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TARTÓKÖTÉLEN - AVAGY ÚT
A LÉLEK ÉJSZ~KÁJÁBAN
Takács Zsuzsa: Udvözlégy, utazás!

"feltámad a sötétségbell világosságod"
lz 58,101

Sz ép ívet rajzolnak ki a kötet versei, mely az
Uvegfal bezártságától a Szabadulás reménységéig
feszül, ez azo nban csupá n a felszín, mint ahogy
az is, hogy (v ísszaleml ékez ö és összegző versek
gyűjteménye; vagy, hogy sz ű leté st, ittlétet és
halált szinkronban gondol el és lát át ("elindu
lunk / a jövőbe, vagyis: a múltunkba vissza",
48.) - persze olyan 'felszín ' ez, amely önmagá
ban is krátemyi mélységekkel rétegződik. Van
azonban egy ennél is egyszerre mélyebb és ma
gasabb szintje is a kötetnek, pontosabban annak
a látás- és besz édrn ódnak. melyet szinte ad
absurdum követ: ez pedig a 'szent tárgyilagos
ság'. Ezt a kifejezést Keresztes Szent János szö
vegeinek értelmezésekor használja Ed ith Stein,2
és a lélek benső fogékon yságát, érzékenységét
írja le vele, mely közel áll a gyermek tárgyila
gosságához és kapcsolód ik a kivételes művészi

fogékonyságához. Ehhez a tárgyilagossághoz
azo nban el kell ju tni, a hozzá vezető utat végig
kell jámi, és azu tán is jámi kell - mert már
nem lehet nem megm aradni - rajta: erről szól
nak Takács Zsuzsa 2004-ben kiadott kötetének
versei. Ennek különféle nyelvi és megközelí
tésbeli variációi adják a kötet alapd allamát: az,
hogy "másféle látásról van sz ó" «Vak)reméIlY),
vagy, hogy " ...nem tudunk / segíteni magán, él
nie kell" (A szolgák), úgy, hogy "sze münknek fáj
az öröklét" (A pitlana: letűll ése), és "könyörgünk
egy gyámoltalan l ény ért" (Az újszülött vers).

A versvilág belső tere ("az otthontalanság az
otthonom", 19.) valóban "vad hely" (41 , 57.), a
"sötét éjszaka helye" (76.), ahol az otthonr a talá
lás szinte lehetetlen, ahol a hála és az áldozat
önmaga ellentétébe fordul át (A veszett roka, 49.).
A helykeresést mégsem lehet abbahagyni, mert
az otthon iránti vágy égetően bevésődött, és az
ember kivetettsége, ráutaltsága is megmarad:
"mert félek egyedül" OS.). Az any a és az apa
múltból felderengő alakjai, az emlékképek fáj
dalmat és szépséget egyként hord ozó élessége
is az otthonhoz kapcsolódik, amely nem csupá n
konkrét hely, hanem alapmetafora is: az emberi
bensőben. legbelül megtalálni a köz ép- vagy
nyugvópon tot. Ez a benső pont nem a tér értel
mében rend elkezik kiter jedéssel, hanem a meg-
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érintés és megérintettség helye, amely kiszol
gálta tottá, rászoru lttá és sebez het öv é tesz,
amennyiben: "a másik / személye itt az ottho
nunk" (20.), de amenn yiben és amiatt is, hogy
ezt a szoros együttlétet és eleve egymásra utalt
ságot lehetetlen kikerülni vagy visszautasítani.

Mégis tágas tér ez és végtelen idő, amely át
fogja a mindenséget egészen addig a határig,
amit ember (még és már) érzékelhet belőle fi
gyelemben, elmélkedés ben és szemlélődésben

- és mindezek után és eredményeképpen.
Ahol és amikor az ember számára szé tv álasz
tott világok - föld i, álombeli, isteni - egy
szintre kerülnek és átjárhatóvá válnak, egymást
átható rezgéseik révén lesznek/lehetnek jelen
téshordozóvá. Az a lírai én, aki ezekben a ver
sekben beszél, ért i és érzi ezek et a jeleket, és ké
pes jelentéssé alakítani őket, holott élesen tisztá
ban van azzal, hogy "Kérdéseink értelmetlenek,
/ és közben a könnyeink csorognak." (9.) Mégis,
mintha csak ez a nézőpont lenne az, ahonnan
tisztán és világosan lehet látni , vagy ahogy Ke
resztes Szent János megfogalmazza: "Tisztább lé
vén a lélek, fogékonyabb a szellemi gy öny örre."?

A külső és a belső között váltakozó nézőpont

meghatározó abban, hogy a dolgok meglátása
és újféle látása létrejöjjön; a belső nézőpont, az
énszempontú megközelítés, és az énre külső

horizontról tekintő rálátás az ember kíméletlen
ségig lemeztelenftett képét és helyzetét rögz íti,
amennyiben a maszk és mind enféle szerep nél
küli feltárulkozás és feltárulás ("fölállhattam
vég re, / álarcomat levettem", 47.) szükségszerű
és kikerülhetetlen, és amely során maga a be
szélő sem kíméli magát: " ... a kaze tta mélyén /
a rám vonatkozó döntés olvasható." (74.) Mind
ez megid ézi Pilinszky hasonl óan revelativ sora
it: "Táblára írva nyakadba akasztjuk / tört éne
ted.:" Kétségtelenn é válik, hog y ezekn ek a ver
seknek a maguk lemeztelenített sz ókimond ás á
ban igazságértékük van. Más versek metaforái
is megerősítik a verifikáció lehetőségét; az ani
mális létre utalá s (őrült állati szempár (5.), éj
szakai állatok (9.), ütlegelt állat (37.) etc.l) az
ösztönlét félelmeinek adnak formát , az üveg a
kommunikáGió-képtelenségre és elzártság-ér
zetre, az üvegpohár zuhanásának hasonlata az
idő megragadhatatlanságára utal, de egy Iétér
telmező paradoxon példája is: "Az utolsó csöpp
a pohárból kifolyik, / aza z: csord ultig szomjú
sággal ( a pohár megtelik." (56.)

Az Udvözlégy, utazás! versein az olvasó szá
mára is érezhetően - és szerz őj űk vallo mása
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szerint is - átitatódik az adományozottság-jel
leg. "Ki szülte nekem / ezeket a verseket (... )
holott én néma / és terméketlen voltam." (64.)
De ami még szembetűnőbb. az a megka
pott-megszenvedett tiszta látás és kimondás
képessége, amely a 'sötét éjszaka' útját tárja fel,
az 'érzékek megtisztulásának' folyamatát és a
"szemlélődés rettenetes éjszakájáét", ahogy er
ről Keresztes Szent János ír,5 kiegészítve és
összefonódva azzal, ahogy ezt egy 20-21. szá
zadi ember megélheti együtt a saját kételyei
vel, bizonytalanságaival, ambivalenciáival ("A
Jó és a Gonosz olykor álruhát / cserél", 58.).
'Tartókőtél' mégis van, élet és halál mezsgyé
jén kifeszülve-foszladozva ("Egymásba verőd

ve / függünk nézésed előtt", 57.), és helyreiga
zodik egyetlen mozdulattól - a Másik (itt az
apa emlék- és álombeli) érintésétől (71.): nincs
magányos lét, csak egymásra utalt, egymással
akár a legreménytelenebbül is összefonódó lét
helyzetek.

Takács Zsuzsa költészete a mély és a teljes
séggel megélt tapasztalat költészete, mely ezt a
léttapasztalatot és létélményt egészében belül
ről éli és fogalmazza meg. Olyan szellemi és lel-

ki dimenziók felé nyílik, amelyekhez kevesen
juthatnak el, és amelyben a megszerzett felis
merések a létezés és a létező legérzékenyebb
pontjaira tapintanak. Ennek aléttapasztalatnak
esztétikaivá formálása a 'szent tárgyilagosság'
értelmében valóban kivételessé teszi a kötetet,
az olvasó számára pedig nem elodázhatóvá a
nap mint nap felmerülő emberi dilemmát lehe
tőségről és mulasztásról: "Elhettünk / volna
úgy, mintha éltünk volna." (12.) (Magvető, Bu
dapest, 2004)
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