àVALAKI N°Z EGY
ABLAKBñLÊ

TakÀcs Zsuzsa Ãjabb verseirûl
 

TakÀcs Zsuzsa: Viszonyok k´nnye
Jelenkor, P¢cs, 1992. 127 oldal, 99 Ft

TakÀcs Zsuzsa: TÀrgyak k´nnye
Jelenkor, P¢cs, 1994. 87 oldal, 190 Ft

TakÀcs Zsuzsa: UtÂszÂ
Jelenkor, P¢cs, 1996. 162 oldal, 440 Ft

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢ben a v¢gtelent kap-
csolatok tagoljÀk, a teret az ¢rzelmek t´ltik ki.
Az idû is Ágy nyer ¢rtelmet: àSzeretn¢lek lÀtni,
szeretn¢lek lÀtni, akÀrhol / vagy, mert f¢lek, nincs
idû, keress meg! [...] Mit akar itt az elmÃlÀs?Ê
(K¹ZBEN S°TA A LIGETBEN, 1983.) çllandÂ t¢-
ma ¢s gesztus ez¢rt az eml¢kezet, a visszafel¢
tekint¢s; a mÃlt n¢ha a t´bbi idûn¢l is ¢rv¢-
nyesebb. Egy korai verscÁm 1970-bûl: AZT
MONDOD HOLNAP: TEGNAP ESETT. ESIK ä egy
Àlomvers 1992-bûl: àValÂsÀggal eml¢keztem rÀdÊ
ä vagy az 1989-ben megjelent vers:

HIçBA VAGY ITT

HiÀba vagy itt, mintha egy k´d-l¢ny
¡lne a helyedben. ä Itt volt ä
mes¢lem neked. FelrÀzol. ä Itt vagyok!
ä Itt volt ¢s besz¢lgett¡nk!
ºt´d az asztalt ¢s rÀm kiÀltasz
ä Most besz¢lget¡nk!
ä Most? ä prÂbÀlok figyelni,
de nem ¢rtem, mit akarsz mondani ezzel.
ä Itt volt ¢s besz¢lgett¡nk, ¢s azt mondta
szeret. ä Most mondom neked!
Olyan k¢ts¢gbeesett vagy, annyira
bizonygatsz valamit, hogy
nem merem megk¢rdezni tûled hangosan,
m¢rt kell fizetn¡nk minden¢rt,
¢s szinte mÀr bÀnom is, hogy
engedtem, hogy ilyen sokÀig maradj,
mert talÀn azt hiszed, van m¢g rem¢ny.

Nem lehet a jelenben megkapaszkodni, ¢s
m¢gis meg kell ´r´kÁteni. TakÀcs Zsuzsa k´l-
t¢szet¢nek k¢t nagy pill¢re a sz¡let¢snek-
anyasÀgnak ¢s az anya szenved¢s¢nek-halÀlÀ-
nak eml¢ket ÀllÁtÂ versek csoportja. ELýSZñ
¢s UTñSZñ a szeretett l¢nyek ¢let¢hez. Mind-
kettû az intimitÀs ¢s a hallgatÀs ter¡lete, m¢g-
is egyetemes (az ´r´k jelen ¢s az ´r´k nincs)
¢s versben kimondhatÂ, kimondandÂ, hiszen
¢ppen a hallgatÀsban sürüs´dik meg sok lelki
folyamat. °s sz¡ks¢g¡nk is van rÀ, hogy ilyen
verseket olvassunk.

A k¢t tÀmÀhoz persze gy´keresen mÀsfajta
versek tartoznak. Az ELýSZñ-val indulÂ,
1976-os JöLIUS ciklus dinamikus, csupa ige,
¢s nagy teret fog be, mint a teremt¢smÁto-
szok.

à°s megpattant az ¢g.
A vÁz hÀtÀra vett,
a KÁnok AlagÃtjÀn Ãsztatott,
s Ãsztak velem a sÀros csillagok.Ê

(AZ EML°KEZ°S ELýTTRýL)

Pedig (vagy: hiszen) ott van az elmÃlÀs tudata
az anyÀban: àMeghalok ¢n mÀr. K¢szÁtik ÀgyadatÊ
(JöLIUS, HALçLOM, SZºLET°SED) ¢s az Ãjsz¡-
l´ttben is: àIrgalmazz nekem, ha ¢lni akarsz. /
Dermedten n¢zlek, szük´lû kis Àllat, / utoljÀra lÀt-
lak mindÁgÊ (ELýSZñ).

Az UTñSZñ-ra ¢s a korÀbbi TçRGYAK
K¹NNY°-re (mindkettû k´tet- ¢s cikluscÁm is)
¢ppen az aprÂ r¢szletek, az alulmondÀs, a
szordÁnÂs hang jellemzû, a kev¢s jelbûl is ¢rtû
tapintat ¢s empÀtia (àNem mondom el, nehogy
megszidjanak, / hogy Ãgy viselkedt¢l, mint aki /
eg¢szs¢ges, mint bÀrki mÀsÊ ä A DESZKALAP), a
szeretet egyszerre elfogÂdott, m¢gis tiszta lÀ-
tÀsa:

àBÃcsÃt vesz mindenkitûl, mindenhol
elidûzik. F¢lek, hogy unjÀk.
TÃlsÀgosan lassan n¢zi az arcokat.
A semmitmondÂ szavaknak
eredeti ¢rtelmet tulajdonÁt.Ê

(KöT)

Az UTñSZñ k´tet azonos cÁmü r¢sz¢ben-
ciklusÀban a HALçLSZOBA cÁmü vers kapcsolja



´ssze a k¢t t¢mÀt: a felnûtt gyerek a sz¡let¢se
napjÀn hÁvja halott anyjÀt, egyszerre felnûtt-
¢s gyerektudattal. àNem fÀj a fejed, csontjaid
nem hasogatnak, / negyvenegy napja halott vagy,
lehet, / a gyomrod sem v¢rzik mÀr tovÀbbÊ, mond-
ja a felnûtt, ¢s a gyerek: àLezÀrult arcod mint
egy szem, lehet, / mÀr nem szeretsz. [...] JÀtszd el,
hogy meghalsz, hadd legyek / veled! // Legyen a
szÁnhely a halÀlszoba!Ê ä majd megint a felnûtt-
hang id¢zi a kÂrtermet, a test ÃtjÀrÂl tudha-
tÂkat, ¢s fejezi be a verset az ¡ress¢g metafo-
rÀival. A szokatlan àhalÀlszobaÊ valÂszÁnüleg
akkor is a megszokott hÀlÂszobÀt juttatnÀ
esz¡nkbe, ha nem a gyerek hÁvnÀ az anyjÀt
jÀtszani. A halÀlt felfogni jÂzan ¢sszel (felnût-
ten) nem lehet. A àgyerekÊ a teremt¢s ig¢j¢-
vel szÂl k¢tszer is: àhadd legyek veled... legyen a
szÁnhelyÊ. HÀt lehet? ¹tsz´r hangzik el a meg-
t´rt¢nt t¢ny lehetûs¢ge, ¢s mindig mÀst jelent
a l¢tige. Lehet: àakkor sem hiszemÊ, ànem tudha-
tÂÊ, à¢s m¢gsem lehetÊ, àtalÀn el kell fogadniÊ, àta-
lÀn igen, talÀn nemÊ.

A szeretet elveszt¢se fÀj a legjobban, hi-
szen amÁg az az illÃziÂnk, hogy megszÂlÁtunk
valakit, aki nincs, eg¢sz l¢ny¡nkkel fel¢ for-
dulunk, ¢s egy r¢sz¡nk a halÀla tudatosÁtÀsÀ-
val megszünik. Azt hiszem, a àlehet, hogy nem
szeretszÊ mondat nem ¢rtelmezhetû (matema-
tikailag), de m¢g mindig k´nnyebb elfogad-
ni, kimondani, mint azt, hogy à(lehet, hogy)
nincsÊ. Ez¢rt is fordul a k´ltû Camus K¹-
Z¹NY-¢nek elsû mondatÀhoz (àMa meghalt
anyÀm, vagy talÀn tegnapÊ), amikor a BEFEJE-
Z°S ciklusban a halÀl t¢ny¢t k´zli.1 De a ver-
sek legnagyobb r¢sz¢ben nem mond le a mÀ-
sodik szem¢lyrûl.

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢nek a megszÂlÁtÀs
alaphelyzete. Ez a k´lt¢szet bel¡lrûl vet¡l a
vilÀgra, a tÀrgyakat gyakran szimbolikusan
megszem¢lyesÁti, a k´ltû vel¡k is viszonyban
van, megszÂlÁtja ûket is, vagy sajÀt ¢rzelmeit
k´lcs´nzi nekik. A bÃtor, a szoba vagy a hÀz
gyakran metonimikusan jelenti tulajdonosÀt,
lakÂjÀt. De ez mÀr az emberi kapcsolatok hÀt-
tere,2 amelyek hol kÁv¡lrûl, hol bel¡lrûl, hol
prizmaszerüen egyszerre t´bb sz´gbûl lÀtsza-
nak,3 k¡l´n´sen a korÀbbi versekben.4 A be-
sz¢lû vagy a megszÂlÁtott szem¢ly¢nek nyelv-
tani vÀltogatÀsa a k¢sûbbi versekben is elûfor-
dul (àNem ezt akartam mondani. Egy halÀlos be-
teg / k´zel¢ben ¢lÊ ä VILLAMOSON), de az utÂbbi
hÀrom k´tet verseiben a n¢zûpont vÀltozÀsa

helyett a szem¢lyek azonossÀga vÀlik bizony-
talannÀ,5 sokszor enigmatikus n¢vmÀsok he-
lyettesÁtik ûket (àvalakiÊ, àakit szeretszÊ), illetve
a versek t¢mÀjak¢nt jelenik meg az idegen-
s¢g (N°GER Ný) ¢s az azonossÀg (EGY ISME-
RETLEN BALLONKABçTOS F°RFI J¹N), a k´zel-
s¢g ¢s a tÀvolsÀg (àDe te / maradj meg tÀvolinak,
szinte idegennek, / hadd jÀtsszon lÀzadÂ k¢pzeletem
/ veled!Ê ä VçRAKOZçS, àA tÃl-k´zelbûl-szÂlÀs biz-
tosan megzavarÊ ä VíZPART), sût az ´nmegfi-
gyel¢s vesz¢lye, Àra is:

àHonnan van ennyi elbizakodottsÀg bennem,
hogy azt hiszem, kÁv¡lrûl szeml¢lhetem az ¢letem
¢s nem fizetek rÀ. Azt hiszem, fizetni akarok.Ê

(MINDIG IS TUDTAM)

Nem a viszonyok egyszerüs´dnek, TakÀcs
Zsuzsa k´ltûi nyelve vÀltozott, vÀltozik folya-
matosan, ami a kilencvenes ¢vektûl, a terzi-
naformÀval ´sszekapcsolÂdva lett nyilvÀnva-
lÂ,6 de mÀr az 1986-os ELT°KOZOLT ES°LYEM
verseitûl tetten ¢rhetû. Egyr¢szt ekkor jelenik
meg az ironikus hangv¢telü versek tÁpusa
(LEV°L A VçLTOZçSRñL), mÀsr¢szt a korÀbbi
erûsen metaforikus-szimbolikus nyelv ettûl
fogva az ¢lûbesz¢dhez k´zelÁt, mik´zben rit-
musban, alakzatokban, nyelvi reflexiÂban sü-
rüs´dik.7 TalÀn klasszicizÀlÂdik a hang, tÀr-
gyiasul, legalÀbbis r¢szben, bizonyos tÁpusÃ
versekben. (àNem rejt¢lyes, hiÀnyos inkÀbb, / amit
mond, amit a kez¢bûl kiadÊ ä mintha AZ °JSZAKAI
UTAS [1996] elsû sorai is ezt igazolnÀk, de ez
mÀr a legÃjabb versek jelk¢pesebb k´re,
amelyekhez m¢g visszat¢rek.)

InkÀbb azt mondhatnÀm, hogy a kilenc-
venes ¢vek k´teteiben a szÂk¢pek helyett az
Àlmok k¢pei vÀlnak egyre gyakoribbakkÀ, a
k¢pzelet irÀnyÁthatÂ munkÀja Àtadja hely¢t a
tudatalatti vagy ´ntudatlan folyamatok tuda-
tos megfigyel¢s¢nek. AZ ELT°KOZOLT ES°-
LYEM-ben olyan versek jelennek meg, me-
lyekben az Àlom a halÀl felfogÀsÀt, a halott-
hoz szÂlÀs irrealitÀsÀt enyhÁten¢, az ¢bren
¢rthetetlen t¢nyt dolgoznÀ f´l, ha tudnÀ, il-
letve a vers ennek a paradox voltÀt r´gzÁti. A
megszÂlÁtÀs ehhez a vilÀghoz vonja a halottat,
de a kommunikÀciÂt nincs mÂd e vilÀgi logi-
kÀval tovÀbbgondolni. Az ¢lû csak àaz¢rt akar-
na besz¢lniÊ a halottal, àhogy tûle halljaÊ: nem
igaz a boldogtalansÀgÀrÂl szÂlÂ Àlma (HAJ-
SZA); egy idegenben az apjÀra v¢l ismerni, de
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ànem akartam lÀtni / nyakÀn a vÀratlan kigyÃlÂ,
v´r´s foltokat, / Ãj ing¢t, amit mÀr nem ismerhet-
temÊ (TE, AKI ANNYIRA) ä vagy a paradoxon
tÃloldalÀra ker¡l, mint valami rafinÀlt M´bi-
usz-szalagon:

àLassan mÀr otthonosabb lesz nekem itt
k´ztetek, mint amikor m¢g ¢ltem.Ê

(ZçRT AJTñ, LECSUKOTT
SZEM, 1989)

(HasonlÂ a halott szemsz´g¢bûl Árt vers: àFe-
lûlem meg is halhatsz. Te lenn¢l / az elsû halottam.
UtÀnam az elsû te lenn¢lÊ ä NYçR, 1986.)

Az id¢zett versek t´bbs¢ge Àlomvers, leg-
alÀbbis az Àlom logikÀjÀt, n¢ha igen sz¡rreÀlis
belsû evidenciÀit k´vetik. Persze van Àlom,
amely ¢ppen megvilÀgÁtja az ¢rthetetlent. Az
1992-es VISZONYOK K¹NNYE verseiben a k´l-
tû feltünûen sokszor hasznÀlja a meg¢rt¢s lo-
gikai-nyelvtani fordulatait ä àtehÀt, ez lehet,
igen, ezek szerintÊ ä, ¢s gyakran az Àlom vagy
Àlomszerü helyzetek ¢rtelmezik a valÂsÀgot,
à...a vakÁtÂ, tiszta, szabadÁtÂ hÂbÂl / m¢rt igyekszem
a szük ¢s romlÂ / ¢p¡let fel¢, mely ezek szerint: az
¢letem?Ê (CSAK VEREJT°KBEN, FULDOKOLVA.)
De a megfejt¢s nem mindig ilyen egyszerü ä
àEgy ismeretlen ballonkabÀtos f¢rfi j´n / velem
szemben a kihalt ¢jszakai utcÀn / ¢s mosolyog. ý
az tehÀt, akit szeretekÊ (EGY ISMERETLEN BAL-
LONKABçTOS F°RFI J¹N) ä, n¢ha az irracio-
nalitÀs fel¢ mozdul el, olykor tudatosan meg-
teremti az ûr¡let vilÀgÀt. A legpregnÀnsab-
ban ezt a HATALMAS, °DES SZýLýSZEM-mel
kezdûdû N°GY VERS-ben lÀtjuk. A mÀsodik
versbeli borzalmas Àlomban viaszos, halott
csecsemû sz¡letik,

àä ögy kell tenn¡nk, mintha ¢lne! ä mondta
a bÀba, ¢s f´lkiÀltott egymÀs utÀn k¢tszer:
ä Milyen ¢desen kalimpÀl!Ê

A àk´z´nyÊ, a àhomÀlyos büntudat ¢s f¢lelemÊ m¢g
az Àlom¢, ¢s logikus utÀna a k¢rd¢s is: àUgye
nem vagyok szerelm¡nk gyilkosa? / Ugye az egy
idegen f¢rfi gyermeke volt?Ê ä de mire v¢lj¡k a
bizonygatÀst?

àA legvalÂszÁnübb, hogy egy viaszbabÀrÂl
van szÂ. Valami kegyetlen tr¢fa lehetett,
hiszen k´r¡l´tt¡nk minden: ¢let.Ê

Szerencs¢re a zÀrÂ k¢t sor visszat¢r az elsû
vers jelen idej¢hez (àha most... sikoltozva for-
dul a villamosÊ), amelyrûl ha nem mondja is
ki a k´ltû, ¢rz¢kelteti, hogy szint¢n Àlom.
çlom az Àlomban ä de igen hatÀsosan id¢zi
az ûr¡letet.8

M¢g bonyolultabb az Àlom ¢s a valÂsÀg vi-
szonya az çTVçLTOZçSOK-ban. T´bb olvasata
is lehet a versnek: l¢tezik-e az Àgyban talÀlt
figyelû bogÀr, ha igen, a villanyf¢nyre benyitÂ
szeretûtûl f¡ggetlen¡l vagy ¢pp hogy azonos
vele,9 a fel¢bred¢s vetÁti-e rÀjuk az azonossÀ-
got, vagy itt is Ãjabb Àlomba ker¡lt¡nk? Ami
a magyarÀzatot adnÀ, a logikus mondatszer-
kezet enigmatikus: àBenyit / akit szeretsz.Ê ...
àIgen, tudod, hogy baj van. Aki nemr¢g m¢g / pÀr-
nÀdon fek¡dt, az figyel feket¢n, mereven.Ê K¢r-
d¢s, honnan: a tudatbÂl vagy az ajtÂbÂl? De
nem mindegy? àAki nemr¢g m¢g pÀrnÀdon fe-
k¡dtÊ: nemcsak nyelvtanilag: szerep¡k szerint
is vonatkozhat bÀrmelyik¡kre.

Hogy mi nyilvÀnvalÂ ¢s mi logikus?
Ugyanebbûl az ¹T VERS-bûl a harmadik a
NOS, HçT HAZAJ¹TTEM, ahol minden eviden-
cia tÂtÀgast Àll. A k´znyelvben a vak is lÀtja,
ami nyilvÀnvalÂ. TakÀcs Zsuzsa kiegyenesÁti a
paradoxont, igazat mond: àA vak is tudhatja,
lÀthatja a s¡ketÊ ä valamilyen mÂdon csak el¢r
hozzÀjuk a valÂsÀg. àHallhatja szÁvemÊ, ha ¢r-
teni nem tudja is. Mit is? àHa hittem volna /
¢rzelmeidben, bizakodÀsra nincs ok.Ê öjabb k¢t-
¢rtelmüs¢gek ä a hit ¢s a bizakodÀs ellent¢tbe
ÀllÁtott szinonimapÀr, amellett kijelent¢shez
kapcsolÂdik a felt¢tel ä k¢t olvasattal: ha hit-
tem volna: ànem hittemÊ, vagy: àha hittem is, mÀr
nem hiszekÊ. NyilvÀnvalÂ? Akkor lenne, ha a
vak is lÀtnÀ, holott a s¡ket is k¡szk´dik a
meg¢rt¢ssel.

Csak a lÀzadÀs biztos. A vers sz¡rreÀlis
k¢ppel zÀrul. Az ¢jszaka, a k¢s, a csillag
ugyanÃgy JÂzsef Attila vilÀgÀt id¢zi, mint a
verscÁm. A k´vetkezû vers pedig a szint¢n lÀ-
zadÂ SzabÂ Lûrincet: àírd meg a verset ¢s me-
nek¡lj! / Mint gyÃjtÂbombÀt, hajÁtsd el / kem¢nyen,
messzire!Ê Kafka, Shakespeare, JÂzsef Attila,
SzabÂ Lûrinc ¢s talÀn Villon: ´t fogÂdzÂ.

Az ¢rzelmek vilÀga legalÀbb olyan bonyo-
lult, mint az Àlmok¢: àM¢rt hoztÀl virÀgot, hi-
szen m¢g ¢lek?Ê àEgy forradÀs az Àgyam mellett
ÀllÂ fikuszon. / Ilyen sebeket ûrz´k ¢n is?Ê ä Hogy
ne irreÀlisan, hanem a valÂsÀgbÂl k´vetkez-
zen az ¢let ¢rtelme, ahhoz a szenved¢s lÀtvÀ-
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nyÀra, a szeretet tehetetlens¢g¢re van sz¡k-
s¢g. Az 1994-es TçRGYAK K¹NNY°-t mÀr nem
uraljÀk az Àlmok, vagy nem tanulsÀgosan
(àMegsz¡letett a d´nt¢s, mondod. / De hogy ez mit
jelent, ¢s annyira mi¢rt / feh¢redt¢l el, azt elhall-
gatod elûlemÊ ä D¹NT°S). A TçRGYAK K¹NNYE
ciklusban tÀrgyak ¢rtelmezik a fÀjdalomban
tehetetlen¡l r¢szt vevû szemtanÃ ¢let¢t: az
¢rintetlen¡l megmaradt ûszibarack, a f¢ny¡-
ket vesztett evûeszk´z´k vagy a margarin:

MARGARIN

VillÀval ´sszekarcoltad a margarint.
Visszahûk´ltem tûle, amikor a doboz
fedel¢t levettem. FÀjdalmadban, mondtad.
Eszerint Ágy kell ¢lnem.

A l¢lek mük´d¢s¢nek furcsa kettûss¢ge,
hogy a kÁn, a fÀjdalom lÀtvÀnyÀra figyelû te-
kintet az ¢let kÁnos helyzeteit is ¢lesen lÀtja,
¢s a humor¢rz¢k ilyenkor (a szint¢n tilos te-
r¡leten) a legvadabb formÀban t´r f´l:

àNem vÀlok nyugtalannÀ, ha a hÀzszÀmom
¢s ¢veim szÀmÀnak ´sszege
nem oszthatÂ hÀrommal.
Nem menek¡l´k a szekr¢nybe
a t¢v¢bemondÂ ÀthatÂ tekintete elûl.
Hogy ûr¡ltek k´z´tt ¢lek, nyilvÀnvalÂ.
De nem eml¢kszem, mikor szÀllÁtottak beÊ

(EGY öJSçGHíRRE)

ä illetve ugyanaz a tombolÀs t¢pi sz¢t (fegyel-
mezett mozdulatok helyett) a nagybetegnek
szÀnt r¢test, amely a szerelem eml¢k¢rûl is le-
rÀntja a v¢dûr¢teget, ¢s egy utcai lejmolÂ
alakjÀban lÀtja k¢nyszeresen volt kedves¢t:
àMinden alkalommal elÀllt a szÁvver¢sem: / ugyan-
az az alkat, fejforma, k´rszakÀll, / ¢s ä ne is ha-
ragudj! ä ugyanaz a kiss¢ / k¢regetû testtartÀs, ki-
¢heztettek?Ê (A HASONMçS.)

E verseknek a k´tetek fel¢pÁt¢s¢ben ellen-
pontozÂ szerep¡k van. A VISZONYOK K¹NY-
NY°-ben Ágy ¢kelûdik az Àlmok, Àlomszerü vi-
szonyok HATVAN VERS-e ¢s a halÀllal, l¢lekkel
foglalkozÂ EML°KEZ°S-GYAKORLAT gyakran
transzcendens versei k´z¢ az °DES CHUR-
CHILL, K¹SZ¹N¹M A TçVIRATOT ciklus, ¢s
ugyanilyen k´zb¡lsû helye van A HASONMçS
gyilkos humorÃ darabjainak k¢t ¢vvel k¢sûbb

a TçRGYAK K¹NNY°-ben. Az UTñSZñ k´tet-
ben ä a K°SLELTET°S-beli k¢t Ãj darabon kÁ-
v¡l ä a VçLOGATOTT VERSEK legelej¢re ker¡l-
nek e szilaj versek, ¢s k¢sûbb mÀr nem t´rik
meg az Àlom-szerelem-szeretet-r¢szv¢t ¢s
transzcendenciakeres¢s Áv¢t.10

Ahogy a k´tet v¢g¢n a testtûl a l¢lek fel¢
fordul a figyelem, tovÀbb vÀltozik a hang,
mÀsfajta szem¢lyess¢g ¢rv¢nyes¡l. Az ANIMA
cÁmü versben egyszerre, egymÀs utÀn hall-
hatjuk a legszem¢lyesebb hangot: àHovÀ ju-
tottam, hogy ennyire / fontos ez a vÀros, bukÀsom
szÁnhelye. / Az utcÀra hordott lomokhoz t¢rdelek /
¢s berendezem vel¡k Ãj vilÀgomÊ ä a halhatatlan
l¢lekk¢nt szem¢lytelenn¢ tÀvolÁtott ¢nt: àEgy
nû homÀlyos Ãtjain jÀrok, / aki arcÀnak verejt¢k¢vel
keresi kenyer¢t, [...] aki levelet Ár ¢s azt hiszi, ver-
seit, / cÁmzettje a vilÀgÊ ä ¢s mintha ez sem vol-
na el¢g: a l¢lek valÂban szem¢ly f´l´tti lesz,
amikor egy mÀsik k´ltû, a p¢ldak¢p vers¢bûl
vett (egyetemes) kÁnnal, Pilinszky APOKRIF-jÀ-
nak k´zponti k¢p¢vel àÀll bosszÃtÊ az ût ÁrÂ
TakÀcs ZsuzsÀn:

àçlmÀban bosszÃt Àllok a testen,
megcsÃfolom f¢lbemaradt talÀlkozÀsait,
erdûi hely¢be egy halÀltÀbor megcsonkÁtott
fÀit ¡ltetem.Ê

Egy mÀsik versben viszont a kollektÁv imÀt
szem¢lyesre formÀlja a k´ltû: àçlmomban
hajtsd hozzÀm f¡ledet, / ¢s ne torolj meg minden
bün´s gondolatot, / de csinÀlj a napnak bennem
sÀtrat.Ê (ENGEDD, HOGY HOMLOKOM M°G F¹L-
DERºLJ¹N.)

M¢g egy verstÁpusrÂl kell szÂlnom. Az
UTñSZñ Ãj verseiben megjelenik egy harma-
dik szem¢lyben besz¢lû jelk¢pes versfajta, il-
letve hÀrom vers: A KíS°RTý, AZ °JSZAKAI
UTAS ¢s A TILTAKOZñ, amelyek talÀn nem v¢-
letlen¡l juttatjÀk eszembe T. S. Eliot k¢sei
verseinek jelk¢peit (aki t´bbek k´z´tt Keresz-
telû Szent JÀnos-id¢zeteivel is kapcsolÂdik a
XVI. szÀzadi k´ltû magyar fordÁtÂjÀhoz, Ta-
kÀcs ZsuzsÀhoz). A KíS°RTý mondatfüz¢se,
ÀthajlÀsai, utcai lÀmpÀja, ablakbÂl kihajolÂ
hûse mintha Eliot korai korszakÀt is id¢zn¢k:

àFerd¢n hull a hÂ, oldalazva,
egy autÂ a hÂ fedele alatt behorpadva
fekszik az egykori Ãton, a fenyûk
befalazva, az utcalÀmpa nyugtalanul k´r´z,
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nyomokat keres a hÂban.
Valaki n¢z az ablakbÂl, ¢jjel f¢l egy,
sorsa dzsungel¢bûl most kifel¢ tekint.Ê

(A KíS°RTý)

Persze a k¡l´nbs¢geket is hosszan lehetne so-
rolni, p¢ldÀul az angol nyelvben megvalÂsÁt-
hatatlan idûm¢rt¢kes l¡ktet¢st11 vagy Eliot
verseinek mÀsfajta szem¢lytelens¢g¢t. M¢gis
e jelk¢pek egyszerre allegorikusak ¢s szimbo-
likusak (mint a N°GY KVARTETT bizonyos r¢-
szei); A KíS°RTý az Istennel valÂ talÀlkozÀs,
AZ °JSZAKAI UTAS az ¢let, A TILTAKOZñ a halÀl
allegÂriÀjak¢nt is olvashatÂ. Holott mindhÀ-
rom vers konkr¢t, mÀs versekbûl is ismert
(mondhatnÀm: szokÀsos) r¢szletekben bûvel-
kedik, mÀsr¢szt egyÀltalÀn nem k´nnyü a
megfejt¢s¡k. àNem rejt¢lyes, hiÀnyos inkÀbbÊ ä
mondja AZ °JSZAKAI UTAS elsû sora, de a
konkr¢t helyzettel indulÂ vers folyamatosan
allegorikussÀ tÀgul, az utas, a tÀvozÂ, a
s¡llyedû hajÂ m¢giscsak jelk¢p. àHasonlat volt
mindenÊ ä kezdûdik A TILTAKOZñ, pedig csak
ezutÀn lesz a versben minden: hasonlat, me-
tafora, metonÁmia.

N¢zz¡k ezt a rendkÁv¡l enigmatikus ver-
set. Ne felejts¡k el, hogy az anya halÀlÀnak
TçRGYALçS-Àt zÀrja le.

A TILTAKOZñ

Most hogy elhÃztÀk a f¡gg´nyt,
lÀtszik az ¡res szÁnpad, mÀr tudja
hasonlat volt minden,
minden kapu nyitva, f´lmehet a rozoga
l¢pcsûn az utolsÂ emeletre.

A szÁnt¢r (k¡l´n´sen a kontextus ismeret¢-
ben) allegorikusnak tünik. Ehhez k¢pest konk-
r¢tum k´vetkezik:

            àA k´v¢r
hÀzmesternû elûj´n, kez¢ben virÀgos
felmosÂruha, k´sz´n a f´lfel¢ igyekvûnek,
¢s az vÀlaszol neki. Ezek tehÀt a v¢gszavak.Ê

ä Az enigmatikus utalÀs ellen¢re m¢g marad
a konkr¢t helyzet illÃziÂja:

àA hÀz t´r¢keny, akÀr egy koponya,
jÀrkÀl benne nyughatatlan ¢s sÂhajtozik.
A kûporban csikorog a talpa.Ê

Itt megvÀltozik a n¢zûpont: egy Ãjabb har-
madik szem¢lyü, egy¢bk¢nt meg nem neve-
zett szereplû, talÀn csak a jÀrÂkelû szem¢vel,
alulrÂl lÀtjuk a àtiltakozÂ alakotÊ.

            àAz utcÀn
jÀrva aki feln¢z, lÀtja a fal ¡regeiben
megÀllÂ, tiltakozÂ alakot. LÀtja,
elvÀlni a tÀmfalaktÂl lassan, haladni
f´lfel¢ szitÀlÂ csigavonalban.Ê

BÃcsÃt mondtunk a realitÀsnak, biztos most
mÀr, hogy szimbolikusan kell ¢rteni a t´rt¢-
n¢st: a hÀzrÂl levÀlÂ alak, mint egy lev¢l, egy
pihe, (àmint viharokra emelt nyÀrderüÊ, id¢zem
Pilinszkyt), f´lfele szÀll.

àA gerendÀkbÂl lÂgnak a vasak, ker¡lgeti
a f´lszedett burkolÂlapokat, a zsÀkhegyeket,
a l¢cek buktatÂit, ¢s eltünik a homÀlyos
magasban.Ê

Vele ellent¢tesen àtompa csattanÀsÊ is hallat-
szik, de nem der¡l ki a v¢gsû szem¢lytelen-
s¢gben, hogy ki vagy mi zuhan le: sejteni le-
het, hogy a l¢lek vÀlik el a testtûl, m¢gsem
emberi test, hanem a korÀbbi hasonlÁtott, a
hÀz omlik ´ssze ä ¢s a hasonlÂ, az ¢ppen itt
szervess¢ is vÀlÂ koponya: megnyugszik?
megsemmis¡l?

àHa a tompa csattanÀs el-
csattan, ha forog majd a betonkeverû,
csapkodnak a fest¢kes hengerek,
nem gy´trik t´bb¢ k¢rd¢sek a koponyÀt,
kocsonyÀs belsej¢ben el¡l a k¢tked¢s zaja.Ê

A TILTAKOZñ k¢peivel, fogalmaival szerve-
sen kapcsolÂdik TakÀcs Zsuzsa hÀzat ¢s lakÂ-
jÀt metonimikusan ´sszefogÂ verseinek so-
rÀhoz. Az Ãj versek k´z¡l a F°LREVONTAK
¢s az EGY LAKçS FELSZçMOLçSA m¢g k¡l´n
t¡kr´t tart e versnek, olyannyira, hogy id¢z¢-
s¡k mÀr tÃlmagyarÀzÀsszÀmba menne. (A test
¢s a l¢lek elszakadÀsa ¢s az igeneves vers-
cÁm id¢zi Nemes Nagy çgnes vers¢t, A TçVO-
Zñ-t is.)

TakÀcs Zsuzsa k´lt¢szet¢nek t´bbsz´r´s
megÃjulÀsÀt lÀthattuk az utÂbbi ¢vek k´tetei-
ben, ¢s mÀst nem is kÁvÀnhatnÀnk, csak ilyen
verseket ä de kisebb Àron.



Jegyzetek

1. A VERSET MEGFOSZTJçK RUHçJçTñL cÁmü ÁrÀsÀban
TakÀcs Zsuzsa maga mondja el az UTñSZñ k´tet àBE-
FEJEZ°S cÁmü ciklusÀt kitevû magÀnyos versÊ keletkez¢-
s¢t. (Liget, 1996. szeptember.)
2. àAz Àtrendez¢s, k´lt´zk´d¢s, belsû tatarozÀs mint a vi-
szonyok restaurÀlÀsÀnak-leltÀrozÀsÀnak metaforÀja olyan
nemzed¢ki k´ltûk alkotÀsÀhoz kapcsolja ezt a verset [az çT-
RENDEZ°S-t], mint VÀrady SzabolcstÂl a SZ°KEK A DUNA

F¹L¹TT vagy Rakovszky ZsuzsÀtÂl az IDýT¹RED°KEK  cÁ-
mü ¢s egy sor mÀs versÊ, veszi ¢szre Ferencz Gyûzû (PO-
KOL °S IMA. TAKçCS ZSUZSA: VISZONYOK K¹NNYE.
KortÀrs, 1992. 7.), aki persze nem emlÁti sajÀt VIGYç-
ZAT, OMLçSVESZ°LY! cÁmü vers¢t.
3. à°s ez osztÀlyr¢sz¡nk magasztos szomorÃsÀga, hogy vi-
lÀgunkban minden Te-nek Az-zÀ kell lennie. BÀrmily je-
lenvalÂ volt is a Te a k´zvetlen viszonyban ä amint e vi-
szony megtette a magÀ¢t, vagy pedig ÀthatottÀk az eszk´z´k,
a k´zvetÁt¢sek, tÀrggyÀ lesz a tÀrgyak k´z´tt, a legelûbbre
valÂ bÀr, de m¢gis eggy¢ k´z¡l¡k, a neki rendelt m¢rt¢kkel
¢s hatÀrral.Ê Martin Buber: °N °S TE. EurÂpa, 1994.
FordÁtotta BÁrÂ DÀniel. 22. o.
4. LÀsd a TºK¹RFOLYOSñ c. k´tet Csür´s MiklÂs Àltal
emlÁtett sÁkvÀltÀsait. (TºK¹RFOLYOSñ. TAKçCS ZSU-
ZSA VERSESK¹TET°RýL. Jelenkor, 1984. mÀrcius.)
5. V´r´s IstvÀn emlÁti az ¢n-te-û viszony szerelmihÀ-
romsz´g-helyzet¢t (TE, ý, °N. °S, 1996. mÀjus 31.).
TamÀs Ferenc az ego sz´vegbeli helyzeteit vizsgÀlja
r¢szletesen, bÀr ¢pp a sz´veg talÀnyos volta miatt va-
lÂszÁnüleg tovÀbbi olvasatok lehets¢gesek. (...EDZ°S

A V°GSý EGYEDºLL°TRE... TAKçCS ZSUZSA: UTñSZñ.
Jelenkor, 1997. februÀr.)
6. àA [Dant¢t id¢zû] terzina azonban t´bb allÃziÂs jÀt¢k-
nÀl. TakÀcs Zsuzsa megtalÀlta azt a formÀt, amely ´ssze-
füzi az ´nÀllÂ szerkezetekk¢nt is felfoghatÂ verseket, Àm
el¢g laza ahhoz, hogy a k´ltû szabadon mozogjon benne,
hogy szabadon hajlÁtsa c¢ljaihozÊ ä Árja Ferencz Gyûzû
(i. h.). Csak lÀtszÂlag mond ez ellent BÀrdos LÀszlÂ
megÀllapÁtÀsÀnak: à...szabÀlytalan terzinÀi egy¢bk¢nt
[...] a k´ltû erûsebb t´m´rÁtûig¢ny¢rûl is vallanak. K´zvet-
len ¢rz¢s, illetve elvonatkoztatÂ, tÀvlatba helyezû szÀmvet¢s
k´z´tt m¢g r´videbb az Ãt, m¢g kevesebb a k´tûanyag, mint
korÀbbi verseibenÊ. (A TALçLKOZçS L°NYEGIS°GE. TA-
KçCS ZSUZSA VERSEIRýL. Vigilia, 1993. 5.)
7. TalÀn a MargÂcsy IstvÀn Àltal leÁrt mondatk´lt¢-
szeti fordulat jelentkezik itt is. (àN°VSZñN IGEÊ ä VçZ-
LAT AZ öJABB MAGYAR K¹LT°SZET K°T NAGY PO°TIKAI

TENDENCIçJçRñL. In: àNAGYON KOMOLY JçT°KOK.Ê
TanulmÀnyok, kritikÀk. Pesti Szalon, 1996.)
8. Ferencz Gyûzû tovÀbbmegy az ¢rtelmez¢sben:
àt¢nyszerü ÀlomleÁrÀs, amely magÀban hordozza ¢rtelme-
z¢s¢t [...] a k´ltû k¢ts¢gbeesetten keres Àlombeli valÂsÀgos
magyarÀzatokat [...] De nincs megk´nnyebb¡l¢s, nincs ¢b-
red¢s ebbûl az ÀlombÂl, a viszonyok halott gy¡m´lcse fekszik
ottÊ (i. h.).
9. TamÀs Ferenc mÀshogy olvassa a verset: àA Kaf-

kÀra jÀtszÂ çTVçLTOZçSOK -ban eltÀvolÁtÂ, tÀrgyiasÁtÂ for-
mÀban: mÀsodik szem¢lyben neveztetik meg az ¢n; a volt
szeretû dermedt, fekete bogÀr a pÀrnÀn, s a te (Ïakit sze-
retsz...Î) j´n be vÀratlanul az ¢jszakai szobÀba, hogy se-
gÁtsen, de ego elhÀrÁtja az ajÀnlkozÀst.Ê
10. TakÀcs Zsuzsa verseinek àtalÀlkozÀsaitÊ, emberi,
irodalmi ¢s transzcendens kapcsolÂdÀsait BÀrdos
LÀszlÂ elemzi pontos, ¢rtû tanulmÀnyÀban; az UTñ-
SZñ k´tet kompozÁciÂjÀt, belsû ́ sszef¡gg¢seit TamÀs
Ferenc sz¢p elemz¢se tÀrja f´l.
11. BÀthori Csaba emlÁti àa sorokba rejtett, tompÁtott
antikos ritmizÀlÀsÊ jelens¢g¢t (RíTUS °S SZABADSçG.
Holmi, 1993. augusztus). Az Àltalam id¢zett vers
szapphÂi ¢s alkaioszi sorokat tartalmaz.

MesterhÀzi MÂnika

 

EBV°SZ A KçRPçTOK ALATT

KÀrpÀti P¢ter: DÁszelûadÀs
Liget, 1996. 170 oldal, 380 Ft

VÀgjunk a k´zep¢be. KÀrpÀti P¢ter DíSZELý-
ADçS cÁmü, a mÃlt szÀzadban jÀtszÂdÂ... kis-
reg¢nye? ¢s mÀris a k´zep¢ben vagyunk, a
müfajnÀl: szÁndarabja? Mi ez? EgymÀs mell¢
tett dokumentumok laza f¡z¢re, reg¢nynek
ÀlcÀzva, imitatÁv, archaizÀlÂ bet¢tsz´vegek-
kel? Sz´vegkollÀzs? T¢zisreg¢ny? Nagymo-
nolÂg, amely a àszÁnmüÊ meghatÀrozÀsra tart
ig¢nyt? SzÁnhÀzi vagy m¢gis inkÀbb cirkuszi
attrakciÂ? Van legalÀbb egy k´r¡lhatÀrolhatÂ,
megragadhatÂ elbesz¢lû alanya? Van egyetlen
sorssal, ¢letrajzzal megvert szereplûje, akinek
tÀrgyrÂl tÀrgyra sz´kellû szubjektivitÀsÀn szü-
rûdik Àt a vilÀg? Avagy ez a k´nyv csak lÀt-
szÂlag k´nyv, valÂjÀban egy leendû szÁnhÀzi
elûadÀs alaprajza, vÀzlatk´nyve, a kell¢kek, a
helyszÁn anyaghü leÁrÀsÀval, a szÁn¢szeknek
szÂlÂ sz´vegbe rejtett instrukciÂkkal? Ha
szÁndarab, van-e cselekm¢nye, vannak-e ben-
ne igazi fordulatok? Van-e benne szerelem?
Van-e benne erk´lcsi tanulsÀg? Van-e benne
halÀl? Vagy csupÀn k´ltûi utalÀsok talÀlhatÂk
benne Ãn. àcselekm¢nyreÊ ¢s fordulatokra?
Mint Peter Weiss MARAT/SADE-ja, egy hÁres
(avagy obskÃrus) t´rt¢nelmi esem¢ny megje-
lenÁt¢s¢vel foglalkozik, ¢s a cselekm¢nye vol-
tak¢ppen e megjelenÁt¢s k¡l´n´ss¢gei k´r¡l fo-

Figyelû ã 1161




