
ban, / mindég ifjan, sose vénen, / mint egy Ár
pád-házi király, / magyarjainak szívében."
(Nap Kiadó, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

TAKÁCS ZSUZSA: A LETAKART ÓRA

Aki néha úgy érzi, a mindennapok rutinja meg
fosztja önmagától, és zavarba hozza a Moszkva
téren kuporgó elesettek látványa, vagy időn

ként megtévesztőkülsejű vendégeket lát vendé
gül gyanútlanul, s ajtónak vélt falon tapogató
zik, vegye kézbe Takács Zsuzsa legújabb, tizen
egyedik kötetét! Nem, nem a megoldással talál
kozhat, hanem e sokunkat zavaró, elbizonytala
nító, ellehetetlenítő tapasztalatok, gondolatok,
érzések nőies, pontos, művészi megfogalmazá
sával. A tükrös, ceremóniás, hazug, valamit va
lamiért külvilág és az érzékeny, sérülékeny bel
ső tájak állandó konfrontálódásával.

A téridő uralkodik a könyvben: a terekkel. tár
gyakkal kifejezett idő. A fő témák, motívumok
(hajléktalan, vendég, szerelem, hit, halál, trójai
faló, letakart óra) vissza-visszatérnek az egymás
ba ölelkező versekben. A (meg)idéződő bibliai ké
pek, versfeldolgozások ("halszagú mély": "Ami
kor mindenki aludt, / csak én voltam ébren";
"Aki a levegóben akadálytalanul/ közlekedsz";
"miért nincs egyetlen / szavad se hozzánk? Miért
neheztelsz?"; "A harminc körüli, vézna idegen /
taxival jön és késve. ot / hívjuk meg minden ka
rácsony ebédre") Isten el-elbizonytalanodó jelen
létét és az Eden utáni vágyat sugallják. Mindhá
rom ciklus élén az úgynevezett jelent ("egy kapu
szárny / nyílása-zárulás megszabta tér / a jele
nünk"), majd a régi tárgyakkal, családi vacsorák
kal felsejlő műltat ("az idő egyet visszalép") végül
a jövőt ("Szegezzem a jövőre pillantásomat? (... )
Mérjem / Istenben az időt, ahogy Agoston tet
te?") szimbolizáló kötetcím-adó vers, A letakart óra
áll. Így az okosan építkező könyvben nemcsak az
egyes költemények, hanem a nagyobb egységek
is "beszélgetnek". De vajon milyenné válunk?
Biztosak vagyunk-e magunkban, vagy mindent
megcáfol későbbi, még ismeretlen énünk? E gyöt
rő kérdésekkel zárja művét a költőnő, vitatkozván
az eddig mondottakkal. Mégsem búcsúzik hittől,

reménytől, szeretettól.
A szerzőt, vallomása szerint, írás közben a

hála érzése tölti el. "Innen a megindult hang", hi
szen "minden, még az ínséges idő is a vers meg
születésének szolgálatában áll". Erról az alázatos
szolgálatról és kiszolgáltatottságról tanúskodik
mostani kötete is. (Magvető, Budapest, 2001)
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TÖREDELMES TÖRÉSVONAL
Benesik János festményei a szentendrei
Erdész Galériában

Csaknem harminc, jobbára az utóbbi egy-két
évben született festmény tanúsítja, hogy
Benesik János életműve szinte a szemünk előtt

teljesedik ki. Aki egy kicsit is figyelemmel kí
sérte a művész pályáját, annak nem idegen a
mostani állomás. Pontosabban: ezek a figu
ralitást már-már elveszejtő absztrakt képek,
megejtő törésvonalaikkal, ott voltak (persze
más-más formában) a múlt évi, Corvin Galéria
beli kiállításon is. Ám az akkori, a megfeszített
séget sugalló corpus-jelleg, a test - egyúttal az
ember - szenvedéstörténetét szimbólumokban
megjelenítő világ, anélkül, hogy intenzitása
csökkent volna, mára egy kissé megváltozott.

Az alapképlet természetesen maradt - ezt
példázza a folyamat szervességét bizonyító
"régi" vászon, a már-már klasszikussá váló
Kentaurtorzó (1996) -, de a rejtezettség fájdalma
mintha egy kissé oldódott volna. Nem úgy,
hogyatörésvonalak, árkok mint szerkezetet fe
szítő elemek elillantak. Továbbra is ezek a, sok
szor a gesztusértékű szín- és foltegységeket
egymástól elválasztó, ugyanakkor a részeket
nagyon is összetartó gerincek a festmények pillé
rei. Talán nem tévedünk, ha kijelentjük: a téma
és a formavilág lett egy kissé másabb. Avval is,
hogy az emberiség s a történelem bűneit

kínzóan magára vállaló művész, bölcs belátás
sal, letett valamennyit az irdatlan súlyú kereszt
terhéből. A pszichikumban létre jövő váltással
etikája nem kisebbedett, de a corpus mint meg
feszítettség-állapot mellé a groteszk keserű derű

jével beszűrődött, több áttételen keresztül a dol
gok fonákját láttató élmény is. Egy friss fest
mény címével: a KnTlleváli maszkok (2000) világa.

Benesik János szemérmes rejtőzése, rene
szánsz ihletettségűalakvándorlása ezzel a harle
kini kacsintással semmivel sem lett egyszerűbb;

sőt, bonyolultabbá vált. A figura, vagyis nála az
ilyen-olyan álarcot viselő bábú különlegessége
abban van, hogy - noha arctalan és a hagyo
mányoktól eltérően test nélküli - gesztusokból
összeálIt lényével az egész teret kitölti. Ennek
az alaktalan alakformázásnak az expresszív
ecsetkezelés ad súlyt. A lírai érzelemtölteteket
drámai feszültségű, sokszor virgoncan drámai
képpé átváltoztató-teremtőindulat.

A festmények címe nem egy esetben megté
veszthet, de - például a Melancholia (1999) ese
tében - akkor is jól észlelhető, hogy többről

van itt szó, mint amennyit a megnevezés sejtet.
Magyarán: az említett nagy méretű vásznon
nyoma sincs a búskomorságnak, a levertségnek,


