
TAKÁCS ZSUZSA: A VAK REMÉNY
Összegyűjtött és új versek

Hogyan olvassunk Takács Zsuzsát? Hogyan ol-
vassunk egy verseskönyvet? Hogyan olvassunk
egy összegyűjtött verseskötetet? Vagyis hogyan
olvassunk egy életművet? Négy kérdés, melyre
adott válasz segítheti ennek a lenyűgöző könyv-
nek az olvasását.

Nem mondom, hogy ezt a könyvet csak olyan
olvassa, aki szokott, szeret és tud verset olvasni.
Egyes szövegek, sőt kötetek súlya olyan nagy,
hogy akár el lehet kezdeni általuk is a versolva-
sást. Ebben az esetben az India-ciklust vagy a Vi-
szonyok könnye 12 soros verseit ajánlanám az in-
duláshoz. Az igazán nagy költészet lehetővé
teszi, hogy rajta át lépjünk a vers mágikus biro-
dalmába. Takács Zsuzsa életműve ilyen.

Egy verseskötetnél szívesen ajánlom, hogy
elejétől a végig olvassuk el, mint egy regényt. Sok
olyan szándék és összefüggés is felszínre kerülhet
így, amely a versek közt találomra kalandozva nem
tűnik soha szembe. Egy összegyűjtött kötet ese-
tében viszont másképp jó eljárni. Több helyen be-
lekapva, de következetesen haladva. Aki ismerő-
se ennek az életműnek, az természetesen kezdje a
hiánypótlással. Használjon több könyvjelzőt, és egy-
szerre olvassa az új dolgokat, és haladjon a vala-
miért fölfedezetlen régiek között. Én így tettem. Rá-
vetettem magam a könyv két szélén elhelyezkedő
új anyagra: A Vak Reményre egyfelől, és az Indiára
másfelől. De közben az életmű kezdete is érdekelt,
az első kötet, a Némajáték (1970). Megdöbbentő és
természetes, hogy mennyire erős anyag már az is.
A költő még nem alakította ki véglegesen hangját,
annál nagyobb öröm olvasni ezt a máris tisztán
csengő, nagyon is eksztatikus erejű képekből
építkező költészetet. Nem véletlen, hogy a pálya
elején épp Pilinszky mutatta be Takács Zsuzsa ver-
seit. Itt még sok minden nem dőlt el. Több a rövid,
szinte töredéknek tűnő szöveg, és nagyon erős a
képi intenzitás. Például: „A bánat mint egy fém-
lemezt / megüt, és napokig / mint karnevál utá-
ni utcán / egyetlen zengés szól” (A bánat). „Néha
mint halottra húztam magamra a ruhát, / s várat -
lan megjöttem este mégis, / és nem tudtam, a raj-
tuk kívüli milyen, / csak azt tudtam, milyen nem”
(Szün telen). A versépítkezés módja még más. Vagy
rövidebb, vagy szokatlanul hosszú, de szabályta-
lan versszaktagolással mozgalmassá tett szövege -
ket hoz létre. A szerző még nem tartózkodik tel-
jesen a kötött formától.

Ha úgy vesszük, attól később sem tartózkodik,
csak teljesen egyéni módját találja meg. Szövegei

emelkedettek, bár nem patetikusak, mintha vers-
forma dübörögne alattuk. Nos, Takács Zsuzsa a
forma kattogását és dübörgését is kiiktatja, viszont
megtartja a szöveg míves és megmunkált siklását,
iramodását. Nem verstankönyvben leírható mód-
szereket alkalmaz. Erősíti a kompozíció eszközeit.
Előbb a félhosszú, folyamatosan áradó versszö-
veget dolgozza ki, nagyjából a harmadik kötettől,
a Tükörfolyosótól válik ez jellemzővé, majd a nagy
intenzitású, gondolati epikát mozgató szövegeit
elkezdi vágni, és rövid, de egyforma versszakokba
tömöríti. Ez utóbbi a Viszonyok könnyében válik
meghatározóvá, itt a 4x3 soros szabadverses kvá-
zi-szonetteket gyakran nagyobb ciklusokba is
össze fűzi. A gondolati epikát az érzelmi epika egé-
szíti ki. Szerelmi kétszögek, háromszögek kristá-
lyosodnak ki e jellegzetes forma segítségével.

Takács Zsuzsától meg lehet tanulni, mennyire
fontos az, amit a vers mond. Nem pusztán azért,
mert fontos dolgokról beszél, az fontos, ahogy
mondja, az ereje, intenzitása. Takács Zsuzsa köl-
tészete rendkívül világos költészet. Nemcsak
arról van szó, hogy minden egyes versének vilá -
gos gondolati magva van, hanem arról is, tudja,
fontos, amit mond. És talán még világosabb az
egész életmű irányultsága. Nemcsak beszél a sze-
retetről — legyen az embertársi, felebaráti, baráti,
szeretők közötti —, hanem mondja is a szeretetet.
Nem egyszerűen mondanivalója van. Az elmon -
dandó kényszeríti irodalmi munkájára és útjára.
Valami, amit nem lehet nem mondani, ezért újra
és újra mondani kell, nem ismételve ugyanazt, ha-
nem egy hol kisebb, hol nagyobb sugarú spirál-
ban köröket, íveket téve körülötte, körüljárva és
előrehaladva, befelé figyelve és világot teremtve.
A magyar költészet tipikus szépséges opálossá-
gához képest ez a költészet intenzíven tárgysze-
rű, nem enged meg magának forma miatti kité-
rőket. De nem kell félni, hogy formátlan lesz, az
egyik legerősebben formált költészet ez korunk-
ban, a virtuózitás terhe nélkül. A mondatok viszik
a mondandót, és a mondandó parancsol. Mint egy
elhivatott, akit az eke szarva vagy a halászhajó
kormányrúdja mellől szólít el a feladat. És ez a fel -
adat kettős. Irodalmi és lelkiségi. Ez a könyv ver-
ses könyvnek van álcázva, de mint sok igazi verses -
könyv esetében, itt is álcának bizonyul mindez.
Takács Zsuzsa persze sose kertelt, de a kötet záró -
ciklusában, ahová a Vak Remény nyitányától ju-
tunk el, fölfedi a kártyáit. Elhivatottsága egy szen-
té. A szent-lét persze nem valamiféle pálya, amit
választani lehet, sokkal inkább az választja ki em-
berét, aki hiába menekül aztán Jónásként. Takács
Zsuzsa persze nem menekül, verseit első perctől
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kezdve nem a feladat előli menekülésként írja, tud-
 ja, hogy a feladatot megoldhatja versben. Hogy ő
nem tudja másképp, nem oldhatja meg másképp.

Az India-ciklus nagyrészt szonettekből áll.
Olyan kötött szonettekből, melyek nem a versfor -
mát, hanem az európai kultúra legfontosabb for-
 máló erejét, a keresztényi szeretetet szembesítik
a szegénység pusztító formátlanságával. Kalkut-
tai Teréz alakja itt egybeolvad a költőével. Buda-
pest és India ugyanaz a helyszín. A két személyiség
felváltva beszél. Egyszerre beszél, egymással ta-
lálkozva beszél. Nagy bátorság egy szenttel vers-
ben ilyen szinten azonosulni — mondhatjuk, ha
puszta irodalomnak nézzük, amit olvasunk. Itt a
szükségszerű beszél. Istenkísértő bátorság volna
ezt a feladatot nem elvégezni. Bárki mástól kérkedés
lenne mindez, de tőle nem az. Tőlük, kettejüktől
nem az. Teréz esetében az irgalomnak, alázatnak
ez a szintje olyan erős és forró, hogy szégyenkez-
ni kezd az ember, nem egyszerűen a méltatlansága,
hanem a létnemértése miatt. Maga nem képes
ilyesmire, de segítenie kéne, mint egy do ná tor nak
egy középkori képen. Ott kéne lennie. Ott, ahol
történik valami, mert csak ahol ő van, történik va-
lami. És Takács Zsuzsa a Moszkva téren szétte-
kintve megvilágosodik, egész életműve löki e felé
az újabb megvilágosodás felé. Ugyanaz a hiány
körülöttünk is itt van. A költő megért, és megér-
tése beszéd, cselekedete a kielégíthetetlen vágya -
kozás. Más nem írhatná ezt, de ő megtehette, hogy
Kalkutta Teréz élete, levelezése irodalmi nyers-
anyagul szolgáljon számára ahhoz, hogy alapve -
tően már ne irodalmi feladatokat oldjon meg. Te-
réz személye az egyik forma, a szonett a másik
ebben a gigantikus irodalmi munkában. És a maga
személyét se kell eltűntetnie, személyes tapasz-
ta latait nyugodtan beledobhatja ennek a szöveg -
folyamnak a forró, intenzív folyamába: az, anél-
kül hogy fölismerhetetlenné válna, beleolvad az
egészbe. És ez történik Teréz csodálatos szemé-
lyével is. Eltűnik ebben a szövegfolyamban, és az
intenzitás kinyúlkál felénk, azt kívánja, arra szó-
lít, hogy változtassuk meg az életünket, vagy ha
ez nem megy, segédkezzünk mások életmegvál-
toztatásában, vagy ha ez se megy — mert kinek
megy a mai Magyarországon, akkor legyünk ta-
núi az eseménynek. Belátni, nem megy, de lega-
lább ott lenni. Ha ez menne. 10 millióan bámu-
lunk tehetetlenül magunk elé, és azt kérdezzük,
mit is kéne csinálni. Tényleg nem világos? Ott len-
ni, azzal az egy-kettővel, aki nem tudja, de talán

meri és próbája. 7–8 milliárdan bámulunk ma-
gunk elé, az utunkon mögöttünk hatalmas szür-
ke ökológiai lábnyomok sora, körülöttünk el-
szürkülő és zsugorodó lelki életünk (már a szót
leírni is nyelvsercegtetően üres közhely), és nem
tudjuk, mit kell tenni. Ha sem Krisztust, sem Te-
rézt nem vagyunk képesek követni, akkor lega-
lább meg kéne érteni tehetetlenségünk mélységeit.
Mindannak a durva többségnek, akik nem tud-
nak magyarul, bele kéne vetniük magukat, hogy
megtanulják ezt a nyelvet Takács Zsuzsa olvasá-
 sának céljából. És akik azt hiszik, tudják ezt a nyel-
vet, azoknak magukba kéne szállniuk, és átvi-
 lágítani ezt a bizonyosságukat. Ismerem Takács
Zsu zsa versnyelvét? Meghallgattam már, miről be-
szél, miről ordít ez a költészet? A magyar nyelv
tudása folyamatos olvasásgyakorlás is, ahogy az
erkölcsi élet elválaszthatatlan a személyiségünk
érdekein túlinak a keresésétől. Kevesen tesszük
azt, amit tennünk kéne. Nagyon nehéz feladatok
várnak. Bevezetésként ajánlom A Vak Remény szö-
vegeinek olvasását. Merengést fölöttük. Meren-
gést pusztán az olvasás fölött. Merengést a nyelv
fölött. Csakugyan annyit jelent magyarnak len-
ni, hogy büszke vagyok olyan dolgokra, melye-
kért semmit nem tettem? Melyeket utólag sem
erősítettem meg cselekedeteimmel? Csakugyan
annyit jelent embernek lenni, hogy büszke vagyok
olyan dolgokra, melyekért semmit nem tettem?
Melyeket utólag sem erősítettem meg cseleke-
deteimmel? És mit jelent kereszténynek lenni? Lé-
tünket a nyelvben tudjuk megerősíteni. Ha már
másképp nem megy. Ha már másképp nem lehet.
A kultúrájában él a nemzet, a kultúrájában él az
ember. Ha nem tudja megélni, tárgyiasítani, tet -
ti esíteni, akkor nem ő veszik el emberként, ma-
gyarként, keresztényként, hanem maguk ezek a
létezési formák. Melyeket most nem fontossági
sorrendben említettem.

Takács Zsuzsa költészete Pilinszky folytatása,
de nem stilárisan. Ebben az értelemben nem ér-
zem Pilinszky-tanítványnak őt. Inkább emberként,
a rejtett dolgokra éles szemmel rácsodálkozó ta-
núként. Nem vagyunk egyedül. Jó nekünk, mert
az maga a megbocsátás, ha valaki helyettünk vég-
zi el a senkinek nem adresszált, tehát mindenki-
nek ajánlott munkát. 36 igaz ember van a zsidó
hagyomány szerint. És hány költő van a világban?
Egyet bizonyosan ismerünk! (Magvető, Buda-
pest, 2018)
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Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 80 éves Takács Zsuzsát!
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