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Ritka az olyan költészet, amely annyira dísztelenül és részvétlenül szólna egy
közösség életéről, benne önmagáról, mint ahogy azt Takács Nándor teszi első,
Kolónia című kötetében. Egy emberi közösség – még ha nem is szolgál rá –

mégiscsak megérdemel
némi megértést, részvétet
és az ábrázolás által vala-
mit az együttérzésből; de
a Kolónia világát inkább
érezzük élővilágnak, ala-
kok természetes terepé-
nek, mintsem egy emberi
közösség helyének: ez a

kötet egy elátkozott peremvidék „élővilágáról” szól ritkán hallható nyelven. 
A kérdés az, vajon a tárgy eredményez-e ilyen nyelvet, avagy a nyelv

által válik oly távolivá a kolónia élővilága? Távoli, a szó fizikai értelmében
is, hiszen az az érzésünk támadhat a kötet olvasása során, mintha Bodor
Ádám Sinistra-körzete elevenedne meg magaslataival, erdőivel, hegyekbe köl-
tözött ismeretlen remetéivel, ködös völgyeivel és arctalan alakjaival, a maga
mesterséges világával. És közben látjuk részleteit: a felhőkkel takart ösvé-
nyeket, a fák tövében megbúvó árnyakat, ablakokat tükörként fényleni, ágya-
kat, párnákat csonttá fagyni. És azt is, ami emberi lehetne: a bőr alá
beszívódó párát, a halántékra tapadt hajszálakat, testek eresztékeit. Mon-
danám, hogy emberek jelennek meg ebben a költészetben, de érdemesebb
helyettük alakokról, megközelíthetetlen arcokról, formákról beszélni. Akár-
hol nyitom fel a kötetet: érintés, közelség és bensőségesség helyett rideg
geometrikusság, formaváltozatok és formatorzulások, meleg szobák helyett
kíméletlen terek, testek, melyekre képek tapadnak: „Az alak azt mondja, ura
önmagának, / de a halántékból eldobott szerkezet már nem tapintható, / és
nem uralja semmilyen gondolat.” (Hajtóvadászat) „Csontok a haladás útjá-
ban, / tétova mozdulatok. / Izgatott keresés a lezárt terekben. / Egy isme-
retlen felszín sötét képei, / tárgyak és nevek sokasága, / melybe a test
minduntalan ütközik.” (Labirintus) A találkozásról így beszél: „Formáink tor-
zulnak egymás közelében, / feszültségük kirobban és elcsendesül, / egyazon
időben, de eltérő fekhelyen.” (Átutazó). Mintha a találkozásban csak az alak,
a forma, a felszín venne részt, a társas érintkezés dimenzionalitását állítva,
hiszen nem azt ábrázolja, ami megjelenik, ami látható, hanem azt, ami a je-
lenségek mögött zajlik. 

Takács költői szótárának gerincét a következő fogalmak alkothatnák:
„eltervezett hallgatás”, „a pusztulás gondolata”, öröklét, „rideg körülmé-
nyek”, az Én mint „kötődési pont”, „alkalmi menedék”, „nevezéktan”, az áb-
rázolás „kötelességtudata”, terek, ívek, élek és szerkezetek, „terekbe áramló
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hideg”, magukban álló formák”, „félbehagyott érintés” és arc nélküli figye-
lem. Költészete intellektuális költészet, szigorúan gondolati; nem ecsetel,
nem ábrázol, nem a külső érdekli, hanem ami a dolgok mögött húzódik. Ezért
beszél a megelevenedő személy helyett alakról, testről vagy névről.
Empirikus élményei helyett a gondolat kerül előtérbe, a leírás helyett
az absztrakció, a gondolat megjelenítése, ha lehet ilyesmiről beszélni.
Mindennek csak a körvonala, éle, geometrikus adottsága jelenik meg: mintha
ódzkodna a megnevezéstől, a külsőtől, a mindennapitól. Költészete anonim.
Nem hiába érdekli annyira több helyen is a név: „de legalább kimondanák a
nevedet, / papírra írnák a nevedet, / és vacsorát főznének a neved-
nek” (Emlékmű); „A villanyt lekapcsolta ránk, és olyat tett, / amit ré-
góta semelyikünk: / elmondott értünk egy imát, / és homloka mögül
végleg kitörölte neveinket.” (Kolónia); „Az ágy szöveteiben egy nevet
ismételgetsz magadban, / mindegy, hogy kiét.” (Név II.) A név mint a
személyiség megjelenítője, a név mint a szubjektum helyettese nem
példátlan kortárs költészetünkben. Gondolhatunk Bajtai András ver-
seire, de Krusovszky Dénes első kötete is eszünkbe juthat, amely már
címében is azt jelzi (Az összes nevem), hogy az összes fellelhető névből
(azaz: személyiség-darabból) állhat össze talán egy egységes lírai
szubjektum. Így a Kolóniában mintha kissé túljáratott lenne a név té-
mája, amely inkább már divat, mintsem a költői program szükségszerű
velejárója/része. 

Takács Nándor költészete állító jellegű, erősen kihagyásos, hi-
szen gondolati. Versei nem szaporítják a szót, szikár, dísztelen állításai
rövid darabokká állnak össze. Az állítások és a sorok egybeesnek, ami
azt az érzést keltheti, mintha valamiféle ráolvasás-szerű mantrát ol-
vasnánk. Vegyünk egy példát a második, Váltóláz című ciklusból, A lány
és a róla szóló mondatok címűt:

A lány szemei valaki máséra hasonlítanak.
Bőre tapintása, akár az enyém.
A hegyeket látja, a sűrű erdőt, ahová nem kívánkozik.
Hallgatja ezeket a mondatokat, cigarettára gyújt.
Magamat okolom mindenért.
Mások nem ismerik őt, és nem ismernek engem.
Őt nézik, és ezeket a szavakat felejtik.

Egy sor, egy állítás, kihagyásos szerkezet. Nincs semmi váratlan, higgadt,
mindenre felkészült, uralt, de feszült beszéd. Semmi elágazás. Szinte atomi
mondatok. A vers folyamatos ténymegállapítás, mondatai súlyukkal az olvasó
vállára nehezednek, nem mozdulnak onnan. Látszik a szem, a sűrű erdő, 
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látszanak a hegyek. De nem a külsőn van a hangsúly, nem a látványon, hanem
a felejtésen, az oda-nem-kívánkozáson, azon, hogy nem ismerik sem a lányt,
sem a beszélőt. És azon, hogy nem tudni, kik nem ismerik őket. Befagyott ál-

lapot, amelyet még a látvány, a nagyon egyszerű látvány sem melegít
meg. Végül a szó-felejtésben az egész megsemmisül, köddé válik, a
lány, a beszélő, a hegy, a sűrű erdő, ahogy a lány szemében tükröződ-

het. Az ábrázolás minimuma, a minimum ábrázolása jellemző az egész köl-
tészetre. Mintha csak a tapasztalat, a látvány vázlata lehetne elmondható:
dísztelenség, egyszerű kimondás, a hétköznapi nyelvet meg nem haladó köl-
tészet. Takács Nándor mindemellett szigorúan elkötelezett alkotó. Versei nem
megalkotottságukkal, széles spektrumú poétikai eszköztárukkal hívják fel
magukra a figyelmet, hanem a puszta közlés egyszerű hangszínével. Az állí-
tás-kimondás súlyosságával. Rímnek, kérdésnek nyoma sincs. De nyelve egy-
szerűségével erőteljes hatást képes kifejteni. 

Jobb kifejezés híján: „szerelmes verseiben” nincsenek titkok, nincse-
nek lelepleződések. Nincs túl sok az igazi melegségből, kötődése inkább szük-
ségszerű törvény, mint választás. Talán innen is a szigorú nyelv. „Te fiatal
vagy, én egyre öregebb. / Amit mutatsz, már nem tudom követni. / Kapcsold
le a villanyt, / a bajban úgysem ég.” (Rettegett pokol); „Az álom gyönge, / és
a mozdulatok kiforratlanok, / de ez a pimasz tartózkodás, ez is dühítő. / Le-
hetnék olyan, aki megfelel. […] Legalább vágynál valamire, / ólálkodó kép-
más, ijesztő alak.” (Képmás) A megszólítás is csak távoli lehetőség: „Úgy
éljek, nem tudom, ki vagy, / de megvárom a reggelt, / és az ablakom előtt
megszólítalak.” (Második pecsét)

Ez a költészet egy világvégi tartomány világvégi alakjairól, helyeiről
szól: egy ismeretlen kolóniáról, arról, hogy miként tud megszólalni a nyelv egy
ilyen peremvidéken; vagy éppen fordítva, hogyan látszanak az alakok az ekként
választott nyelven keresztül? Ez a szikár-szigorú nyelv a peremvidék nyelve,
vagy előbb van a költő választása (adottsága?), a nyelv, a poétika, ahogy meg-
jeleníti a kolónia világát? Takács néhol öröklétről beszél, de az öröklét nem egy
elnyert, transzcendens kilépés lehetősége, hanem a dolgok örök és megvál-
toztathatatlan rendje, amelyből talán mégis jobb lenne kimaradni. „Helyettesít
a némaságban, és én ráérek, / (nincs más választásom) felszívódni a dolgok
között, / azok közé a rideg körülmények közé, / amiket gazdátlan bútorok és a
lehullott bőr biztosítanak.” (Második pecsét); „Az idő múlhat. A szemem elfá-
radhat. / Örökké itt maradok.” (Első pecsét) „Az öröklét nem kívánatos.” (Mo-
nolit). Minden elrendezett, még a seb is a „megfelelő helyen nyílik” (Rög) és
minden kérlelhetetlenül az, ami: önmaga, semmi több (beleértve a nyelvet is):
„Rólad leomlanak a kedélyek, / olyan szagod lesz, amiből vagy, / csont-szagod
lesz és hús-szagod” (Emlékmű); „Hasonlóvá válok önmagamhoz” (A leghide-
gebb nap); „Minden az enyém, ahogy lennie kellett” (Első pecsét).
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Szuggesztív, kötelességtudó líra, amelyet azonban nem szabad túl-
zásba vinnünk: a kritikus ritkán adhat tanácsot, de e sorok írója arra inti az
olvasót, hogy a kötetet ne egyhuzamban olvassa, mert túl tömör lesz és el-
illan a szuggesztivitása, az állítások elvesztik oly jelentős súlyukat,
összesűrűsödik a nyál a szájban. Így megóvhatjuk magunkat attól,
hogy azt érezzük, egyetlen vers elolvasásával elolvastuk az egész kö-
tetet. Olvassuk Takács Nándor kötetét felütés-szerűen, egy-egy vers után le-
téve, hagyva dolgozni, hogy az egész idővel összeállhasson. 

Mert össze fog. (Napkút Kiadó, Bp. 2014)
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