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Takács Zsuzsával beszélget Bazsányi Sándor

– Mik voltak első megrázó csendta-
pasztalatai, akár irodalmon innen, akár irodalmon túl?

– Amikor az éhező és fázó, háború utáni, romos Budapestről 
édesanyám pesztonkánk béresgazda családjához küldött  Nem is 
küldött, hanem adott: személyesen vitt Jakabszállásra, de nekem 
nem mondta meg, hogy otthagy  Biztos voltam benne, hogy töb-
bé nem jön értünk  Az ő hangján százszor is hallott Jancsi és Julis-
ka mese tartotta bennem a lelket  Esténként, még otthon, ugyanis 
ezt a mesét kértem, ha én választhattam  Meg akartam érteni, ho-
gyan lehet egy sötét erdő mélyén hagyni a gyerekeket, és mit kell 
tennie ilyenkor  Hat-hétévesen a szívéhez legközelebb álló lény-
től, anyjától cserbenhagyott, magányos felnőtt lettem  Holott a 
nővérkém velem volt, próbált megvigasztalni, de csakhamar el-
szaladt játszani a többiekkel  Könnyen barátkozott, könnyen fe-
lejtett, míg én lecövekeltem választottaim mellett  Anyámhoz pe-
dig különösen szorosan kötődtem, tudtam, hogy árvagyerekként 
közönyös, hiú, gazdag mostohaszülők rideg, bigott udvartartá-
sában nőtt fel, az alagsorban lakott a személyzettel együtt  Ár-
vaságának történetei megsebeztek, úgy éreztem, hogy egyetlen 
megoldás, ha osztozom benne  Minden árvaság elhagyottsága 
fejemre zúdult, süket csendtapasztalatommal magamra marad-
tam  Ráadásul úgy, hogy ő, akiért a tűzbe mentem volna, cser-
benhagyott, holott csak a legészszerűbb megoldást választotta, 
hogy megmentsen minket  Apámat letartóztatták, nem volt mit 
ennünk, mi mást tehetett volna? Nyilván meg kellett volna mon-
dania nekem, hogy elmegy, de visszajön értünk  Úgy gondolom, 
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valójában nem ismert, semelyikünk sem ismeri a másikat, aho-
gyan önmagunkat sem ismerjük valójában  Ma is emlékszem a 
másnapi ébredésre: tapogatom a kihűlt matracot: üres és hideg 
volt mellettem az ágy, ahova a csíkos dunna alá együtt feküd-
tünk le az este  Mindkettőnket sújtó, közös tragédiának tekin-
tettem csalódásomat, az iránta érzett bizalom megrendülésének  
Akkoriban biztos voltam benne, hogy nem véletlenül olvasta fel 
négy-ötéves koromban a mesét; nem véletlenül akadtam föl a 
horgon  Volt az anyám által felolvasott mesében valami komor 
figyelmeztetés, időben elhangzó jóslat  Talán kulcsot akart adni 
a kezembe, hogy magamért álljak helyt azontúl? Nagyjából ne-
gyedév múlva jöttek értünk a szüleink  Hogy pontosan mennyi 
idő múlva, azt sosem árulta el anyám, komoran, megbántva né-
zett rám, ha kérdeztem  Miért kellett volna tudnom, mennyi ideig 
voltunk távol? Talán hogy el tudjak számolni az életemmel? Ha-
zavitelünk után lelkem mélyén hosszú ideig hittem, hogy anyám 
csak hasonlít hajdani édesanyámra, hogy valójában a mostohám  
Aztán egy nyári rokonlátogatáson Kamaraerdőn a vendéglátó 
család óriási kertjének öles fái között rohangáltunk, éppen ipi-
apacsot játszottunk, amikor meghallottam anyám hangját  Va-
csorázni hívta a nagycsalád számtalan gyerekét, és akkor hirte-
len ráismertem hangjának régi csengésére, s úgy éreztem, hogy 
hazataláltam  A cserbenhagyás-történet még kétszer ismétlődött 
meg  Másodszor – még apám távolléte alatt – egy szerencsétlen 
baráti tanácsra fel akart vetetni szegény egy listára, hogy Svájc-
ba vigyen a Vöröskereszt valamilyen föltáplálási akcióra, de sze-
rencsére nem voltam vészesen sovány, így otthon maradhattam  
Talán ha ez az első két történet nem esik meg, nem is érzem cser-
benhagyásnak a harmadikat  ’46-ban megszületett az öcsém, né-
hány hónapra bentlakó diák lettem a Sacré Coerben  Osztályfő-
nököm egy rideg norvég apáca volt, egy valódi bergmani figura  
Nem a hitre és a megfogalmazás gyönyörűségére akart megtaní-
tani, hanem a gondolkodás nélküli engedelmességre, istenféle-
lemre és szolgai alázatra  Megpróbáltam megszökni az Intézet-
ből, de az utcasarkon – egyébként egyetlen szó szemrehányás 
nélkül, a lehető leggyöngédebben – fülön csípett egy fiatal apáca 
és visszavitt  Nem faggatott, nem szidott meg, mit keresek az ut-
cán  Később, nagy örömömre megszüntették az egyházi iskolá-
kat (ennek módjáról, brutalitásáról, a szerzetesek elleni atrocitás 
részleteiről fogalmam sem volt)  Az a gyanúm, hogy csak rész-
ben válaszoltam a kérdésére, nem? Kizárólag csak a süket, meg-
oszthatatlan, gyerekésszel fel nem fogható, nyomasztó csendről 
beszéltem  Törékenységem és kitettségem tudatáról 

– Kaptam választ, részlegességében is teljeset. De azért kérdeznék 
még. Vajon az embert béklyózó némaság és a rajta túlira utaló csend 
teljességgel különböznek-e egymástól, vagy inkább ugyanannak két kü-
lönböző megközelítéséről beszélhetünk?

– Nyilván érzi, hogy rejtegetek, talán szégyellek is valamit  
Nevezetesen azt, hogy félek Isten csendjétől és hallgatásától (ha 
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a kérdése erre vonatkozik)  Volt azonban misztikus csendtapasz-
talatom jó húsz évvel ezelőtt, egy meditatív jóga kurzus első órája 
után napokig, ami soha többé nem ismétlődött meg, bár nagyon 
vágytam rá, hogy üresnek, könnyűnek érezzem újra magamat  
Jó szándékom bizonyítására, másrészt a kihívásnak megfelelve, 
írói professzionalizmusból, a magyar irodalom adósságának tör-
lesztésére, hét éven át fordítottam a katolikus egyház doktora és 
szentje, s egyben a világirodalom mestere, Keresztes Szent János 
Összes verseit magyarra  Megpróbáltam megérteni és elfogadni 
a misztikus szerzők, szentek gazdagító csendtapasztalatát  Nem 
jutottam sokra, az Isten jelenlétével eltelt csendet valójában csak 
fordítóként ismerem  A magam választotta csend egyébként ter-
mészetes közegem, az írás lehetőségének feltétele 

– Játsszunk egy kicsit! Széljegyzetelné-e két, a költészet hatvanas 
évekbeli fordulata idején együtt induló kollégája, Tandori Dezső és Ora-
vecz Imre koanjait? Az egyik: „Némaság a hang helyett / de a némaság 
mi helyett?” (Koan III ) A másik pedig: „Ahol elhallgat a szó / ott a né-
maság beszél, / ahol elhallgat a némaság / ott a teremtő beszél.” (Nyol-
cadik koan)

– Tandori első kötetéről, a Töredék Hamletnek címűről, illetve 
Oravecz egy fiatalkori kötetéről van szó  Mindkettő utolsó kötet-
nek beillő alkotás  Mindkét első, illetve csaknem első kötetet más 
folytatás követi, Tandori esetében jóval bőbeszédűbben  Tando-
ri kötetének születése és megjelenése idején látott napvilágot 
Salinger Fogó a zabban című regénye (a magyar fordítás blikk-
fangos, ám értelemzavaró címe Zabhegyező lett)  A regényt újabb 
nagyhatású zen buddhista szellemiségű Salinger-alkotások kö-
vették  Tandori épp a lenyűgöző Franny és Zooey-t fordította ma-
gyarra  Salinger a zen-rajongók bibliája lett  Tandori első kötete 
mindenesetre lenyűgözött, ahogyan kedvenc szerzői, közöttük 
T  S  Eliot is kedvenceim voltak 

– Vajon a némaság ismeret- és nyelvkritikai belátásai, miszerint 
amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell (lásd: Tandori), vezet-
hetnek-e a szégyen egzisztenciális megtapasztalásához, miszerint amit 
nem vagyunk képesek megtapasztalni, azt be kell vallanunk magunk és 
mások előtt (lásd Teréz, illetve A zöld dzseki)?

– Wittgenstein Tractatusából ismerem az idézett maximát, 
gondolom, Tandori is onnan veszi  Az az érzésem, hogy szünte-
lenül igyekszem megmászni a létrát, bár jobb volna elhajítanom 
(ismét csak Wittgensteinnel szólva), de mégis újra és újra pró-
bálkozom vele  A Tiltott nyelv kötetcímadó versemben a nyelv-
be vetett bizalmam hiányáról írok, talán a bűnbeesésről valóban, 
hogy Németh Gábor kötetemmel kapcsolatos metaforáját idéz-
zem  Azt a beszéddel el nem rejthető tényt, hogy többszörös té-
vedésen, torzításon keresztül, jobb híján jutunk el a megfogalma-
zásig  Mondják, hogy egy alkalommal T  S  Eliotot megkérdezte 
valaki, mit jelent a Négy Kvartett első három sora, erre Eliot elis-
mételte az említett néhány sort, hát ezt jelenti, mondta: „Jelen 
idő, és múlt idő / A jövő időben talán jelen van, / S a jövő idő 
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ott a múlt időben ” Én úgy gondolom, hogy a Tiltott nyelv is azt 
jelenti, ami elhangzik a versben: „Tiltott nyelv, amelyen gondol-
kodunk, / de ha már gondolkodunk is, / nem szabad megszó-
lalnunk rajta  / Megszólalni és kimondani, milyen / következ-
tetésre jutottunk  Mert lehet, / hogy következtetésünk hibátlan, 
kétségbeesésünk / mégis ostoba  / És akkor élhettünk volna úgy, 
/ mint a fényérzékeny növények: / fölfelé törekedve  Élhettünk 
volna úgy, / mintha éltünk volna ” Meggyőződésem szerint, any-
nyi magyarázata van egy versnek, ahány igazi olvasója  A másik 
említett vers, A zöld dzseki pedig valóban a megszégyenülés ta-
pasztalatáról, a hajléktalan és a jótékony adakozó versalany ku-
darcba fulladt közeledési kísérletéről szól  A versben az adakozó 
a koldusnak ajándékozza a dzsekijét, de ellöki magától a szeren-
csétlent, amikor az – háláját kifejezendő – átöleli és meg akarja 
csókolni  A SPAR előtt tanyázó hajléktalant évek óta ismertem, 
ennivalót, ebédet vagy vacsorát vettem neki, beszélgettem vele, 
mert leginkább attól szenvedett, hogy nem állnak vele szóba az 
emberek  Tudtam, hogy tébécés, megvolt tehát az indokom arra, 
hogy megriasszon a közeledése, és ellökjem magamtól  Ezzel az 
átölelés-kísérlettel és ellökéssel felületes barátságunknak vége is 
szakadt  Kudarcot vallottam felettes énem előtt, akiről jól tudom, 
hogy „ott éhezik és fázik minden utcasarkon és megítél”  A Te-
réz-versek, az életműzáró India-kötete pedig egy szent: Kalkut-
tai Teréz napló- és levéltöredékeire épül  (Az ő szövegrészeit dőlt 
betűvel jelzem és különítem el a magam verssoraitól ) Kalkutta 
szentje az évtizedekig tartó karitatív munka áldozata lett, elvesz-
tette a hitét, de betartotta Jézusnak tett ígéretét, nem hagyta cser-
ben a társadalom kivetetettjeit  Az India felülírása és kontrasztja 
a velem történteknek, például A zöld dzsekinek  Az India-kötet az 
egyéniség megsemmisítéséről beszél, az életáldozatról, az én so-
raim inkább egyéniségem megőrzési kísérleteiről szólnak  A töb-
bi néma csend, Hamlettel szólva  Míg én verset írok, okoskodom, 
ábrázolok, mentegetőzöm  

– Mi lehet vajon a pálya során a dinamikája a személyesség nyelvi 
kimunkálásának, a tiltott nyelv analitikus körülbeszélésének? 

– Nyugtalanított, hogy jóllehet, legfőbb törekvésem, hogy 
igazat beszéljek, a megfogalmazással akaratlanul is csúsztatok  
A gondolat a nyelv ruhájába öltözik, forog egy tükör előtt, meg-
felelni és tetszeni vágyik  Az egyetlen megoldás, ha beismerem, 
hogy okosabb volna hallgatnom, mégis szüntelenül fogalmazok, 
következtetéseket vonok le  Másrészt boldogító dolog írni, ke-
gyelemnek tartom a nyelven való beszéd képességét, önkontroll-
nak, bátorságpróbának  Vajon megtehetem-e, hogy ha már ettem 
a tiltott gyümölcsből, lemondjak a tudásról? Törekedjek-e a nem-
tudásra? Volt persze, aki megtette: Assisi Szent Ferenc, Kalkuttai 
Teréz, vagy Dosztojevszkij regényfigurája: Aljosa Karamazov 

Verseim alakulásában rengeteget köszönhetek egyébként 
megrendítő vagy éppen furfangos és mulatságos álmaimnak és 
az álom rejtjelezett nyelvének  Amely persze hitelesebb és köny-
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nyebben rajtakapható, mint az ébrenlétben fogalmazott szöveg  
A két „könnyes” kötetben, a Viszonyok, illetve a Tárgyak könnyé-
ben például bevált ez a módszer, de nem mindig folyamodha-
tom hozzá  Csak az intenzív álom, a heves, felfokozott érzelmek 
időszakában  Egy nagy szerelem születése és a szerelmi búcsú 
idején, vagy szeretteim halála után rengeteget álmodtam, és meg 
is tanultam az álmok lejegyzésének technikáját  Álombeli énem 
monológja lényegre törőbbnek bizonyult, mint éber énem elbe-
szélése, szövegszerkesztésem drámaibb lett 

 – Költészetének egészét végigkíséri a váratlan vagy ismeretlen láto-
gató motívuma, aki mintegy betör a csend, a magány, a lakás, a szoba 
világába. Lehet ez a látogató egykori szerető, álombeli lény, karácsony-
kor betoppanó távoli rokon, vagy akár a versbéli ént „újra s újra kasza-
boló” katonákat rejtő trójai faló. Lehet, hogy a költészet nem volna más, 
mint a csend terébe belépő mindenkori másikkal való – az összekaszabo-
lás fájdalmát nem nélkülöző – összekoccanás érzéki felerősítése?

– Ismeretlen látogatókkal van teli az engem körülvevő tér, így 
hát, bár boldog vagyok, ha átadhatom magamat mások baráti 
közelének, mindennél nagyobb szükségem van az egyedüllétre, 
pontosan azért, hogy készen legyek a hozzám betérő látogató fo-
gadására  Találkozásunk lehet megrendítő, de lehet komikus is, a 
hozzám betérő maszkot ölthet, de le is veheti maszkját  Akárcsak 
a színpadon  A karácsonyi vendéggel, A zöld dzseki főszereplő-
jével, a koldussal való találkozás némiképp a Krisztussal való 
találkozást idézi, de a megtévesztő külsejű vendéggel (novellás-
kötetem címadó darabjának hősével) töltött néhány óra hátbor-
zongatóan ironikus közegben játszódik  Lírai alanyom hol első, 
hol második, hol harmadik személyben mutatkozik meg, de vi-
selhetem bármelyik szereplő kosztümjét, leginkább egy miszté-
riumdráma színpadi hősének érzem magamat  A dráma szerzője 
maga a Teremtő (ahogy ez Calderón Nagy Világszínházában áll) 

– A fájdalom, a veszteség, a gyász érzéseinek költői megjelenítése, a 
gyászmunka mint nyelvmunka nem másról szól, mint a nyelvnélküli-
ség, a csenddel rokon némaság titokzatos átbillenéséről a csenddel rokon 
versnyelv talán még titokzatosabb terébe. Oda, ahol nem is lehet mást 
tenni, mint visszaemlékezni a villával összekarcolt margarin látványá-
ra. Vagy ahol az Onkológiai Intézet melletti Kék Golyó utcán a „Kék 
Golyó” könyörtelenül végigszáguld a burkolaton és „leüti, aki áll”. Be-
szélne kicsit a folyamatról, a veszteséget, veszteségeket jelölő némaság 
és/vagy csend átfordításának nyelvi folyamatáról?

– Apám, édesanyám és az öcsém haláláról szólnak ezek a ver-
sek  Tíz és az első dátumhoz képest huszonnégy év választja el 
egymástól a két napot  Azaz sok idő telt el, több kötetem jelent 
meg közben, de a szembenézés, hárítás(?) módja változatlan ma-
radt  Le kellett írnom, milyen kiheverhetetlen veszteségnek ér-
zem, ami velünk történt  Olyan volt, mintha jegyzőkönyvet ké-
szítenék, mintha egyszerre volnék gyerek, testvér és engedelmes 
írnok, mintha diktálná valaki a szöveget  Édesapám hirtelen halt 
meg egy anyámmal töltött téli szakszervezeti üdülésen  Tőle nem 
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tudtam elbúcsúzni, az ő halála lezáratlan számomra, és a hiánya 
másképpen fájó  Anyámhoz és az öcsémhez azonban minden 
nap bejártam a kórházba  A tőlük vett búcsú mindenre kiterjedt, 
de váratlan és brutális volt mégis  Egy üres fiókba tett papírlapra 
soronként írtam búcsúversemet: egy nap – egy sor  Egyetlennap 
több sorba belerokkantam volna  Aztán egyben a másfél-két ol-
dalas tömör versmagyarázat  Úgy éreztem, megszakad a szívem  
Az öcsém elvesztése hasonlóképp meggyötört, a versírás techni-
kája azonban más volt  Versenként és nem soronként készült a 
ciklus  Amikor megjelent a gyászverseket tartalmazó két kötet és 
sikert aratott, elbizonytalanodtam, hogy a közléssel vajon vásár-
ra bocsátom-e bensőséges gyászom dokumentumait? De hiszen 
a saját bőrömet viszem vásárra, mentegettem magamat, kezdet-
től vallomásos szöveget írok 


