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A BENSŐ BÍRÓ
Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!

Mod em irodalmunk meghatározó műfaja az
esszé. Kortárs literatúránkban is számos esetet
találni arra: jeles ír ók, költők, irodalmárok a nyil
vános töprengésnek ezt a mélyen személyes,
mert közös mélyekre néző alkalmát v álasztj ák,
Az elemző-elmélkedő műhelyesszé (Gergely Ag
nes, Lator László), az esszéisztikus recenzió és
hitvallás (Báthori Csaba, Vasadi Péter) , a törté
nelem- és társadalomfilozófiai eszmefuttatások
(Kertész Imre, Nádas Péter), a műfaj erényeinek
szépírói kiteljesítése a tárca, a jegyzet, a közírás
keretei között (Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos):
csak néhány példa a sikeres utakra, az érdemes
minőségre.

Takács Zsuzsa költői pályáján talán fordulat,
de semmiképpen sem rendhagyás az esszékötet
megjelenése. Hiszen csak nyilvánvalóvá vált, ami
eddig is bizonyosan tudható volt: Takács nem
csak jelentős költő, de komoly irodalomértő és
gondolkodó is; olyan, aki szakadatlan reflexiós
igényével nem csupán saját műveit, de az azokat
inspiráló szerzőket és hagyományokat, az azok
ban elrejtőző esztétikai és teológiai kérdéseket is
érteni, értelmezni, magyarázni kivánja. Ehhez
bölcseleti hajlamra és kiterjedt műveltségre van
sz ükség, Egyikben sem szenved hiányt.

A kötetet záró Köszönetnyilvánftásban olvas
suk: "A könyvben szereplő írások többsége vá
laszkeresésből született, az évek során megjelent
szövegek, beszélgetések nyomán, versek és pr6
zák megértésének céljából és megírásuk magya
rázataképpen." (245.) A válaszkereső igyekezet
azt is jelenti: a könyvtől távol áll a kinyilatkozta
tás magabízó attitűdje.Takács Zsuzsa n éz őpon

tokat, véleményeket és igazságokat szembesítve
ajánlja föl közös meggondolásra saját sejtéseit,
saját igazságait. Mindenekelőtt pedig: kérdéseit
és kételyeit.

A huszonkét írás öt ciklusba rendeződik. Egy
szerű, de beszédes fogás, hogy e fejezeteket a tar
talomjegyzékben csupán csillag választja el egy
mástól, önálló címet nem kaptak: a mértéktartó
fegyelem munkáját érzékeljük ebben. Formálisan
megállapítható tény még, hogy a szövegek több
ség éta szerző itt jelenteti meg kötetben első ízben
(mindössze három volt olvasható Takács korábbi
munk áiban). 1979 és 2008 között született mű

vekrőllévénsz ó,ez a sajátosság is rokonszenves
alkotói szeméremre mutat vissza.

Négy nagy irodalmi esszé nyitja a sort. A meg
fosztásrüusa,amely a költő azonos című versének
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magyarázatával indul, a Jób-történet tanulságai
ból bont ki egyszerre teodíceai és esz tétikai gon
dolatmenetet. ,,[Al szenvedő ember lsten melletti
kiállása" (11.) a művészi helytállás példázataként
értelmeződik, az Auschwitz utáni korban egyre
vesződségesebb és mind megokolhatatlanabb
művészihelytállás példázataként. A holokauszt
irodalom és a Jób-elbeszélés együttes megolva
sása katartikus művelet Takácsnál. Ember és
Isten egyenrangúvá váltott viszonya teszi csak
beláthatóvá annak igazságát, "hogy teremtmé
nyének együttműködésenélkül Isten tehetetlen.
Hogy nemcsak az embemek van szüksége a Leg
főbb Jóra, hanem Isten is számít az ember mellet
te történő, személyes kiállására. "(l8.) Saját versre
reflektál először, személyes történetet mond el
z ár ásul a szöveg. Végső konklúzió gyanánt a
szerző egész művészetétátható alapvetést fogal
mazva meg: " . ..a szembenézés folya matos és
egyéni lehet csak". (33.) A második írás (A verset
megfosztjáknlhájától) már kifejezetten egy Takács
versre összpontosít: a Ma meghalt anyám vagytalán
tegnap szerzői kommentárja nem hideg okfejtés,
nem szenvtelen műhelyjegyzet.Költői hitvallás
és emberi vallomás inkább; az anyját verssel s
versmagyarázattai gyászoló gyermek beszéde
- a versanyagot mindenkor szentnek tekintő

művész konfessziója. Mindk ét minőségében

megrázó dokumentum. Másként revelatív ol
vasmánya HáM éshal. Halálversekfl magyar költé
szetben és a Sz6ra birni az álmot. Alom és látomás
az irodalomban. Előbbi a Halotti beszédtől és az
Ómagyar Mária-siralomtól Baka Istvánig, Petri
Györgyig számos költői (s részben bölcseleti) al
kotás megidézésén keresztül bizonyitja: "A halál
megjelenítése, igenlése a köz- és filozófiai gon
dolkodás, az irodalom és más művészetek választ
kereső kísérleteiból nem száműzhető:' (40.)Nem,
mert a halállal (az emberi létezés v égess égével)
nem számoló szubjektum az élettel (önnön éle
tével) való szembesülés lehetőségétmulasztja el.
Utóbbi (a kötet legterjedelmesebb, műv észettőr

téneti távlatokat nyitó írása) képmellékletekkel
is érz ékí ti . ami mellett érvel: sajátos létmód az
álomé; a misztikusok és a szerelmesek önkivü
leti (énen-kívülí) állapotával rokon, s mint ilyen
nek, az eksztázisos művészi ráismerésekben is
komoly szerepe lehet. (Nem mellékes, hogya
halál is, az álom is meghatározó témája s kivált
ságos ösztönzőjeTakács Zsuzsa költészetének.)

Egy-egy alkotót emelnek ki a következő írások.
Egyaránt vigyázatos hermeneutikai műgond jel
lemzi az Ady- és a Garcia Lorca-olvasást (Ady
Endre: Sappho szerelmes éneke; Az elvont meg-



sz6laltatása. Frederico Garda Lorca posztumusz szin
darabja), illetve a kolumbiai költő, Álvaro Mutis
költeménye fölötti, a Gonosz, a Rossz, a bűn me
tafizíkáját kutató tűnődést (Ártatlanok szegény
jele). Es filmesztétikai jártasság árulja el magát a
három Bergman-esszében (Bergman iskolája; "Te
olyan ostoba vagy,hogyazemberi lelket fogod ját~za

ni". Bergman: A hetedik pecsét; Isten csendje). Ugy
tűnikföl: ahogy más helyütt Pilinszky Jánost, úgy
itt Ingmar Bergmant is a művészetükkel rokon
érzékenység és világlátás képes nemcsak bele
érzően,de avatottan is érteni, értelmezni. A svéd
rendezőéletműve"őszinteségébenés radikaliz
musában páratlan" (124.)- állítja Takács Zsuzsa.
Hasonló kijelentést az ő művészetéről is tehet
nénk. "Azt adja tehát, amije van: kérdéseit, kere
sését, zsenialitását, komor szellemét, leszámolá
sát a hazugságokkal és szépítéssel, téveszmék
nélküli világát, önmagát. Eletét tette föl rá, hogy
megkeresse, mi maradt, mi használható a pusz
tulás után. Emberi kapcsolatok, megcsúfolt esz
mények, intézmények, formák ép cserepeinek
főltárása folyik színpadán" (123.) - olvassuk.
Es a Takács-Iírára gondolunk - némi megszorí
tással. Mert bár a költő is a "pusztulás" utáni
modem világ modem, azaz magányos emberét
szólítaná meg (arra kíváncsian, mit mondhat a
versek nyelvtana, "mióta a beszéd az elhallgatás
nyelve lett"; US.), de verseiben az illúziótlan
bergmani látásmód nem érvényesül minden kö
vetkezményével. Az egyik következmény ugyan
is a versek önfelszámolása kellene, hogy legyen.
(Ami ugyanakkor vissza-visszatérőkísértés Ta
kács Zsuzsa pályáján. Nem esztétikai, hanem
morális indokoltsággal.) Ugy is fogalmazhatnánk:
Takács Zsuzsa versei ugyanazt látják, amit Ing
mar Bergman kamerája, csak épp őriznekvala
mennyit (nem is keveset) abból a bizalomból,
amelyet a nem látható világba vet az ember. S
mert őrzik, vele őrzik a hitet is: van még szem,
amely az idegenre jósággal tekint, és kar, amely
életre öleli a másikat, a másságot.

Erkölcstani meditációk, antropologikus jegy
zetek vezetnek tovább. Címük is eligazító és
megvilágító erejű: Győztes ésáldozat, A szenvedés
hasznáról, A reményvesztésről, Arcunk megmuia
idsa, mini áldozati cselekmény, Az (rástudók felelős

sége. ,,[A] szeretet erejébe beleborzongó, vezeklő
ember" (10.) esélyeivel vet számot, "az olvasót
megváltó szenvedés" (148.) esztétikumot igazo
ló fontosságáról értekezik, a személyes és a sze
mélytelen, a szentség és a bűn, a társadalmi sze
repek és a saját arc mibenlétét firtatja - szűkebb

tárgyán túlra tekintően- jószerivel mindahány
szöveg. Pilinszky itt is központi alak: "A múlt
század magyar írói kőzőtt aligha követi nyomon
nála érzékenyebben más a győztesnek induló
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vesztes magányát és a veszteségből győzelmet ko
vácsoló legyőzött tétova diadalát." (144.)Mellette
például Simone Weil kínál igazodási pontokat az
esszéírói észjárásnak: "Én Simone Weil (és Pilinsz
ky) »személyesbo1 a személytelenhez", a transzcen
denshez vezető útja egyik feltételének tekintem
ezt az ellentmondásokkal terhelt létezésre való
nyitottságot. Tágra nyitott szemünk bátorságát,
mellyel magunkba öleljük a pillanatnyi érdeke
inkkel szemben álló birodalmat. S végül az elfo
gulatlan ábrázolás gyakorlatát. Mondhatnám,
teljes éltemben erre törekedtem." (161.) Am az
"önfelmutatás" szakrálisnak tetsző, de profán
szüksége nem éri be a mintakövető tisztelet pasz
szivitásával; nem, hiszen lényege szerint egyéni
munkát, alanyi elhatározást követel: "Senki nem
kívánhatja magának, de mindenki arra kénysze
rül- jobb latorként, a lelke üdvéért talán-, hogy
életében, kisgyerek kora után legalább még egy
szer, megjelenítse a benne rejlő, maszk nélküli kre
atúrát - ismét Pilinszkyt idézve - »mutassa
magát« a többiek előtt. »Ha máskor nem, hát a ha
lálos ágyon.« Az alkotóknak azonban az önfel
mutatás kemény iskolájába kell járniuk." 066.)

A negyedik és ötödik rész szorosan egybetar
tozik. Onéletrajzi elemekkel dolgozik a szülők

emléke előtt tisztelgő rövidprózai remeklés, az
Ajánlás; a 20. századi magyar történelemrőlis
vázlatos képet adó Sötét és fény kora; a curricu
lum vitae műfaji követelményeinek aggályosan
eleget tevő, de címével e követelményeket elbi
zonytalanító Életrajz-változat; végül az evangéli
umi parabolává emelt közönséges történet, Az
üressir.Es óhatatlan az önéletrajzi szál a kötetet
záró három interjúban. A beszélgetőtársakban

(Lucie Szymanowska, Miklya-Luzsányi Mónika,
SzűcsTerézia) Takács Zsuzsa együttgondolkodni
is kész és képes partnerekre talált. Ennek a közös
nyelvi munkának az eredménye a mondatok hit
valló pontossága. Lett légyen szó az irodalom
ról s az irodalomhoz való viszonyról: "Csak a
»pokolra szálló« irodalom menthet lJleg szerzőt

és olvasót. műértőközönséget. (... ) En úgy gon
dolom, nemigen van más választásom, mint hogy
vásárra vigyem a bőrömet, dialógust kezdemé
nyezzek, kételyt fogalmazzak meg." (210.); a
művészet által feltett s talán Isten által megvála
szolt kérdésekről:"Egy jó vers úgy válaszol kér
déseinkre, ahogyan magunk, akik a verset írjuk,
nem tudnánk felelni. Pascal rejtett istenbizonyí
téknak nevezi a sarok közt elrejtett választ. Ennek
persze feltétele, hogy kérdéseink őszinték le
gyenek, hogy eljussunk a lehetséges végső pon
tig." (213.);avagy az alkotó önmagával szemben
tanúsított könyörtelenségéről- föltéve, hogy
könyörületes mű alkotására szegődött: "Az al
kotáshoz szükséges idegenség számomra azt je-



lenti, hogy elfogultság és félelem nélkül szem
léljük önmagunkat (már amennyire ez! lehet);
viszonylatainkat, a kűszöböt, amelyen átlépve
sorsunknak átadjuk magunkat." (238.)Az utolsó
mondatok sem berekesztik a gondolatmenetet
- inkább a könyv egészére visszasugárzó ér
vénnyel fogják, foglalják össze Takács Zsuzsa teo
lógiai dilemmákon és köznapi kételyeken edzett,
kérdésekre kérdésekkel válaszoló művészetfilo

zófiáját: "Azt hiszem, az igazi művész Isten bá
ránya mégis, aki magára veszi a világ bűneit, részt
kér a világ szenvedéséből,könyörgése mindany
nyiunk helyett szól." (244.)

A halálra, a bűnre, a veszteségre és vereségre
ítélt emberi kondícióról beszélnek Takács Zsuzsa
írásai. Ám eközben - hol nyíltan, hol a vallomás
vagy az elemzés szelíd áttételei útján - a hit, a
jóság, a szeretet és a szerelem megtartó hatalmát
dicsérik. S mert jobbadán művészetrőlszólnak
művészi eszközökkel: a kimunkált, akiküzdött
és megszenvedett szépség hódolata is bennük
foglaltatik. A hivatkozások, utalások és idézetek
tudősibősége,az elemző, értelmező, faggat6 esz
szényelvi magatartás egyidejűlegad filológiai és
filozofikus areulatot a szövegeknek. De nem is
ez a Takács-esszék megkülönböztető ismérve.
Inkább az a már-már nyomasztó és provokatív
személyesség. amely azonban sosem az önös hi
valkodás eszköze, hanem a saját sorssal hitele
sített gondolat feltétele. A kockára tett önismeret
az, ami mintegy védjegye mindahány darabnak.
Stilárisan ugyanis nem különösek ezek az esszék.
Szerepeket elutasító eszköztelenség az övék.

A központozás - mi tűrés-tagadás - olykor vi
tatható, a szórend - ha nem is szembetűnően

- néha ingatag. Ám a beszédnek ez az, alaki
esendőségenem ejti zavarba a befogadót. Eppen
ellenkezőleg:ez hitelesíti a gyöngeségről (közös
gyöngeségünkről) mondottakat, ez igazolja a
könyv létét. (Takács Ferenc recenziója joggal be
szél "csendes, bensőséges és igaz hang"-ról.
Szembenézés. Takács Zsuzsa: Jaj agyőztesnek! Nép
szabadság, 2008. december 13.)

A kötet címe a latin szállóigét (Vae victis! 
'Jaj a legyőzötteknek!') fordítja ki, hangolja újra
(folyöiratközlésben az itt Győztes és áldozat cím
mel közreadott írás viselte ezt a címet). Jelképes
gesztus ez. A görög-római kultúrát igazgatja át
általa a keresztényi létfölfogás. E ráción túli lo
gika értelmében a legyőzöttek, az elesettek, a ki
szolgáltatottak irgalmat érdemelnek. A győztes

pedig vesztesként áll előttünk: nem külső erő

szak, hanem belső erők fenyegetik. A "benső

bíró" (138.) elől nem menekülhet; a lelkiismeret
(avagy a lelkiismeret alakját öltő transzcendens
ítélkező) bizonnyal dönteni fog sorsa felől. Még
akkor is, ha - és ezt Takács Zsuzsa írásai pon
tosan tudják - a döntéshez való viszonyulásban
a szubjektum szabad akarata, a kreatúra elhárít
hatatlan felelősségeis megmutatkozik: "A legna
gyobb kihívás az, hogy nem csupán az emberi,
hanem az isteni sors is az embertől függ" (Nyi
kolaj Bergyajev). (Vigilia, Budapest, 2008)
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