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A találkozás lényegisége
Takács Zsuzsa verseiroi

Takács Zsuzsa versei nem sziporkázó hatásokkal és nem pillanatnyi érdekessé
gekkel lepik meg az olvasót. Nem kényeztetik el a bizalmas magánbeszéd, a
kitárulkozó érzelemközlés bensőségével sem. Es mégis: költészete teli van meg
lepetésekkel. Csak éppen lírájának egyénisége, Iátásmódjának eredetisége,
mondhatni, nem egyszerre táruUöl, hanem elmélyült és türelmes, lehetőleg

huzamos ideig tartó versolvasás során. Nemhiába rendezte szerves egészet al
kotó, önértelmező ciklusokba verseit legutóbbi kötetében, a Viszonyok könnyeben.
Ezek a darabok, de korábbi lírája is, egyfajta költői fejlődésregényt idéznek föl,
melyekben személyes életre valló helyzetek, motívumok felelnek egymásnak,
vonatkoznak egymásra. Mégpedig nem is nagyszabású, eleve jelentékeny élmé
nyek és események adják versei tematikus anyagát, hanem mindennapi eset
leges megtörténések, társaslélektani szakszóval élve: interakciók, vagyis ember és
embertárs kölcsönös, mélyen személyes, mégis nagyrészt önkéntelen és tudat
talan találkozásai és többnyire szótlan közlései. Szülő és gyermek, nő és szerelmi
társ, ápoló és beteg találkozásaira visszhangzanak Takács Zsuzsa versei, java
részt megadva ezen együttlétek tér- és időbeli koordinátáit is. Csak úgy találom
ra idézzük egyik verscímét: Cukrászda a Böszörményi úton, s egy későbbi vers
indítását "A színházcsarnok nézői között / ott voltunk mind, de nem tudom,
/ milyen darabot adtak C..) Éreztem, hogy néznek." Puritán lejegyzések ezek,
föltárulkoző és beavató pátosz nélkül; az élményanyag is gyakran oly prózai,
oly stilizálatlan, a nyelvezet annyira dísztelen és élőbeszédszerű, hogy olyan
benyomásunk támad, mintha naplót olvasnánk.

Itt, ezen a ponton érnek azonban a meglepetések: a látszólag majdhogy
nem epikusan részletező folyamatot lírai jelzések tagolják, összpontosító, je
lentőségadó hangsúlyok cövekelik ki helyét a tartalmatlanul áradó időben. A
fenti idézetben például a "néznek" igére (s az egész kijelentésre) eső váratlan
nyomaték hívhatta föl a figyelmet; általánosabb érvényű, egyszersmind talá
nyosabb mélyszerkezetük van a lineáris elmondásként ható verseknek is. Ha
elolvassuk, teszem, az Esély, omló partok című költeményt, egy találkozás elő

történetét és létrejöttét követhetjük nyomon, miközben figye1münket hol az
apró-cseprő,mégis, a személyes életvitel rendjében rituálisnak bizonyuló ké
születek kötik le, hol az ezekhez fúzött önmegfigyelőés jórészt ironikus kom
mentárok, reflexiók: "Huszonhét év után fölhívott újra. (...) Napok óta érzé
ketlen voltam, / bár nem tudtam, hogy itt van, mégis miatta. / Túnődtem a
könyveim fölött, vagy a beszélgetések / szótlan résztvevőjekéntadandó al
kalommal kimentem / a derengő konyhákba, a magányos fürdőszobákba,

..." Minden közlés konkrétnak. pusztán tényszerűnek látszik, alig figyelünk
föl egy jelentőségteljesmondatra, melyet mintegy mellékesen ír le a költő:

"Azt kívántam, hogy most az egyszer, / az érte kiállott kínokért cserébe,
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érezze: halott." Akkor rémlik föl szövegemlékezetünkben e kitétel, rnidőn a
kései találkozás (és a vers) záróakkordjaként ehhez az irreális kijelentéshez
érünk: "Körénk gyűltek a kezüket tördelő idegenek, f ráhajol tam a halottra.
Ó az." Milyen jellemző Takács Zsuzsa versalakító módszerére, hogy sem az
előreutalást, sem a végkifejletet nem hangsúlyozza túl. Sót inkább elrejti.
Egyáltalán nem igyekszik kiragadni, kiemelni a tények tolongásából a fontos,
a végleges, az összefoglalóan-Iekerekítően jelentéshordozó pillanatokat, föl
ismeréseket. Verseinek olykor kanyargó, látszólag szeszélyes kerülőkkel tar
kított vándorútján igazából minden fontos, mert minden túlmutat önmagán.

Ez nem annyit jelent, hogy a költönö "nyitott művet" ír, hogy mindent
ránk bíz. Nagyon is tisztában van költő mivoltával, esztétikai felelősségével.

Nemcsak a közvetlenül ars poetica-ízű sorokra gondolok itt, mint az Emléke
zis-gyakorlat zárlatára: "... Es elcsodálkozol, hogy engem f kezdettől ez a
szomjúság gyötört, f ésezért írtam itt minden verset" vagy a Sötét és ragyogás
utolsó soraira: "csak legbelül tart a ragyogás, f itt vaksötét van. Ebben a
sötétben írok", vagy éppen egy újabb vers esztétikai fohászára: "Add vissza
a rímet, Istenem f és nem lesz senki szabadabb, mint én!" Ezekre a diszkrét
hivatás-jelzésekre is mélyen jellemző, hogy viszonyformában, dialogikus
helyzetben szólalnak meg, úgyszólván egy kommunikációs folyamat tar
tozékaként. Semmi programos kiállás, tüntető kinyilatkoztatás. A költői meg
formáltság, egyfajta rejtettebb műgond mégis folytonosan őrködik a leghét
köznapibb színezetű leírásokon is. Ez a formáló szándék munkál például a
versszerkezet hangsúlyos indításában és fordulatot vagy szintváltást jelző

befejezésében. Pregnáns felütéssel kezdi A sötétség utasa című verset: "Hát
eljöttél értem? Mostantól velem vagy? f Nézd végig árvaságom helyeit!" S
nem kevésbé elhatároló, mégis távlatot sugalló a lezárás: "Hogyan teszed
most jóvá, aki vagy, f hogy árvaságom helye volt a Föld." A kezdeti többes,
illetve a végső egyes szám úgyszintén jelentést sugall, egységbe foglal.

Mi is ennek a "szomjúságból" fakadó, .vaksötétböl" a fényre igyekvő köl
tészetnek a célja, tétje, funkciója? Legközvetlenebbül az érthetetlen és érint
hetetlen lelki folyamatok és érzelmi kettősségek, bonyodalmak tisztázása, tu
datosítása. Mi van egy gesztus, egy vágy, egy várakozás, egy szerelmi öröm,
egy anyai aggodalom, egy villamosbeli ülőhely-átadás mögött? (Emlékez
zünk: mindez egyenrangú.) Vajon nem a szószerinti és szó szerint is leírt tény
ellentéte-e, vagy legalábbis kusza összeszövődéseegyéb, olykor igen hetero
gén életvonatkozásokkal, indulat-áttételekkel? Az éjszakai hívás című versében
a "másik" ember, a társ, az ismerős lényéhez nem illő, eleddig ismeretlen
kiszolgáltatottság, maga-megadás indítja el a gondolatok, azaz inkább a kér
dések sorát s a választ: "Ejszakai lényünk ölt idegen testet f. (...) és önmagá
val beszélget az őrült hangzavarban." Takács Zsuzsa az olyan élmények köl
tője, melyekben egy megállapodott ismeret, egy egyértelmű viszonyulás, egy
elhatározott készülődés hirtelen, átmenet nélkül meginog, ellentétébe fordul,
föltárja takart, titkolt mélyvilágát. Azaz inkább mindezt a költő műveli: az ő

beavatkozása nem több és nem kevesebb, mint hogy tudatossá teszi a csak
pillanatig látható, de elementáris lényeget. Reflexív hajlamú, intellektualizált
líra ez, s ennyiben rokon a szintén hetvenes években induló Petri György
vagy a nyolcvanasokban föllépő Várady Szabolcs, Rakovszky Zsuzsa, Fe
rencz Győző értelmező, ironizáló, távolságtartó költői attitúdjének. Takács
Zsuzsát az különbözteti meg az említett költőktől. hogy iróniája sohasem
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kezdi ki az írás, a versalkotás, végső fokon a nyelv épségét és értelmét, s nem
csökkenti le a versélmény értelmi hőfokát sem: gondolati fegyelme éppen
hogy az eleven találkozások és fölismerések feszültségét fokozza "fehér iz
zásig", hogy egyik méltatóját idézzük. S teszi mindezt, tegyük hozzá, vi
szonylag kevés láttató, föIcsigázó, vizionáló képpel, metaforával, mert a vers
beszéd mérsékelt égövi éghajlatával is éreztetni tudja sarkvidék és egyenlítő
szüntelen közelségét.

Alkotásmódjának állandó jellemzője a múveltségtartalmak, irodalmi ha
gyományok bevonása a vers terébe. Szövegközöttiségnek nevezi a modem
irodalomtudomány a születő mú azon pozícióját, hogy nyíltan vagy rejtetten
már létező szövegekre utal, hivatkozik. Ez az eljárás helyezi sajátos fénytö
résbe Szélei nddligeteknek címú versét is, azaz e vers megrendítő alapmotívu
mát, az idős, beteg édesanyánál tett kórházi látogatást. Ezt a verset végered
ményben ketten írják: közvetlenül Takács Zsuzsa, közvetve Vajda János, pon
tosabban Vajda szépséges idillje, a Nádas tavon című vers. A beszélő, a vers
alany egymásra vetít, egymásba játszat két helyzetet, két jelenetet (jegyezzük
meg futólag, hogy a köznapi okoskodás e helyzeteket éppen hogyellentétes
nek Iáthatja), a "másfél óra" napi időtlenségét s a tavon való önfeledt lebe
gést. A szúkös, nyomasztó tapasztalat merőben más dimenziót kap ettől az
együttműködésről: az érzelmi átadottság misztikumává lényegül át. Efféle
ráutalásokkal találkozhatunk a régebbi Szerelmes énekben (Szapphó Ady-féle
magyar változatára), az 1990-es Atrendezésben (a Gondolatok a könyvtdrban tör
melékeivel). Akad olyan verse, mely majdnem novellaszerúen épít egy mú
vész életrajzára: a remekbe szabott Kalbeck a kertben az idős Brahmsot jeleníti
meg; s micsoda hitellel! Hozzátehetjük: egyfajta Arany János-i "epikai hitel
lel", hiszen Brahms csakugyan rajongott Clara Schumannért, s csakugyan
májrákban halt meg. Ezek az adatok persze csak esetleges számjegyei egy
bonyolult sorsképletnek. Hasonló módszerekkel szerkeszti meg valódi novel
láját, A kammerni kastélyparkot is (1992), amelyben figyelemreméltóan él az
intarziás elbeszélésmóddal: a cím egy festmény címe, melynek leírása az
elbeszélésfolyamatba ékelődik, s a főhősnő vágyainak megtestesüléseként ér
telmezi magát a történetet.

Olykor nem is könnyű végére járni ezeknek az utalásoknak. Az újabban
közreadott Tdrgyak könnye című cikluson a vergiliusi "sunt lacrirnae rerum"
visszfénye is játszik, nemkülönben a Viszonyok könnye kötetámén. Ez utóbbi
gyűjtemény "hatvan versének" szabálytalan tercinái egyébként nem csupán
e líratörténeti vonatkoztatás erősödéséről. hanem a költő erősebb tömörítő

igényéről is vallanak. Közvetlen érzés, illetve elvonatkoztató, távlatba helye
ző számvetés között még rövidebb az út, még kevesebb a kötőanyag, mint
korábbi verseiben.

S még inkább megkülönböztetősajátja Takács Zsuzsának rokon szemléletű

pályatársai között is a transzcendenciaigény, a tárgyát kereső vágy abszolút
lényt teremtő, az abszolút lényre ráismerőereje. Az a már-már otthonos érzet,
hogy Figyelő szem (ez vers- és cikluscím is) szegeződik reá. Egy gyöngéd,
bizalmas megszólításban ugyan a banálissá lefokozott metafizikai hiánytudat
is megfogalmazódik: "Ha tudnám, itt vagy, ha tudnám / itt vagy és följegy
zed a történetemet, / kimennék én is teremtményeiddel / játszani a napra.
/ De hagytál egy cédulát itt, / amikor beléptem, láttam, / elmentem innen,és
aláírtad: Isten." (Sötét és ragyogás) Mi más ez a tétova magárahagyottság, mint
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a nagy misztikus költők keresésre indító élménye? Nem véletlen, hogy ez az
"intellektuális" költő éppen Keresztes Szent János vágytól izzó lírai életmű

vét fordította le, a spanyol mísztikusét, aki bensőséges istenélményéhez tu
dós kommentárokat társít (például az "elrejtőzködő Isten" izajási - tegyük
hozzá: Pascalra is előremutató - fogalmát, azét az Istenét tehát, aki "elment
innen", tevő-vevő lényünk közeléböl). Takács Zsuzsa istenélménye persze
nem hivatkozik teológiai rendszerre. Kissé leegyszerűsítve azt mondanám,
hogya szeretet emelkedő lépcsőfokain közeledik a megváltó jelenléthez.
"Csak gyenge szál volt, játszottam vele, / de késsé hízott a szeretet, / egyen
súlyoztam egy kötélen mereven, / suttogtam, szeretlek titeket, / de kértétek.
adjam meg magamat." (Fény gyulladt) S egy sorsdöntóen egyes szám második
személyű magánbeszédben: "Veled vesz hát vissza a szerelem? t ..) Miért
nem időben szóltál, / hogy egyetlen szerelem minden." Van tehát a versekben
villódzó, széttartó érzéseknek összefüggést teremtő közös nevezőjük. egysé
ges erőterük, határozott súlypontjuk, s ez az a könyörülettől áthatott szeretet,
mely nem egybemossa, hanem éppen hogy szélsőlényegükbenláttatja min
denkori érzéseinket.

VISzonyokat s e viszonyok könnyét vonja fénybe tehát ez a költészet, azo
kat az örömöket és szenvedéseket, melyeket társas kapcsolatainkban, szere
lemben, szülő-gyermek kapcsolatban, barátságban rovunk ki egymásra. Fi
gyelmesebb olvasás azonban rávezet, hogy még e lényegi tárgykör sem a
leglényegesebb, a legmélyebb rétege Takács Zsuzsa költészetének. "Minden
csak jelkép", írta Goethe, s ez a még messzebbre, még magasabbra utaló
példázatosság ezt a lírát különös háttérsugárzás elébe helyezi. Végső soron
minden esetleges csalódás, öröm, fölismerés, elfordulás, visszatalálás, ma
gunkra maradás és eggyéolvadás, minden keserves kétely és kiábrándulás is
én és te kikerülhetetlen és kielemezhetetlen, egyetemes kapcsolatára utal, s
ennek lényegébe emelkedik.
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