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A tárgyiasság alakváltozatai 
Takács Zsuzsa első három kötetében 

 

Takács Zsuzsa verseiben ‒ az első kötetektől kezdve ‒ különböző távolságokat teremt a versben megszólaló 
hang (a lírai én) és tárgyai, az ábrázolt-megjelenített dolog között. A vers lehet egészen személyes, akár egy 
vallomás, máskor a gondolat más személyekbe, tárgyakba, tájakba vetül ki. E két végpont között számos 
átmenet, bizonytalanság lehetséges. A versolvasás gyakran épp azért kíván erőfeszítést, mert az olvasó a 
hétköznapi kommunikációs elvárásaival közeledik a szöveghez, amely elvárás szerint a szereplők azonosítása 
nem jelenthet nehézséget (hisz általában tudjuk, ki szól kihez). A vers is akkor enged közelebb magához, ha 
olvasója előbb afelől próbál tájékozódni, hogy ki szól kihez, ennek milyen nyelvi jelölései vannak: vagyis a 
vershelyzetet próbálja összerakni magában. Takács Zsuzsa költészetének varázsa részben abban van, hogy 
sokféle játékot folytat a megszólalással, közelséggel és távolsággal, közben mégis az a benyomásunk, hogy 
nagyon személyes költészetet olvasunk.  
Az alábbi verseket első három kötetéből válogattuk. 
 
1. Olvassátok fel egymásnak a nyolc verset úgy, hogy mindenkinek jut belőle! 
 
Majd tegyétek ki középre a verseket, és "három"-ra ki-ki mutasson rá arra 
a) amelyik szerinte a legszemélyesebb! 
b) amelyik szerinte a legelvontabb! 
c) amelyik számára a legérdekesebb! 
Mindhárom esetben kicsit indokoljátok a választásotokat! 
 
2. Válasszatok egyet az alábbi lehetőségekből! 
 
A) Azoknak, akik szeretnek számolni, méricskélni. 
a) Jelöljétek az egyes versekben azokat a szavakat, amelyek a nyelvtani első vagy második személyre utalnak! 
A nyelvtani személyt lényegében háromféle szó hordozza: 
Az igék: akartad → E/2. 
A főnevek (hiszen jelölhető rajtuk a birtokos személye): szememben → E/1. vágyaink → T/1. 
A névmások: velem → E/1. 
 
b) Állapítsátok meg a versekben a sorok és a nyelvtani személyek jelölésének arányát! 
Például: A part című vers nyolc sorában két ige hordozza az E/2. személyt: akartad, megállsz → 2/8 
 
c) Próbáljátok összegezni a vizsgálódást!  

● Milyen arányokat tapasztaltatok? 

● Melyek azok a versek, amelyekből teljesen hiányzik az 1. és 2. személy?  

● Milyen példákat láttok az 1. vagy 2. személy kifejezésének elkerülésére? 

● Milyen hatása van számotokra a személy elrejtésének? 
 
 

* 
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B) Azoknak, akik szeretnek dobozolni, kategorizálni. 
a) Vizsgáljátok meg a verseket a személyesség kifejezése, ill. elkerülése szempontjából! 
Milyen példákat láttok a versekben a személyesség elkerülésére, háttérbe szorítására? 
Töltsétek ki a táblázatot a versek betűjelével! 
 

Személyesebb megszólalás Kívülálló, eltávolító megszólalás 

Az én, a te, a mi 

erős jelenléte. 

Az E/2. (a te) 

önmegszólítás. 

A személyesség      

(én és te) kerülése. 

Más személyek 

leírása kívülállóként. 

A személyesség egy 

tárgyba vetítése. 

 

 

    

 
b) Keressetek példát arra, hogy egy kívülálló (tárgyias) megszólalás is kifejezhet érzelmeket, hangulatot! 
c) Vizsgáljátok meg a választott verset: 

● Mit mond számotokra, mit találtok benne szépnek, érdekesnek? 

● Milyen érzelmeket, hangulatokat fejez ki ‒ és hogyan? 
 

* 
 
C) Azoknak, akik szeretnek írni, kísérletezni. 
a) Válasszatok egy-egy verset, és olvassátok el magatoknak a nyelvtani személyek megváltoztatásával! 
Például:  
 
A part 
 
Épp így akartam, így, üres 
szívvel megállni egyszer. 
A lassan elmerült kövek, 
a keresztbe akadt 
deszkák között egy tétova, 
utolsó mozdulat: 
 
ahogy megállok. A part üres, 
emelkedik a tenger. 
 

A part 
 
Épp így akarta, így, üres 
szívvel megállni egyszer. 
A lassan elmerült kövek, 
a keresztbe akadt 
deszkák között egy tétova, 
utolsó mozdulat: 
 
ahogy megáll. A part üres, 
emelkedik a tenger. 
 

A part 
 
Épp így akartuk, így, üres 
szívvel megállni egyszer. 
A lassan elmerült kövek, 
a keresztbe akadt 
deszkák között egy tétova, 
utolsó mozdulat: 
 
ahogy megállunk. A part üres, 
emelkedik a tenger. 
 

 
Erre a játékra legnehezebbnek a B) tűnik (Reggelre már), a H) nem alkalmas (Az esztelen reménytől eső után).  
A személy változtatásával rugalmasan alakítgasd a szöveget, hogy megváltozott, de értelmes szöveget kapj! 
 
b) Ízlelgesd a változatokat, érzékeld a különbséget! 
 
c) A legérdekesebb változatot írd le, majd olvassátok föl egymásnak és beszéljétek meg:  
hogyan változik a vers hatása, értelmezési lehetőségei a nyelvtani személy megváltoztatásával? 
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A part 

Épp így akartad, így, üres 
szívvel megállni egyszer. 
A lassan elmerült kövek, 
a keresztbe akadt 
deszkák között egy tétova, 
utolsó mozdulat: 
 
ahogy megállsz. A part üres, 
emelkedik a tenger. 

A szereplők itt egymástól elköszönnek  

A szereplők itt egymástól elköszönnek. 
Lengenek a történet szálai, 
a törés nyoma elkopik, 
lecsiszolódnak az élek, 
szétszóródik a kiáltás, 
a félelem szabályozódik, 
az elejtett szó és elharapott 
mondat nem sejtet semmit, 
a könnybe mártott szem 
látványa közömbös. A szívnek 
tartott elképzelt kés lehullik. 

Reggelre már 

Bár ne múlna mosolyod soha 
bár ne tudnám átváltozásom 
– szájszögleten boldogság ráncai 
egy pillanatra győztes szívverés 
de ott dobol a zuhanás a mélyben 
és szárnyaink már összezárt kezek 
felütve éjjel lassú tájain 
sátornyi égbolt fekete szerelem 
reggelre már a túlsó part szememben 
csak némasága hűvös lángjai 
reggelre újra éles messze látni 
foglald kezedbe mulandó arcomat 
egyetlenem a perc talán utolsó 
mikor a kakas szól a vágyaink 
kihűlnek megtagadnak – 

Változatok adódnak, lehetőség  

Változatok adódnak, lehetőség: 
hinni a biztató jelben, 
következtetni szükséges 
fordulatra, olvasni 
a csillagok között, 
csökönyös éjszakában 
tapogatózni, mint a vak, 
biztos kés előtt, 
az ismétlődés 
rácsai között 
begyakorolt mozdulatokkal 
időzni, körüljárni, kerülgetni, 
nyújtani még a befejezést. 

Tánc a vízparton 

Elátkozottak körbe-körbe 
forogtok minden éjjel itt, 
merültök-szálltok ingadozva 
együtt-külön; a hold virít 
letéphetetlen. Lampion leng 
mert éjjel szél kerekedik, 
vihar jön, víz a part kövén döng, 
a csönd számlálja lépteit. 
Nem ültök padra, székre vissza, 
mert éj szemetek elfedi, 
mert lábatok víz befalazza, 
mert szél ruhátok lengeti. 

Fénykép egy asztalon  

A csoportkép két szélén ültek. 
Valaki csillaggal megjelölte őket. 
Akkortól egymásért égtek, kiszáradt szájjal, 
egymástól méterekre és mozdíthatatlan, 
magasba függesztett szemmel, örökké 
a hamisan megvillanó jövőbe nézve. 

Az esztelen reménytől eső után 

Az esztelen reménytől eső után 
fehér karók nőnek a rózsapalánták közé, 
és beissza a kő is a vizet, mert szomjas, 
tapogatóznak a szél édes ujjai, 
az esztelen reménytől, hogy szembejössz velem, 
a nők melle megfeszül, 
rügyeikkel újra látnak a vak faágak, 
egybeugranak az eltépett vonalak, 
valaki dörömböl a bezárt ajtón, 
madarak ringanak a dróton elveszetten, 
dobszó pattog a járdán, lüktetnek a házak, 
sűrű levegő csorog forró homlokon, 
a kerítés rácsa megvonaglik, 
az esztelen reménytől árnyékát 
a földre dobja, elsápad 
a száj, a nyelv kihűl, fönnakad 
egy léggömb, rángatja egy fa, 

A gangon  

Vénasszonyok vaságya holdvilágban, 
a konyhában a fal s egy láda közt, 
és mindig egy szál villanykörte este. 
Függönytelen rossz ablakuk mögött 
vetkőznek, nyirkos földbe fekszenek. 
Egy ágyban alszanak a gönceikkel. 
A szertefoszló vattapaplanon 
egér szalad, csomós kezükre ül. 
Ágyuk középen áll a holdvilágban, 
nyomorúságuk kitakarva. 
 

A E 

B 

F 

C G 

D 

H 
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az esztelen reménytől süt a nap. 

A nyolc verssel a megszólalás és karakter változatosságát szeretnénk érzékeltetni, egyben bevezető 
gyakorlatot kínálni a versolvasáshoz.1 

Az én, a te, a mi erős jelenléte jellemzi a Reggelre már című verset. Mindjárt első két sorában jelöli két 
szereplőjét („Bár ne múlna mosolyod soha / bár ne tudnám átváltozásom”), a személyek később együtt is jelölve 
vannak (szárnyaink, vágyaink), ill. ilyen gyönyörű sorban összegződnek: „foglald kezedbe mulandó arcomat / 
egyetlenem”. (A személyek jelöltsége a sorok arányában: 9/15.2) Ugyanakkor vannak jelöletlenül hagyott 
elemek, a verset továbbolvasva: „– szájszögleten boldogság ráncai /egy pillanatra győztes szívverés / de ott dobol a 
zuhanás a mélyben…” Kinek a szájszögletén, kinek a szívverése, zuhanása? Mindez termékeny 
bizonytalanságban marad, s összefoglalódik a következő sorban: „és szárnyaink már összezárt kezek”, majd újra 
kinyílik, és az egyes személyekhez nem köthető képi és gondolati elemekben folytatódik: „felütve éjjel lassú 
tájain / sátornyi égbolt fekete szerelem”. Személyesnek és személytelennek ritmusa, lüktetése így folytatódik, míg 
„a kakas szól a vágyaink /kihűlnek megtagadnak –”. A szövegnek ez a hullámzása talán épp a szerelem 
dinamikáját imitálja: bent vagyunk magunkban, kilépve egyesülünk valami személyünk felettiben, majd 
visszazárulva újra külön érzékeljük magunkat és egymást. 

Az E/2. (a te) önmegszólítás A part című versben. Nincs utalás másik személyre, a vers a magányról szól 
(Egyedül a tengerrel, mondanánk Adyval), beszélőjének figyelme önmagára fordul, nyelvtani személye könnyen 
átalakítható (így akartam… ahogy megállok). Ugyanakkor a személy csak a két igealakon van jelölve (akartad, 
megállsz: 2/8), a vers beszélője magára érti, de csak közvetetten, hogy üres a szívem. A következő képben a 
tengerpart tárgyait látjuk (a dagályban elmerülő kövek, keresztbe akadt deszkák), majd újra eltávolítva: „egy 
tétova, / utolsó mozdulat: ahogy megállsz” (ehelyett: tétova, utolsó mozdulattal megállok). A vers az üres part és 
az emelkedő tenger képét hagyja olvasójában. Éppen arányaival, a személyesség elrejtésével fejezi ki a 
személytelen végtelennel való találkozást, a személyiség elveszésének sejtelmét. A transzcendenciával való 
találkozást a lélek kiüresedéseként jeleníti meg. 

A személyesség (én és te) kerülése jellemzi A szereplők itt egymástól elköszönnek és a Változatok adódnak, 
lehetőség című verset. Az előbbi indítása a színházra utal, közös történetünk, melynek szereplői voltunk, itt 
véget ér3. „Lengenek a történet szálai, / a törés nyoma elkopik, / lecsiszolódnak az élek”, a szálak elszakadtak vagy 
eloldozódtak, s most szabadon lengenek, törések és élek vannak, tárgyakban fejeződik ki a szakítás. Ezután 
jönnek ugyan érzések (félelem), hangok (kiáltás, „elejtett szó és elharapott mondat”), de nem kötődnek 
személyhez, nem fájnak és nem sebeznek már: „a félelem szabályozódik / az elejtett szó és elharapott / mondat nem 
jelent semmit”, és a könnyezés is eltávolítva jelenik meg: nem tudjuk, ki sír, látvány van, egy könnybe mártott 
szem látványa, mely közömbös. Egy kapcsolat kihűlésének, a szakításnak az erőszakosságát pont a 
személyességnek és fájdalomnak a versből való kivonása hordozza. Ha a törés még törés volna stb., akkor 
szemeink könnyezése is a miénk volna, és a szívnek tartott kés valódi, sebző fájdalom metaforája − volna. 

A Változatok adódnak, lehetőség személytelensége a főnévi igenevekre épül: ez az igének az az alakja, amely 
hordozza az igei jelentést és a szó bővítményeit, de nem fejez ki módot, időt és személyt. „hinni a biztató 
jelben, következtetni szükséges / fordulatra… nyújtani a befejezést.” Mindez kinek a lehetősége (kit lássunk a 
„csökönyös éjszakában / tapogatózni” stb.), és meddig folytatható? Éppen a lehetőségek nyitottságát fejezi ki az 
igenév lezáratlansága4. Ezek az igealakok alakíthatók át legkönnyebben bármelyik személy kifejezésére 
(hiszek, hiszel, olvasunk stb.). 

Más személyek leírása kívülállóként történik A tánc a vízparton és A gangon című versekben. Az előbbi egy 
mitikus-látomásos kép (Arany Híd-avatására vagy Az ünneprontókra emlékeztet), elátkozott lelkek tánca 
teliholdkor. A megszólítás T/2. személyű (7/12). A gangon szintén holdvilágos vers, szegénységben élő 
öregasszonyokat ábrázol rossz életük szánni való kellékei között. A szegénység és öregség vaskeménysége 
jelenik meg az alliterációban („Vénasszonyok vaságya”), és a kitakart nyomorúság lefokozó képei sorakoznak 
egymás után (vaságy a fal és láda közt, egy szál villanykörte, függönytelen ablak, nyirkos föld, ágyra ejtett 

 
1 A követhetőség végett a 2/B feladat táblázatának sorrendjében szólunk a versekről. 
2 Ebben a 2/A feladatot fogom követni, vagyis az első és második személy jelölése / a sorok arányában. 
3 A színház visszatérő motívum, az objektiváció egyik eszköze ezekben a kötetekben. 
4 A főnévi igenév jelentésű, latin infinitivus szó eredete pont a befejezetlenségre utal: az igealak befejezetlen (in+finis), 
nem tisztázza a módot, az időt, a személyt. Az infinitivus-os szöveg lehetőségeket sorjázó nyitottságára ismert példa 
József Attila Ülni, állni, ölni, halni című verse. 
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göncök, foszló vattapaplan, csomós kezek). Ágyuk, mely nyomorúságuk jelképe, „középen áll a holdvilágban 
/ nyomorúságuk kitakarva”5. E két vers kívülről ábrázol életeket, s − függetlenül attól, hogy látomásos vagy 
valóságosnak tűnő kulisszák között − e képekbe vetít érzelmet, hangulatot, s hagyja a teremtett képet élni. 

A személyesség egy tárgyba vetítésével találkozunk a Fénykép egy asztalon című versben. A vers szereplői 
egy csoportkép mozdulatlanságába merevednek, történetük eldőlt és nem mozdul, mióta ide leültek és 
„Valaki csillaggal megjelölte őket”. Nem ők választottak maguknak csillagot, mint a négyökrös szekér utasai. A 
remény vagy a sors csillagát kapták; talán valakitől, aki a képet forgatta és még emlékezett rájuk, és most újra 
kezdődne, de a megállított emlékezet mozdulatlan világában, amelyben már nem tehetnek lépéseket egymás 
felé. Vagy az egykori emberpártól függetlenül, a két csillagos alak vágya és mozdulatlansága valamit jelképez 
a vágy bizonyosságának és a távolság megmaradásának paradoxonából. 

Szintén a vágyról szól, de amelynek van reménysége, Az esztelen reménytől eső után című vers. A személyesség 
mindössze két szaván van jelölve: „az esztelen reménytől, hogy szembejössz velem” (2/18). Ezt a személyességet 
képviselhetik azok a sorok, amelyek az esztelen reménnyel indulnak (1. 14. 18. sor), s melyek életben tartják, 
és a vers többi képén szétsugározzák a gondolatot, hogy az esztelen reménység kettőnk véletlen 
találkozásához kapcsolódik. Az eső után felsütő nap, és nyomában megéledő természet képeit ezentúl a 
természet erői és kettőnk valószínűtlen találkozásának reménye egyaránt éltetik. E képek önálló életre 
kelnek, és az éppen csak szükséges mértékben jelzett személyesség helyett magát a reménységet szólaltatják 
meg és ünneplik. E vers tárgyiasságát tehát abban látjuk, hogy a személyektől függetlenül a reménység játékos 
és vad, ártatlan és merész képeit teremti meg. 

 

* 

 

A 2/B feladat táblázatát tehát így töltenénk ki: 

Személyesebb megszólalás Kívülálló, eltávolító megszólalás 

Az én, a te, a mi 

erős jelenléte. 

Az E/2. (a te) 

önmegszólítás. 

A személyesség      

(én és te) kerülése. 

Más személyek 

leírása kívülállóként. 

A személyesség egy 

tárgyba vetítése. 

B 

 

A E, F; H C, D G 

 

Az első és második személy jelölését a sorok arányában a következőkben tudtuk kiszámolni: 

Reggelre már (9/15), A part (2/8), Tánc a vízparton (7/12), Az esztelen reménytől eső után (2/18). 

 

A többi vers nem jelöli az első és második személyt. 

 

  

 
5 Első példája Takács Zsuzsa mások az elesettek, magukra maradtak nyomorára való érzékenységére, mely végigkíséri 
az életművet (A vak Remény című kötet A zöld dzseki és Ha van lelkünk ugyan című versei kapcsolhatók ide.) 
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Változatok kutyákra és farkasokra 
 

I. Kutyák és farkasok dala 

1. Hallgassátok meg Petőfi Sándor A farkasok dala című versét a Pokolgép feldolgozásában! 

Fogalmazzátok meg, milyen érzéseket fejez ki ez a dal! Milyen érzéseket vált ki belőletek? 

 

2. Olvassátok el Petőfi párversét, A kutyák dalát és A farkasok dalát! 

a) Ki beszél a két versben? 

b) Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két vers? Keressetek hasonlóságokat! 

c) Állítsátok szembe a két verset: hogyan jellemzik a kutyák, illetve a farkasok életét? 

d) Milyen értékeket kapcsol az kutyákhoz, illetve a farkasokhoz?  

Fogalmazzátok meg ellentétpárok formájában (pl. T-táblázatban)! 

A végére tartogassátok a ‒ számotokra ‒ döntő ellentétpárt! 

 

3. Olvassátok el Takács Zsuzsa Kutyák és farkasok című versét! 

a) Ebben a versben szerintetek ki szól kihez? (Miért nehéz a vershelyzet megragadása?) 

b) Keressétek meg és jelöljétek benne a két Petőfi-vers jellemző motívumait! 

c) Vizsgáljátok meg a vers időviszonyait! Próbáljátok az igeidők és igemódok (modalitás) alapján részekre 

tagolni a költeményt! Például egy változat, amelyen még lehet finomítani: 

 

● Bátor voltam, szép voltam…  (kijelentő mód, múlt idő) 

● Tudod-e milyen…   (kijelentő mód, jelen idő) 

● Hogyan is lakhatnék veled…  (feltételes mód, egy lehetőség fölvetése ‒ és kizárása) 

● Hagyd futni inkább…   (felszólító mód, jövő és jelen idő) 

 

d) Mi történhetett? Milyen sors, milyen léthelyzet rajzolódik ki számotokra a versből?  

e) Képzeljetek el egy lehetséges történetet az állatmesék nyelvén vagy az emberi világban, és írjátok meg! 
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Petőfi Sándor: A kutyák dala 

 
Süvölt a zivatar 
A felhős ég alatt; 
A tél iker fia, 
Eső és hó szakad. 
 
Mi gondunk rá? mienk 
A konyha szöglete. 
Kegyelmes jó urunk 
Helyheztetett6 ide. 
 
S gondunk ételre sincs. 
Ha gazdánk jóllakék, 
Marad még asztalán, 
S mienk a maradék. 
 
Az ostor, az igaz, 
Hogy pattog némelykor, 
És pattogása fáj, 
No de: ebcsont beforr. 
 
S harag multán urunk 
Ismét magához int, 
S mi nyaljuk boldogan 
Kegyelmes lábait! 
 

Petőfi Sándor: A farkasok dala 

 
Süvölt a zivatar 
A felhős ég alatt, 
A tél iker fia, 
Eső és hó szakad. 
 
Kietlen pusztaság 
Ez, amelyben lakunk; 
Nincs egy bokor se’, hol 
Meghúzhatnók magunk. 
 
Itt kívül a hideg, 
Az éhség ott belül, 
E kettős üldözőnk 
Kinoz kegyetlenül; 
 
S amott a harmadik: 
A töltött fegyverek. 
A fehér hóra le 
Piros vérünk csepeg. 
 
Fázunk és éhezünk 
S átlőve oldalunk, 
Részünk minden nyomor... 
De szabadok vagyunk! 
 
Pest, 1847. január 

Takács Zsuzsa: Kutyák és farkasok 

 
Bátor voltam, szép voltam, 
férgektől sebes, 
akár a többi vad, szabadon jártam. 
Ruhátlan zizegés a fagyott földön, 
még egy áztató, langyos, 
enyhítő ősz sem, csak telek. 
Tudod-e, milyen 
vadnak és nősténynek lenni? 
A bozótban acsargó, rémült kölykei. 
Hogyan is lakhatnék veled 
egy lakásban? 
Vér, vér mindenütt, 
álmomban, szemem előtt a csempén. 
Ha kinéznék az ablakon, 
látnám az eget harapó erdőt, 
üvöltenék talán a vágyakozástól. 
Hagyd futni inkább farkasod, 
vagy egyetlen golyóval 
terítsd le. Elég, 
ha egy követ hajítasz utána. 
Kész van, közétek vágyik. 
 
 
 
 
Az Eltékozolt esélyem című kötetből, 1986. 

 

 

 

  

 
6 helyheztetett = helyezett 
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I. Kutyák és farkasok dala 

Petőfi két verse, A kutyák dala és A farkasok dala az állatmesék és erkölcsi példázatok gyakran pedánsnak, 

tanterminek tetsző világát a sívó létszimbólumok tájára nyitja: mintha egy képzelt tanterem ablakát nyitná 

ki, amelyen keresztül beszakad a téli világ. Az állatmese sosem volt naiv és gügyögő műfaj, de nem is tudott 

úgy magához rántani és felkavarni, mint A farkasok dala.7 Talán a nyitóversszak teremti meg a lélek 

mezítelenségének, morális véghelyzetének azt a hangulatát, amelynek varázsa alól nehéz szabadulni. „Süvölt 

a zivatar / A felhős ég alatt, / A tél iker fia, / Eső és hó szakad.” Ez a téli zivatar olyan valóságos, mint amilyen 

mitikus, segít ironizálni a kutyák szólamát, és mitizálni, heroizálni a farkasokét. Petőfi szereti választásokban 

meghatározni önmagát,8 s talán egyik sem ilyen erős, amelyben a személyesség nem is szólal meg, csak 

szereplői csaholnak és üvöltenek: a kutyák és farkasok. Biztonság és szabadság közötti választás helyzetében 

bátorítanak, hogy akkor is a szabadságot válaszd, ha fájdalmas, kimerítő és reménytelen. Arra emlékeztetnek, 

ha már elfeledtük volna, hogy emberlétünk méltósága a szabadságban van.  

Ez a két vers az állatmesék hagyományában e két fajhoz kapcsolódó attribútumokból építkezik: elhagyja 

például a kutya hűségét, a farkas gonosz mohóságát, s leginkább azt a hagyományt követi, amelyet a 

Függelékben Tolsztoj meséjével illusztrálunk. Ebben a fejezetben olyan verseket olvashatunk, amelyek 

ehhez a hagyományhoz kötődnek, ezt variálják, de valahogy végig a két Petőfi-vers vonzásában maradnak.9 

Takács Zsuzsának e fejezetben tárgyalt versei az Eltékozolt esélyem című kötetben jelentek meg (1986). A 

Kutyák és farkasok című versből mintha egy történet rajzolódna ki, ezt próbáltuk a vershelyzetből (ki szól 

kihez?) és időviszonyaiból kibontani. A farkasok dalának minden szépsége és bátorsága a vers beszélőjéhez 

kapcsolódik, de hangsúlyosan múlt időben („Bátor voltam, szép voltam…”). A tél („Ruhátlan zizegés a fagyott 

földön”) is oda kapcsolódik, új elem viszont a megszólítás, és a nőstény állat féltő aggodalma. „Hogyan is 

lakhatnék veled / egy lakásban?” A megváltozott modalitás, egy új élet lehetőségének fölvetése új lapot nyit, 

mely rögtön egy álomképre lapozódik („Vér, vér mindenütt, / álmomban, szemem előtt a csempén.”). Emlék- és 

álomképek gyakran egymásba színeződnek Takács Zsuzsa verseiben: mindenesetre valami erőszaktól való 

szorongás, és az erdőre való vágyakozás képtelenséggé teszik az új életet. „Hagyd futni inkább farkasod, / vagy 

egyetlen golyóval / terítsd le.” Emberhez beszél tehát, egykori gazdájához talán, akihez nincs visszatérés: „Kész 

van, közétek vágyik”, vagyis talán vége van, mert a morális vagy-vagy-ok világában nincs újrakezdés. Mindenesetre 

a kötetben előtte álló vers a Révület hirtelen beszélője alighogy hazaér szerettei, „a kedves, élő arcok” közé, 

fölujjong szívében szeretője telefonhívásától, s egy másik élet lehetőségének révülete az erdei vadak 

feléledésének képében jelenik meg. Tehát a „kedves közelségét” jelző telefonhangra „fölvert minden erdei zugot 

a szívemben / a közelsége, a fűszálak fölegyenesedtek, / sebesült állatok hegyezték fülüket / és talpra szöktek, övék volt újra 

/ az esztelen futás a szélben...” 

 
7 Ez alól az erő alól nem képes kivonni magát a rockzene, viszont képes kifejezni, visszaüvölteni azt Hobótól a 
Pokolgépig, melynek feldolgozását ráhangolódásnak választottuk. 
8 Csalogányok és pacsirták, Palota és kunyhó, Homér és Oszián vagy Az alföld Kárpátokja és rónasága stb. 
9 A fejezetben található szövegek összekapcsolásának ötletét Halmai Tamás könyvéből vettem. Halmai Tamás: Takács 
Zsuzsa. Budapest, 2010. 50-52. oldal. 



10 
 

II. Morzsák Isten asztaláról 

1. Folytasd a mondatot 3-4 sorban, versben vagy prózában: 

„Beléptem a szobába, azt akartam, 

hogy egyszerre mind legyetek ott, 

és képzeletben ott is voltatok…” 

 

2. Olvassátok el Takács Zsuzsa Szeretteim, szerelmeim című versét! 

a) Mit sikerült a vers világából megsejtened saját fogalmazásodban? 

b) Miért fontos a cím, milyen szerepét látjátok a versben? 

c) Ki beszél a versben? Emeljétek ki azokat az elemeket, amelyekben felidéződnek Petőfi kutyái és farkasai! 

d) Régi, biblikus gondolat, hogy életünk egy vendégség, melyben Isten meghívottjai, vendégei vagyunk. Az 

életvendégség gondolatával találkozhatunk Jézus egyes példázataiban, vagy a 23. zsoltárban: 

„Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt;  

elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.  

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,  

s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”10 

Hogy jelenik meg a vendégség-toposz Takács Zsuzsa versében? 

e) Hogyan jellemzi az ember léthelyzetét a versbéli vendégség?  

Mi lehet az oka a vers végi nyugtalanságnak, számonkérésnek? Értelmezzétek a vers befejezését! 

 

3. Olvassátok el József Attila A kutya című versét! 

a) Kapcsoljátok Takács Zsuzsa verséhez, keressetek hasonlóságokat közöttük! 

b) Miben más a József Attila-vers hangja, megformálása?  

c) Hogyan ábrázolja hősét, ezt a „lompos, lucskos kutyát”? 

Hogyan azonosítja éhségét, kivetettségét az ember léthelyzetével? 

d) Mik lehetnek szerintetek az „Istenhulladékok, Istendarabkák”, amiket keresgél? 

Miféle hitet, istenélményt fogalmaz meg ennek alapján József Attila verse? 

 

 

 

  

 
10 Károli Gáspár fordítása. A jó házigazda feladata gondoskodni vendége nyugalmáról, biztonságáról, ókori szokás 
szerint illatos olajjal megkenni fejét, és ügyelni rá, hogy poharából ki ne fogyjon az ital. Ezek a vendégség régi toposzai. 
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Takács Zsuzsa: Szeretteim, szerelmeim 

 
Beléptem a szobába, azt akartam, 
hogy egyszerre mind legyetek ott, 
és képzeletben ott is voltatok. 
A teremtmény Isten asztaláról 
lehulló morzsa Keresztes Szent János11 
szerint, és ebként, koplalva, örökké 
morzsát szedeget a lélek, 
ha teremtményt szeret. – Hát így! 
Én majd a kinti sötétből megjövök, 
hátamon a szögesdrót kerítés 
kaparása, pofámon véres csillagok. 
Szűnik majd lassan négy lábam remegése. 
Márványpadlóra olvad a fény, 
a megfagyott homok szememben fölenged. 
Szeretteim, szerelmeim, várjatok! 
Elibém titeket földre hullatott, 
ebédlőjébe bevezetett engem. 
Fölöttem a terítő szegélye, 
magasba rántott fejjel Neki 
panaszkodok, örökös vággyal 
miért ver engem, éhező állatot? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Eltékozolt esélyem című kötetből, 1986. 

József Attila: A kutya 

 
Oly lompos volt és lucskos, 
A szőre sárga láng, 
Éhségtől karcsú, 
Vágytól girhes, 
Szomorú derekáról 
Messze lobogott 
A hűvös éji szél. 
Futott, könyörgött. 
Tömött, sóhajtó templomok 
Laktak a szemében 
S kenyérhéját, miegymást 
Keresgélt. 
 
Úgy megsajnáltam, mintha 
Belőlem szaladt volna 
Elő szegény kutya. 
S a világból nyüvötten 
Ekkor mindent láttam ott. 
 
Lefekszünk, mert így kell, 
Mert lefektet az este 
S elalszunk, mert elaltat 
Végül a nyomorúság. 
De elalvás előtt még, 
Feküdvén, mint a város, 
Fáradtság, tisztaság 
Hűs boltja alatt némán, 
Egyszer csak előbúvik 
Nappali rejtekéből, 
Belőlünk, 
Az az oly-igen éhes, 
Lompos, lucskos kutya 
És Istenhulladékot, 
Istendarabkákat 
Keresgél. 
 
1924 

 

 

 

 
11 Keresztes Szent János (spanyolul San Juan de la Cruz, 1542-1591) karmelita szerzetes, barokk kori misztikus költő.  
Műveit Takács Zsuzsa fordította Keresztes Szent János összes versei és válogatott prózája címmel. Budapest, 1992.  
Az idézett gondolat eredeti formája: "Minden teremtmény az Isten asztaláról lehullott morzsa. Joggal hívják ebnek azt, aki étvágyát 
a teremtményekkel akarná csillapítani. Ebként, koplalva járja körül az asztalt, éhét a morzsa csak fokozza, de nem elégíti ki. […] Ha 
Krisztus az enyém, enyém és számomra rendelt minden. Mit kérsz, mit keresel hát, lelkem? Minden a tiéd s minden neked rendeltetett. 
Ne érd be kevéssel, ne csillapítsd éhed az Isten asztaláról lehulló morzsával. Eredj, dicsőségedben ragyogj fel, titkos kívánságod 
meghallgattatik…" Vigília, 1986/3. 171-175. oldal, https://vigilia.hu/node/Vigilia_1986_03_facsimile.pdf 

https://vigilia.hu/node/Vigilia_1986_03_facsimile.pdf
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II. Morzsák Isten asztaláról 

A Szeretteim, szerelmeim című vers Keresztes Szent János gondolatának továbbírása, látomásos kikerekítése. 

Gondolatmenetünkben inkább kapcsolnánk a két Petőfi-vershez, és belőle közelítenénk meg a fiatal József 

Attila költeményét. A verset nyitó szavakban vágy és képzelet egyesül, amit akartam, képzeletben teljesült: 

szeretteim, szerelmeim ‒ e vers címe, megszólítása és harmadik sorának alanya ‒ megjelennek, hogy 

valamiféle konkrétságot és gazdagságot adjanak ellenpontul a későbbi hiány- és elégtelenségérzésnek. Ezt 

követi az explicit vendégszöveg („A teremtmény Isten asztaláról / lehulló morzsa…”), majd újrakezdődik a belépés 

‒ ezúttal jövő időben, sötétebb tónusban, már állati jegyekkel: „Én majd a kinti sötétből megjövök / hátamon 

szögesdrót kerítés / kaparása, pofámon véres csillagok./ Szűnik majd lassan négy lábam remegése”. A vendégszöveg 

szerint a gazdájához térő ebről van szó, ám a sötétségből tépetten-véresen-csillagosan érkező négylábúban 

a farkast is látjuk. Ahogy az érkezés, a megszólítás is ismétlődik („Szeretteim, szerelmeim, várjatok!”), muszáj, 

hogy itt legyenek, tanúskodjanak, hogy életünk gazdagsága előtt hangozzék el a panasz a léthiányról: „Fölöttem 

a terítő szegélye, / magasba rántott fejjel Neki / panaszkodok, örökös vággyal / miért ver engem, éhező állatot?” Mintha 

ez a vendégség, ez a világ nem a mi méretünkre, képességeinkre készült volna, mintha nem mi volnánk a 

meghívottak, vagy tréfa volna az egész. Az állattestben megjelenő emberi lélek ezt az egzisztenciális 

idegenségélményt, inkompatibilitást fejezheti ki. A vendéglét toposza és az idegenségtapasztalat Takács 

Zsuzsa verseinek visszatérő motívumai (pl. A vendég kalaplengetése és A kivezető úton című versekben). 

József Attila versében az „éhségtől karcsú, / vágytól girhes kutya […] Futott, könyörgött. / Tömött, sóhajtó templomok 

/ Laktak a szemében / S kenyérhéját, miegymást / keresgélt.” A kivert, gazdátlan, éhező állat szánalmat vált ki a 

beszélőben, de mintha külön maradna a kettő, szánandó és szánakozó, és nem jönne létre az izgalmas 

azonosság az állati és emberi léthelyzet és megszólalás között. Aztán mégis olyan széppé, megkapóvá válik 

a folytatás: „mintha / Belőlem szaladt volna / Elő szegény kutya…” Megszólal a fiatal, az avantgárd József Attila 

kollektív-evangéliumi hangja („Lefekszünk, mert így kell, / Mert lefektet az este…”), s most már közös 

tapasztalattá válik az azonosság. Esténként, „elalvás előtt még” előbúvik belőlünk, aki mindnyájunkban él, „Az 

az oly-igen éhes, / Lompos, lucskos kutya / És Istenhulladékot, / Istendarabkákat / Keresgél.” A lehulló morzsák, 

hulladékok és darabkák csillapítják és fölajzzák az éhséget, amely Takács Zsuzsánál inkább a szeretetre, 

József Attilánál a transzcendenciára irányul, de mindkettőben csillapíthatatlan, nyomorúságos és szép.  
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III. Szelíd farkasok a szobában 

1. Képzeld el, hogy házatok padlását rendbe hozzátok és kiadjátok!  

Hogy rendeznéd be, milyen lakót várnál? 

Írj három soros apróhirdetést, melynek első sora: „Asztalosmester kiadja megürült padlásszobáját.” 

2. Olvassátok el Takács Zsuzsa Hasonlat című versét! 

a) Vizsgáljátok meg a vers szereplőit! Hogyan rajzol képet a beszélő arról, akihez szól? 

Vegyétek sorra a vers különös, szokatlan elemeit! 

b) Miféle farkasokról lehet itt szó?  

c) Miről szól az élet ebben a padlásszobában? Mit jelenthetnek itt a farkasok és a labdajáték? 

Ha mindez csak hasonlat ‒ ahogy a cím jelzi ‒, milyen életet tudtok belőle kifejteni? 

d) Olvassátok el az alábbi szöveget és Takács Zsuzsa vallomását, s gondoljátok újra a vers értelmezését!  

A vers alcíme szerint Hölderlin német romantikus költőnek van ajánlva. Johann Christian Friedrich Hölderlin 

(1770-1843) a klasszika és romantika határán élt és alkotott, rajongó és melankolikus versekben örökítette 

meg vonzódását az ókori Hellaszhoz, melyben az emberiség aranykorát látta, és amelynek feltámadását, 

visszatértét hiába várta. Hitt a görög istenekben, lelkesült a demokráciáért, mélyen átélte a kor divatos 

panteizmusát. Házitanítóként ismerte meg tanítványai édesanyját, Susette Gontard-ot, s lelki társára talált 

benne: boldogtalan szerelmét verseiben Diotimának nevezte, és Hüperion című egyetlen regényében is 

megörökítette. Alig egy évtizedes alkotói korszakát követően gyógyíthatatlan elmebaj hatalmasodott el rajta, 

s barátai egy tübingeni asztalosmester padlásszobájában találtak neki szállást, ahol évtizedekig élt még szelíd 

őrültként. Költészetét a német nyelv ismerői a romantika egyik legnagyobb teljesítményének tartják. 

* 

„Hogy hatott-e verseimre Petőfi költészete? – Farkasai (az ösztönösség és szabadság bátor vadjaiként) 

kezdettől jelen voltak, de testet ritkán öltöttek úgy, mint Hasonlat című versemben. Elképzeltem az őrült, 

hasadt tudatú Hölderlin helyzetét, az asztalosmester padlásszobájában telő zaklatott és ingerszegény, 

leépülőben lévő életet, a szerelem és barátok hiányát. A kétségbeesés, magam megvetésének farkasa lakott 

bennem is, Petőfi pompás farkasainak ösztönösségére vágytam, és titokban a szűk téren kívül munkáló 

szellem, az »isteni kéz« sorsomba avatkozó jelenlétére.”12 

 

3. Olvassátok el Pilinszky János Fabula című versét! 

a) A fabula az állatmese latinos-régies kifejezése. Vizsgáljátok meg, hogyan követi, és hogyan tér el az 

állatmese hagyományától ez a vers! Szelíd hőse miben különbözik Petőfi farkasaitól? 

b) Írjatok fel két-két kérdést a versről, majd tegyétek fel őket egymásnak, és próbáljátok megválaszolni! 

 

 

 
12 Takács Zsuzsa: A bűnök számbavétele. Próza és vers. Pécs, 1998. 117. oldal 
http://dia.pool.pim.hu/xhtml/takacs_zsuzsa/Takacs_Zsuzsa-A_bunok_szambavetele.xhtml 

http://dia.pool.pim.hu/xhtml/takacs_zsuzsa/Takacs_Zsuzsa-A_bunok_szambavetele.xhtml
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Takács Zsuzsa: Hasonlat 

Hölderlin 

Az asztalosmester kiadja megürült padlásszobáját. 
Itt farkasaid meghúzhatják magukat. Árnyékukkal 
a nyikorgó, fénycsíkos szoba megtelik. 
Fedelet tudsz végre a fejetek fölött, 
akár egy boldog család, olyanok vagytok. 
Ha sírást hall az asztalosmester, fölmutat, 
lakója sír! Pedig a farkasok vágynak az erdő 
nedves ölére játszani, ők sírnak untalan. 
Labdát pattogtatsz ilyenkor, feléjük 
gurítod, megvigasztalódva körbe ülnek. 
Inkább ezt! kinézel a kicsi, négyszög 
ablakon, mint kimenni a harsogó mezőre, 
hol dombokat teker lépéseid elé, 
emelkedőt és szakadékot az isteni kéz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az Eltékozolt esélyem című kötetből, 1986. 

Pilinszky János: Fabula 

 

Hol volt, hol nem volt, 
élt egyszer egy magányos farkas. 
Magányosabb az angyaloknál. 
 
Elvetődött egyszer egy faluba, 
és beleszeretett az első házba, amit meglátott. 
 
Már a falát is megszerette, 
a kőmüvesek simogatását, 
de az ablak megállította. 
 
A szobában emberek ültek. 
Istenen kívül soha senki 
olyan szépnek nem látta őket, 
mint ez a tisztaszivü állat. 
 
Éjszaka aztán be is ment a házba, 
megállt a szoba közepén, 
s nem mozdult onnan soha többé. 
 
Nyitott szemmel állt egész éjszaka, 
s reggel is, mikor agyonverték. 

 

A Nagyvárosi ikonok kötet KZ-oratórium című 
költeményének részlete, 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szelíd farkasok a szobában 

Évtizedekre szóló átmenetiség, az időtlenségre kivett albérlet, amelynek mégis csak van kezdete: „Az 

asztalosmester kiadja megürült padlásszobáját. / Itt farkasaid meghúzhatják magukat.” A köznapi nyitókép, amelynek 

szavai egy lakáshirdetésbe illenének, vagy barátságos életképet ígérnek (asztalosmester, padlásszoba), a 

különösnek, bizarrnak adja át helyét, befogadja azt, otthonává lesz. Az új lakó farkasokat tart. Árnyékuk van, 

tehát nem szellemek, de árnyékukkal töltik meg a fénycsíkos szobát, árnyékok maguk is. Mintha nagy út 

állna mögöttük, védelemre szorulnak, de itt végre biztonságban lehetnek: „Itt farkasaid meghúzhatják magukat. 
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Árnyékukkal / a nyikorgó, fénycsíkos szoba megtelik. / Fedelet tudsz végre a fejetek fölött, / akár egy boldog család, olyanok 

vagytok.” A kép szelídségét, gyöngédségét alakítja az odafordulás, a „te” meghittsége, amellyel a vers beszélője 

e farkasok gondviselőjéhez szól, mint aki annyi mindenen túl van már, és végre megnyugodhat. Képzeljük 

el helyzetét, ha gyermekeivel, könyveivel vagy mondjuk óragyűjteményével talált volna e helyre! Miben más 

így, hogy farkasaival (sőt „farkasaiddal”)? Ez az ember elvadult az emberektől. Magánya farkasokkal népesült 

be. Belső farkasait sikerült megszelídítenie, akik kilépve belőle most már mindenhova elkísérik, neki kell 

gondoskodnia róluk. A farkas szelídsége miért más szelídség a bárány szelídségénél? De van itt más is, az 

asztalosmester, aki meghallja a sírást a vendégszobából. Lakója sír, gondolja, hisz nem tud a farkasokról. 

Farkasai sírnak? Az erdőre vágyó farkasok sírnak, de labdát gurítasz feléjük, és „megvigasztalódva körbeülnek”. 

Mikor az ablaktól feléd fordulnak, te akkor nézel ki fejük felett a kinti világba „a kicsi, négyszög ablakon”, ahol 

minden harsog és hullámzik, „hol, dombokat teker lépéseid elé, / emelkedőt és szakadékot »az isteni kéz«”. Mintha 

nem csak belső farkasaid domesztikálásáról szólna történeted, hanem a vad élettől való visszahúzódásról, a 

teremtő Isten uralta kinti világból való behurcolkodásról. A teremtéstől, életed formáló (saját) erőidtől való 

elfordulásról. Sírás és vigasztalódást követően a vers ennek a kinti tájnak a látványával zárul. 

Pilinszky Fabulájának farkasa a mesék világából érkezik, és „magányosabb az angyaloknál”. Tehát hozza 

magával a népmesék és tanmesék farkasait, de a teremtmények világában is elhelyezést nyer, magánya az 

angyalokkal hozza kapcsolatba, létezése, érkezése valamilyen üzenetet ígér. „Elvetődött egyszer egy faluba” (ki 

tudja, mit keresett, mi vezette az útján), „és beleszeretett az első házba […] már a falát is megszerette”, mert neki 

arra volt szeme, hogy a dolgok itt simogatással készülnek. Vagyis nem a létrehozó akaratot és erőt, tervezést 

vagy lemondást látja, hanem a létrehozó gondoskodást és figyelmet. Látása ezután is meghatározó: az 

ablakon át megpillantott emberek látványától nem szabadulhat, „Istenen kívül soha senki / olyan szépnek nem 

látta őket”, és belépve „nyitott szemmel állt egész éjszaka”. Magánya az angyalokéhoz kapcsolódott, látása az 

Istenhez és tiszta szívéhez. A végsőkig nyitott és letisztult példázat számos kérdést fölvet, és számtalan 

válaszlehetőséget megenged13. A kérdések közül néhány: 

1. Vajon miért magányos a farkas, miért indult útnak? (Miért magányosak az angyalok?) 

2. Miért látja a farkas – és miért láthatja Isten – szépnek az embereket? Milyenek vagyunk valójában? 

3. Miért mondhatjuk, hogy itt a farkas a bárány hagyományos szerepében jelenik meg?  

Mi lehet a jelentése ennek a szerepcserének? Miért a farkassal játszatja el a vers a bárány szerepét? 

4. Miért ölték meg őt az emberek? 

 

 

 
13 Jelenits István idézi Pilinszky vallomását a vers keletkezéséről: "Szeretem a szép, erős szerkezeteket ‒ de csak mint kihívást, 
amit fölül kell múlni, s minek kereteiből lávaként kell túlforrnia a mondanivalónak. […] A farkas-betét pontosan az a része a versnek, 
hol kontrollom kialudt, kiolvadtak a racionális biztosítékok. […] Az oratórium jelentése ebben a fabulában a legegyetemesebb, s túl az 
emberin minden élőre kiterjed. Szól a kitaszítottság pozicionális nagyságáról. (A keresztény hitben a mártír ilyen pozicionális szent; gondolj 
az »apró szentekre«.) Ebben a drámai pozícióban a kitaszított farkas is áldozati bárány, s így is viselkedik. Harmadszor: figyelmeztetés 
arra, hogy akit a világ kitaszít, azt mindig is farkasnak bélyegzi, ahogy Jézust is annak tekintette, ragadozónak, ki a nyájra les. Az 

Ecce Homót én ‒ e pszichológiai áttételeknek megfelelően ‒ bátran jelképezném bekerített farkasként a vadászok gyűrűjében: csak annál 
tündöklőbb lenne bársonysorsának gyémántérve."  
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A Fabula értelmezésében segíthet Pilinszkynek egy másik farkasos verse, a Juttának című költemény második 

szövege: 

 

JANUÁR 

A tél növekszik. 

Egy magányos farkas jött le a faluba. 

Reszket előtted. 

Mise ez. 

Utolsó áldozás. 

 

Ha ezt a szöveget az előző folytatásának tartjuk ‒ mely így kezdődik: „Veled együtt, s velem együtt…” ‒, akkor 

a versbeli „te” és „én” líraibb, személyesebb színben jelenik meg, és úgy tűnik, a farkas, aki a tél elől a faluba 

menekül, „én” vagyok, aki „Reszket előtted”. Ezt a farkast nem az ember szépsége iránti nyitott szemű 

kíváncsiság ejti rabul, hanem nincs már hova mennie, olyan gyámoltalan és számkivetett. „Mise ez. Utolsó 

áldozás.” Vagyis elesettségében, áldozati helyzetében mutatódik föl a szentség, a Krisztus kereszthalálában 

való osztozás. Ebben a helyzetben a farkas báránnyá válik („tisztaszívű állat”), az áldozatra szánt bárányban 

pedig meglátjuk a vadászok gyűrűjébe kerített farkast. (Ezt nevezi Pilinszky pozicionális szentségnek.) 

Eszünkbe juthatnak Mary Shelley Frankensteinjének középső fejezetei is, melyben a szörnyeteg egy erdő széli 

ólban húzza meg magát, s egy résen át egy nehéz sorsú, de boldog család életére lát. Mindent tőlük tanul, 

ettől a látástól: beszélni, olvasni, érezni és vágyakozni, mígnem erőt merít arra, hogy belépjen közéjük és 

fölfedje magát. Ám az ember éppen azt veri el magától rémülten, aki őt ‒ tiszta szívében ‒ szépnek látta. 
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IV. El Kazovszkij vándorállatai 

 

El Kazovszkij14 képeinek visszatérő motívuma (emblémája) egy négylábú állat, melyet hol kutyának, hol 

farkasnak, hol vándorállatnak nevez. 

1. Nézd meg a képet: fogalmazd meg magad számára, mit látsz rajta! 

a) Milyen helyzetben, környezetben, milyen tevékenység közben látod a vándorállatot? 

b) Készíts szövegbuborékot, amelyben megírod, mit mond, vagy min morfondírozik! 

c) Adj címet a képnek! 

 

2. Mutassátok meg egymásnak a képeiteket, osszátok meg a szövegbuborékokat! 

a) Keressetek kapcsolatot, hasonlóságokat a képek között! 

b) Próbáljátok a fejezetben olvasott szövegekhez kapcsolni őket!  

 

* 

 

3. Készíts egy keretet szabadkézzel!  

Rajzold meg benne egy elképzelt környezetben saját vándorállatodat! 

 

 

  

 
14 El Kazovszkij orosz származású magyar képzőművész (1948-2008). 
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FÜGGELÉK 

 

Lev Tolsztoj: A farkas és a kutya 

 

A sovány farkas kerülgette a falut s találkozott a kövér kutyával. Kérdi a kutyától a farkas: 

‒ Mondd csak, kutya, honnan szerzed te az ételt? 

‒ Az emberek adják ‒ felelte a kutya. 

‒ Bizonyosan fáradságos munkával szolgálod meg az embereknek. 

‒ Nem, nem fáradságos a mi szolgálatunk ‒ felelte a kutya. ‒ A mi dolgunk éjszakánként őrizni az udvart. 

‒ És csak azért etetnek ilyen jól? ‒ kérdezte a farkas. ‒ Hiszen akkor magam is azonnal vállalnám ezt a 
szolgálatot, mert hát nekünk, farkasoknak, nehéz megszerezni az ennivalónkat. 

‒ Akkor gyere velem - biztatta a kutya. ‒ Neked is ad majd enned a gazdám. 

Örvendett a farkas, elment a kutyával, hogy szolgáljon az embereknek. Már-már be is lépett a kapun, mikor 
észreveszi, hogy a kutyának a nyakán ki van a szőr kopva. Mondja neki: 

‒ Hát ez mitől van itt a nyakadon, te kutya? 

‒ Hát csak úgy ‒ felelte a házőrző. 

‒ No de mondd meg, mitől? 

‒ Hát csak úgy, a lánctól. Mert hát nappal láncra kötnek, s a lánc egy kicsit kikoptatta a szőrt a nyakamon. 

‒ Akkor hát áldjon meg az isten, kutya ‒ szólt a farkas. ‒ Nem megyek én az emberek közé. Ne legyek én 
olyan kövér, mint te, soha, de maradjak szabad. 

Áprily Lajos fordítása 
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Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast 

Fioretti (Assisi Szent Ferenc virágoskertje), 21. fejezet (részletek) 

 

‒ Farkas testvér, te rengeteg kárt okoztál ezen a vidéken. Borzalmas gaztetteket vittél véghez azzal, hogy 

irgalom nélkül pusztítottad Isten teremtményeit, és méghozzá nem csupán az oktalan állatokat martad meg 

és faltad föl, hanem arra vetemedtél, hogy megöld és elpusztítsd az embereket is, akiket Isten a saját 

képmására teremtett. Ezért, mint a leghitványabb rablógyilkos, akasztófát érdemelsz; mindenki dühös rád, 

és átkoz téged, az egész város ellenségeddé vált. Ám én, Farkas testvér, békét akarok szerezni közted és az 

idevalósiak között mégpedig oly módon, hogy te nem támadod meg többé őket, ők pedig megbocsátják a 

tőled elszenvedett gonoszságokat, és ezután sem az emberek, sem a kutyák nem fognak háborgatni téged.  

Alighogy elhangzottak ezek a szavak, a farkas testének mozdulataival, farkcsóválással, szemhunyorgatással 

és fejbólintással adta jelét, hogy elfogadja és meg is akarja tartani, amit Szent Ferenc mondott neki. […] 

 

Ama bizonyos farkas pedig még két esztendeig éldegélt Gubbióban. Barátságosan járt házról házra és ajtóról 

ajtóra anélkül, hogy bárkinek is ártott volna vagy őt bántották volna. Az emberek gondosan etették őt, és 

amikor az utcán vagy a házak között baktatott, soha egyetlen kutya sem ugatta meg. Végül aztán két év 

múlva kiadta páráját, elvitte az öregség. A polgárok nagyon fájlalták, hogy kimúlt, mert amikor még maguk 

előtt látták járni-kelni őt, mindenkor elevenen emlékeztek Szent Ferenc jámborságára és erényeire.  

Krisztus dicséretére. Ámen.15 

É. Megyeri András fordítása 

 

  

 
15 A Fioretti részletére Jelenits István hivatkozik, mintha Pilinszky Fabulája a gubbiói farkas történetének kifordítása 
volna. A környéken garázdálkodó farkast Szent Ferenc fölkeresi az erdőben, testvérének nevezi, megdorgálja, 
megszelídíti, majd bevezeti az emberek közé, kérve őket, viseljék gondját, mert nem gonoszságból, hanem 
nélkülözésből kegyetlenkedett. A rossz világbeli helyét a metafizika területéről a mindennapi élet jelenségei közé utalja, 
tehát társadalmi okokkal magyarázza, s a farkas megszelídíthetőségével világunk megjobbításának lehetőségére tanít.  
A Fabula farkasa az erdőből érkezik, és nincs Szent Ference, aki az embereket kiengesztelné iránta. 
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Mary Shelley: Frankenstein (részletek) 

 

„A rés mögött egy kicsi szobát láttam, meszelt falút és tisztát, amelyben azonban alig volt bútor. A sarokban, 

a kis tűzhely mellett öregember ült, fejét szomorúan a kezébe hajtva. A fiatal lány takarított, de egyszer csak 

kivett valamit egy fiókból, odaült az öregember mellé, és öltögetni kezdett, az öreg meg felvett egy 

szerszámot, és játszani kezdett rajta, s az szebb hangot adott ki, mint a pacsirta vagy a feketerigó. Szép 

látvány volt ez, még nekem, nyomorultnak is, aki eddig semmi szépet nem láttam életemben. Az öregember 

ezüst haja és jóságos arca tiszteletet keltett bennem, a lány szelíd viselkedése meg szeretetet. Az öreg 

szomorú, szép dallamot játszott, ami, láttam, könnyeket csal társnője szemébe, de az öreg ügyet se vetett rá 

mindaddig, míg a lány hallhatóan nem zokogott. Ekkor pár szót szólt a szőke lánynak, az letette a munkáját, 

s odatérdelt az öreg elébe. Az öreg fölemelte, s oly nyájasan és szeretettel mosolygott rá, hogy engem elöntött 

valami furcsa és mindennél erősebb érzés. Fájdalom és gyönyörűség keveredett benne, olyasmi, amit még 

sose tapasztaltam, sem éhségemben, se fáztomban, se tűz mellett, sem jóllakva, elhúzódtam hát az ablaktól, 

mert képtelen voltam ezt elviselni.” 

„Megcsodáltam a tanya lakóinak tökéletes alakját ‒ kecsességüket, szépségüket, finom arcvonásaikat ‒, s 

megrémültem, ha magamat vettem szemügyre a tavacska vizében! Először visszariadtam, képtelen voltam 

elhinni, valóban az én képemet veri vissza a víztükör, ám mikor meggyőződtem róla, hogy valóban én vagyok 

az a szörnyeteg, keserűen, halálosan elcsüggedtem. Ó, jaj!” 

„E pillanatban kinyílt a ház ajtaja, s belépett Felix, Safie és Agatha. Megpillantottak, s nincs szó, mely 

kifejezné elszörnyedésüket és felháborodásukat. Agatha elájult, s Safie még arra is képtelenül, hogy 

barátnőjén segítsen, kirohant a házból. Felix előreszökkent, s emberfölötti erővel elrántott apjától, akinek 

átölelve tartottam a térdét. Eszeveszett dühében a földre tepert, s a botjával vadul fejbe vágott. Én 

széttéphettem volna, mint oroszlán az antilopot, de minden erő kiszállt belőlem, mintha betegség emésztene, 

s a kisujjamat sem mozdítottam. Láttam, Felix újra ütni akar, s akkor úrrá lett rajtam a fájdalom és a 

szenvedés, otthagytam a tanyát, s az általános zűrzavarban észrevétlenül ólamba menekültem.” 

(Részletek a 11-15. fejezetből, Göncz Árpád fordítása) 
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Beatrice: Nagyvárosi farkas 

 
Egyszer volt, hol nem volt, 
még a külvárosi tengeren is túl. 
Volt egyszer egy farkaskölyök, 
hallgasd meg történetét! 
Elunta a szülei meséjét, 
a meddő vitatkozást. 
Elszökött otthonról végleg, 
hogy elkezdjen egy új mesét. Mesét? 
Elment a városba, metróra szállt  
kutyába sem vették! 
Az aluljáróban kergette a sintér  
kutyának nézték. 
Jó pénzért elmehetett volna 
ugatni egy ház körül. 
Rákapott az italra 
és úgy érezte szabadon él! 
Nem értem miért? úgy érezte szabadon él 
Jóra nevelték? úgy érezte szabadon él 
Hej-hej! 
Elment a városba metróra szállni,  
kutyába sem vették! 
Az aluljáróban kergette a sintér 
Kutyának nézték. 
Jó pénzért elmehetett volna  
Ugatni VAU-VAU-VAU!  
Rákapott az italra 
és úgy érezte szabadon él! 
Nem értem miért!  
 
Úgy érezte szabadon él. 
Jóra nevelték?  
Úgy érezte szabadon él. 
Nem értem miért! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szövegírók:  
Nagy Feró, Miklóska Lajos, Nagy Ferenc, 
Donászy Tibor, Lugosy László 
1978 

Halott Pénz: Farkasok dala 

 
Most mennem kell, tennem kell, 
Azt, amit még soha. 
Itt a város, ami vár rám 
S el kell jutnom oda,  
Hova egyedül mehetek, 
És nem vihetlek magammal, 
Meg kell, hogy halljam, 
Amit nem lehet szavakkal. 
Most mennem kell, tennem kell 
Magammal valamit, 
Hogy kijöjjek a gödörből, 
Ne keress egy darabig. 
Töröld ki a számom, 
Az ajkad a számon 
Nem érzem egy ideig, 
De örökre majd ideég. 
 
Elindulok, mert hajt a szél szava, 
Kérdezik, én már nem jövök haza. 
Hiába kértek, én mit sem adhatok: 
Hív a város, menni hagyjatok! 
 
Útlevél nem kell,  
Határok nincsenek, 
A kerítés eldőlt, 
Csak a szélre figyelek. 
A levelek ropognak, 
A lábam alatt hallom, 
A lelkem is végre 
Kilépett az ajtón. 
Mobilomat eldobom, 
Nem leszek online, 
Ne jelölj be képeken, 
Nem gyötör a honvágy. 
Üzenek azért, 
Hogy élek még: 
Majd hazajövök egyszer, 
Ha eltévednék. 
 
Elindulok, mert hajt a szél szava, 
Kérdezik, én már nem jövök haza. 
Hiába kértek, én mit sem adhatok: 
Hív a város, menni hagyjatok! 
 
Szövegírók:  
Svajcsik Kristóf, Marsalkó Dávid, Makumi Kamau 
 
2013 
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Források: 

Jelenits István: Farkas a Fabulában. Vigília 2001/11. 

https://vigilia.hu/node/Vigilia_2001_11_facsimile.pdf 

 

Pilinszky János: Fabula (a szerző előadásában) https://www.youtube.com/watch?v=q0VrhFQo4sg 

 

A Függelék szövegei: 

Lev Tolsztoj: A farkas és a kutya    http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm 

Szent Ferenc: Fioretti     http://www.forrasok.ferences.eu/Fior.htm 

Mary Shelley: Frankenstein    https://mek.oszk.hu/02700/02735/02735.htm#13 

 

* 

 

A farkasok dala néhány feldolgozása: 

Pokolgép:    https://www.youtube.com/watch?v=-aSuts_YrhM 

Hobo:     https://www.youtube.com/watch?v=XZNan6MwDHg 

Ferenczi György és a Rackajam:  https://www.youtube.com/watch?v=zaWNDvP1EOE 

 

Két fontos farkasdal: 

Beatrice: Nagyvárosi farkas   https://www.youtube.com/watch?v=pRA0S3sf4u4 

Halott Pénz: Farkasok dala (feat Kama)  https://www.youtube.com/watch?v=XO47iWy5m8w 

 

* 

 

A képek forrása az El Kazovszkij Alapítvány honlapja: http://elkazovszkij.hu/index.html 

 

  

https://vigilia.hu/node/Vigilia_2001_11_facsimile.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q0VrhFQo4sg
http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm
http://www.forrasok.ferences.eu/Fior.htm
https://mek.oszk.hu/02700/02735/02735.htm#13
https://www.youtube.com/watch?v=-aSuts_YrhM
https://www.youtube.com/watch?v=XZNan6MwDHg
https://www.youtube.com/watch?v=zaWNDvP1EOE
https://www.youtube.com/watch?v=pRA0S3sf4u4
https://www.youtube.com/watch?v=XO47iWy5m8w
http://elkazovszkij.hu/index.html
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Kamaszlány- és anyaversek 
Takács Zsuzsa költészetében 

 

I. Versek egy kamaszlányról 

 
1. Mettől meddig tart a kamaszkor szerintetek?  
Mi ér véget, és mi kezdődik az elején? Mi ér véget, és mi kezdődik a végén? 
(Az elejét és végét tréfásan és komolyan is meghatározhatjátok.) 
 
2. Olvassátok el A gyerekkor vége vagy a S az olvasásba arcunk belesápadt című verset! 
A) Takács Zsuzsa versei gyakran egy epikus magra épülnek, vagyis egy kis történtet rejtenek magukba. 
Emeljétek ki a történet elemeit: kik a szereplői, milyen fontosabb helyszíneken játszódik, és miről szól? 
B) Szerintetek milyen kamaszkori gondolatok jelennek meg a versben? 
 

A gyerekkor vége 

Szent akartam lenni. Olvastam a Quo vadis?-t, 
a Ben Hur-t és Jézus életé-t16. 
Ápoltam otthon a betegeket, 
nem ettem édességet, nem ültem le 
a villamoson, nem mentem előre az ajtón. 
Szótlansági fogadalmat tettem, bár 
nem vették észre, mert az is hozzá 
tartozott, hogy ne hivalkodjam vele, 
és ez nem is volt nehéz, mert annyian voltunk, 
és a szüleim barátai folyton jöttek-mentek. 
Észrevétlen eljött az idő, 
mikor betöltöm a tizenkettedik évemet, 
„Nem tudjátok, hogy Atyám házában a helyem?”17 
és meg kell halnom, hogy a felnőttkor 
bűneit már ne kövessem el. 

Ültem a padon, 
a sötétbe forduló játszótéren, 
az öcsém a homokozóban játszott. 
Hátam mögött váratlanul megszólalt 
a görög katolikus templom harangja. 
Hét óra volt, május tizenegyedike, 
a megérzés szerint: halálom napja. 
Utolsó óráim peregtek. Megfordultam 
a padon, elfüggönyzött autók 
suhantak búcsúzóul. Láttam magamat, 
sírt a szívem a szőke gyereklányért. 
 

 
Utolsó józan pillanatomban fölálltam, 
hogy elvigyem az öcsémet haza, aztán 
majd magam maradok és döntök a többiről. 
A játszótér üres volt. Egyetlen lapát 
és vödör jelezte, hogy itt egy kisfiú 
játszott, de elment és sorsomra hagyott. 
Bezárult a kör, nincs menekülésem. 

Alvajáróként 
mentem az üvöltő utcán a Dunába ölni 
magamat, az autók csikorogtak. 
Közeledtek a rakpart lépcsőfokai. 
Merően néztem a csitító vizet, 
érveltem magamban és sírtam hangosan. 
Egy perlonzoknis18 lábat láttam 
a szememmel egymagasban. 
Elmozdult a víz, két láb közelített, 
sietett a víz, de előbb 
ragadta meg az érdes, eres férfikéz 
verítékben hűlő kezemet. 
Engedtem elvezetni magamat. 
Éreztem, hogy elvesztem minden 
önbecsülésem. A kamaszkor szakadéka 
nyílt meg előttem: szabadságom 
és féktelenségeim. 

Anyámat láttam 
az utcán egy másik bőgő gyerekkel, 
az volt az öcsém. Hazavitt engem is, 
az azóta idegent. 
 

 
 
  

 
16 Híres történelmi regények, melyek részben Jézusról és tanítványairól szólnak, miközben széles tablót festenek a 
Római Birodalomról a Kr. u. 1. században. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? (1895), Lewis Wallace: Ben Hur (1880), 
Ernest Renan: Jézus élete (1863). 
17 A tizenkét éves Jézus, a húsvéti ünnepen Jeruzsálemben járván, elszakadt a szüleitől, akik csak hosszú keresgélés után 
bukkantak rá a templomban, amint a bölcseket kérdezgette (Lukács evangéliuma 2. 41-52.).  
18 A perlon textilipari nyersanyag (poliamid), amely eredetileg márkanév volt (Perlon), akárcsak a nylon szavunk. 
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S az olvasásba arcunk belesápadt 

A fölismerést követő zavar, az ezentúl-hogyan? 
A tornaterem összegöngyölt szőnyegén ültünk, 
fájt a torkom, föl voltam mentve, 
ő megrántotta a bokáját, mellém ülhetett. 
A Jean Christophe-ot19 kötetenként adta, 
méreg és méz szivárgott mosolyából. 
Éreztem, hogy lázas is vagyok. 
David és Jacques szerelméről beszéltünk, 
a szégyenről, a különbözés bélyegéről. 
Szerettem volna végignyúlni a szőnyegen, 
néztem a leülepedett portól rongyos 
mennyezet-sarkakat, azt akartam, 
hogy menjen el, és el is ment, érezni 
akartam a hiányát és kitaszítottságomat. 
Döngött a padló, kavargott a verejtékszaggal 
elegy tornacipő-szag, émelyegtem. 
Paolo és Francesca idézte később 
a Pokolban Galeotto könyvét: 
„S az olvasásba arcunk belesápadt”, 
de itt Francesca és Francesca olvasott.20 
 

 
 
Nem tudtam akkor, hogy jól van ez így, 
útját tanulja a szenvedély, a gondolat 
bátorsága ez, formatévesztés csupán, 
a későbbi séták próbája, fiúkkal, ködlámpák 
alatt, a szerelemtől boldogan. 
Hazafelé a villamosülésen hátradöntöttem 
fejem, soha többé otthon nem leszek sehol, 
nem lesznek „enyéim”, nem megyek „haza”, 
suttogtam, az örök aszkézis21 csillagaival 
társalgott padlásszobám kigyúló, képzelt ablaka. 
Éjjel volt, a többieknek tavaszi délután, 
tizenötödik évem legmélyebb éjszakája. 
Felettem félelmesre hízott, ártó holdak 
keltek és nyugodtak, a felnőttek arca. 
 
 
 

 
 
* 
 

3. Második olvasásra: 
a) Keressetek hasonló vonásokat a két vers felépítésében, hangvételében! 
b) Beszéljétek meg, milyen képet rajzolnak a kamaszkorról! 
● Milyen érzéseket fejeznek ki a versek? Milyen nehéz témákkal szembesítenek? 
● Mi az, amit Ti is megéltetek már ezekből, vagy amit hasonlóan láttok? 
 
  

 
19 Romain Rolland francia író regénye (1912). 
20 Francesca (ejtsd Francseszka) férjes asszony, aki sógorával, Paolóval egy szerelmes lovagregény fölé hajoltak, és 
olvasás közben lobbantak boldogtalan szerelemre egymás iránt. Történetüket Dante örökítette meg az Isteni színjáték 5. 
énekében. (Takács Zsuzsa Találkozások című novellájában is szerepelteti őket.) A fenti versben David és Jacques 
szerelme homoerotikus vonzalom: a vers beszélője a barátnőjével való hasonló vonzódás lehetőségére utal a „de itt 
Francesca és Francesca olvasott” sorban. 
21 Aszkézis: lemondás, önmegtartóztatás. 
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I. Versek egy kamaszlányról 

Miért várják tőlünk, hogy hibátlanok legyünk? S aki így érzi, attól valóban ezt várják-e? A gyermeki lélek 

saját, benső zűrzavarával éppen megküzdve, most a felnőtt minta elsajátításában tévedhet túlzásokba. „Szent 

akartam lenni” ‒ kezdi a vers beszélője. Szentéletű emberekről olvas, komoly és megmosolyogtató utakon 

igyekszik a nyomukba szegődni. A lélektan nyelvén: elfojtva és szublimálva a tudattalanját, most a felettes 

énjébe kapaszkodik, azt kívánja egyedül uralkodóvá tenni életében. A felnőttvilágtól tanult mércéjének 

azonban a világ nem felel meg, hiszen szemlátomást bűnökkel van tele („meg kell halnom, hogy a felnőttkor / 

bűneit már ne kövessem el”). Ezért ‒ a felettes én kérlelhetetlen ítélőszéke előtt ‒ az egész élet tűnik 

élhetetlennek. Még a gyermek Jézusról szóló anekdota is baljós értelmet nyer: „Nem tudjátok, hogy Atyám 

házában a helyem?” – az evangéliumi történetben ez a templomot jelenti, a világ bűnösségétől gyötrődő 

gyermeknek a túlvilágot. Fantáziáiban elképzeli halála napját, s az önsajnálat alkonyi perceiben megszólal a 

közeli templom harangja, és titokzatos, elfüggönyözött autók suhannak el, amikor észreveszi, hogy rábízott 

öccse eltűnt. „Alvajáróként” ekkor indul meg a folyó felé, ahol majd egy arra tévedő férfi ragadja vissza az 

ugrástól. „Engedtem elvezetni magamat. / Éreztem, hogy elvesztem minden / önbecsülésem. A kamaszkor szakadéka / 

nyílt meg előttem: szabadságom / és féktelenségeim.” Miféle önbecsülést érez odaveszni? Talán azt az érzést, hogy 

életünk a saját kezünkben van. Hogy alapvetően megfelel azoknak a normáknak, amelyeket jónak, helyesnek 

vélünk. A „kamaszkor szakadéka” a nyitómondat ellenpontja: nem, már nem akar többé szent lenni, mert 

belátja, hogy a felettes én követeléseit akár a világon, akár önmagunkon behajtani képtelenség. Szakadékos 

út nyílik meg előtte, melynek falai között még nem látszik a cél: a teljes személyiség. Aki már nem bábja 

tudattalanjának, de nem is terminátora felettes énjének, hanem autonóm én, teljes ember, aki otthonos a 

saját életében. A vers mégis az idegenség-tapasztalattal zárul. „Anyámat láttam / az utcán egy másik bőgő 

gyerekkel, / az volt az öcsém. Hazavitt engem is, / az azóta idegent.” Talán mert a visszatekintés távlata még nem 

engedi a megérkezettség nyugalmát. Talán mert nem pszichológiai, hanem egzisztenciális idegenség-

tapasztalatról van szó, mely Takács Zsuzsa verseinek fontos szólama, s melyet itt ettől a gyermekkori 

élménytől eredeztet.22 

A kötetben is ez után következő S az olvasásba arcunk belesápadt című vers iskolai történet. Kamaszkori énjét 

felidéző beszélője akkori riadtságát szólaltatja meg ‒ „A fölismerést követő zavar, az ezentúl-hogyan?” ‒ vagyis 
lehetséges-e erotikus vonzalom azonos neműek között? És én olyan vagyok-e? A tornaszőnyegen üldögélő 
két lány az ideiglenes kívülállás helyzetében egy regényről beszélgetnek. A vers beszélője David és Jacques 
szerelmével végül magára maradna, hogy a homoerotikus vonzalom sejtelmét, a kívülállás szégyenét, 
kitaszítottságát igazi mélységében átélhesse. A visszaemlékező énben egy másik szerelmespár idéződik fel – 

Paolo és Francesca az Isteni színjátékból ‒, történetük játékos elferdítésével összegzi a két helyzet közötti 
egyezést és különbséget („de itt Francesca és Francesca olvasott”). Ezután mintha más távlatból, horizontról 
szólna, a felnőtt biztonságra szert tett, okos és fölényesen derűs hangján, arról, hogy a múló homoerotikus 
vonzalom a személyiségfejlődés átmeneti mozzanata csupán: „Nem tudtam akkor, hogy jól van ez így, / útját 
tanulja a szenvedély, a gondolat / bátorsága ez, formatévesztés csupán, / a későbbi séták próbája, fiúkkal, ködlámpák / 
alatt, a szerelemtől boldogan.” Majd visszatér az egykori énjével azonosuló beszédmód, amely ezúttal a szexuális 
másság metaforájában találja meg kételyei és világidegensége megfogalmazását: „Hazafelé a villamosülésen 
hátradöntöttem / fejem, soha többé otthon nem leszek sehol.” Kétségbeesésének mélyéről éjszakának látja a tavaszi 
délutánt, a vers végéig kitartva most már a megidézett gyermeki nézőpontot: „Felettem félelmesre hízott, ártó 
holdak / keltek és nyugodtak, a felnőttek arca.” Erre a versre még az előbbinél is jellemzőbb, hogy kerüli a 
fölényes-ironikus távlatot, mert nagyon komolyan veszi a gyermeki nézőpont hitelességét, autonómiáját.23 

 

 
22 A 20. századi egzisztencialista filozófia gondolata, hogy az ember egy nehezen kiismerhető, labirintusszerű világba 
vettetett, amelyben léthelyzetét az idegenség határozza meg. Takács Zsuzsa költészetének – már az első, kötetben 

megjelent Szomorú vers című költeményétől ‒ egyik vezérszólama ez a motívum. A szólam sokféle köntösben, 
hangszerelésben visszatér, néhány példa végén álljon egy lehetséges feloldás: Ha láttál, tudod, hogyan élek; Kiűzetés, 
Átváltozás, Néger nő, Kimozdulások, Szolgám, Az idegen – Egy észrevétel feloldása. 
23 A szexuális identitás bizonytalanságának, és a megtalált bizonyosság felszabadító élményének játékosabb hangvételű 
megfogalmazását találjuk a Séta a Ligetben című gyerekversében, melyet a Függelékben közlünk. Persze közben ez a 
költészet le kell mondjon a homoerotikus szerelem valódi élményvilágáról, mert nem arra vezet az útja. 
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II. Egy anya versben szól nagylányához 

Két olyan verset állítunk egymás mellé, amelyekben egy anya szól a lányához.  
Az egyikben minden felépül és megerősödik, a másik egy kapcsolat válságáról szól. 
1. a) Mondjatok egymásnak olyan mondatokat, amelyeket nem jó hallani a szüleinktől! 
b) Mondjatok olyan mondatokat is, amelyeket jó hallani tőlük! 
2. Olvassátok el a két verset! 
A) Emeljétek ki az Emlékezz meg rólam! című vers biztató, erőt adó sorait! Ez alapján írjatok vázlatot azokból 
a gondolatokból, amelyeket egy fiatalnak jó hallani a szüleitől, mert erőt, bátorságot adnak neki! 
B) Hogyan ábrázolja egy anya-lánya kapcsolat válságát a Szerelmes ének című vers? 
 

Emlékezz meg rólam! 

Emlékezz meg rólam! Emlékezz meg, 
ha már nem leszek. Viseld virágos 
ruháimat, vedd föl az ágyam mellé 
ejtett könyvet, a történet nekem 
örökre csonka lesz, fejezd be te! 
Tudd meg, hogy a Buendía gyerekek 
játszanak-e még az ütött-kopott 
Ursulával, vagy ágyába visszamászva 
gyötrő szégyenében meghalhat-e végre?24 
Érintsd a csengőt, lépj a szobákba, 
ahol jártam – csupa unalmas öreg – 
nekem titkos testvéreim ők, 
köszönj nekik helyettem, és arcukról 
ráncaik félelmes harisnyáját 
leveszik, ifjak újra. Kelj föl 
hajnalban, ha idegen városokban jársz, 
ha ébredését meglesed, tiéd lesz minden: 
a kóborló kutyák, az elrúgott narancshéj, 
a nyújtózó tenger. Forogj földig érő 
tükrök előtt, légy szép! 
Hallgasd meg a polcon egymásra 
rakott, szakadt borítójú lemezeket, 
töröld le a port, ne karcolódjanak! 
Egyre tisztább, leplezetlenebb 
a fúvósok hangja, ne félj: jó 
egyedül. Feküdj a gumilepedővel 
letakart ágyon; húzd föl a lábadat, 
várd türelemmel a győztes, csapzott 
jövevényt, aki nekem – te vagy. 
A többiek gyöngék, légy erős! 
Nem mondhatom másnak, csak neked. 
ezért most állj meg, ha olvasod: 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
rajtad múlik, hogy az országból 
mi lesz, hogy az érkezők a jeligét 
kiáltják, vagy átlépik óriás 
lovaik a romba dőlt kaput, 
hogy megmarad a föld, vagy 
csak az ég marad. Végül: ha félsz 
nélkülem, bárhol vagyok, üzenem: 
veled. 

Szerelmes ének 

Rólad álmodom ahelyett, hogy boldog 
verítékben fénylő férfiakról álmodnék, 
és még minden visszafordíthatónak látszik, 
amit tagadtam most könnyedén felejtem, 
mert párnádra borulva alszol, 
 
és hajadba veszve játszanak ujjaim. 
És emlékszem az első időre, amikor 
sugaras volt szíved és nem fenyegetett. 
Bőrömre zápor szikrák hullnak, 
akárha együtt lehetnénk újra, de nem, 
 
hirtelen fölugrasz, kezemet lerázod 
és a csikorgó kerekekkel fékező 
teherautóhoz sietsz, föllépsz a platóra, 
„minekünk nem kell mennünk!” kiáltom 
neked. Szememben sötét vad árnyékok. 
 
Fényszórók kavargása mindenütt. 
Reménytelen, mint a leszbikus szerelmek 
az anya-lány szerelem. 
Az őszi fűszálnál fakóbban állok, 
és hagyom, hogy feküdjek simán 
 
a hűvös ágy-fehérben, és álmodjam, 
föllépsz a platóra, záporozik hajad, 
torkomon a szavak elfúlnak 
S lárma, indít az arctalan vezető. 
És te megvető mosollyal visszanézel rám. 
 

 
24 Utalás Gabriel García Márquez (ejtsd Márkez) Száz év magány című regényére (1967). 
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3. a) Olvassátok össze a Szerelmes ének dőlten szedett részeit! Milyen szöveget kaptok? 
b) A dőlten szedett részletek Ady Endre verséből valók, a Sappho szerelmes énekéből, amely viszont egy 
Szapphó-töredék szabad fordítása. Olvassátok el a verset, emeljétek ki az ismerős sorokat! 
 
Ady Endre: Sappho szerelmes éneke 
 
Boldog legény, istenek párja, 
Szemben ki ülhet szép szemeddel, 
Édes kacajos közeleddel, 
Kacajoddal; mely sziven-vágva 
Fogja a mellem. 
 
Hacsak már látlak, elalélok, 
Torkomon a szavak elfulnak, 
Bőrömre zápor-szikrák hullnak, 
Szememben sötét, vad árnyékok 
S lárma fülemben. 
 
Hideg verejték veri testem, 
Remegően, félve, halóan, 
Az őszi fűszálnál fakóbban 
Állok és már érzem a vesztem, 
Meghalok érted.25 
 
c) Miről szól Ady verse? Miért különös az a kontextus, amelybe Ady sorai Takács Zsuzsa versébe 
kerülnek? A Takács Zsuzsa-vers melyik motívumát hordozzák, erősítik? 
 
d) Vizsgáld meg az idézetek illesztéseit! Melyik az, amely az új helyén alaposan megváltozott jelentést kap? 
 
4. Írj választ versben vagy prózában az egyik költeményre! Írásodba szőj be néhány idézetet az eredetiből! 
 
5. Tégy csillagot az egyik szöveghelyhez, és írj hozzá lábjegyzetben személyes hangú közbeszólást vagy 
kommentárt – versben vagy prózában! 
 
 
  

 
25 Szapphó a világirodalom egyik első lírai költője. A Kr. e. 7-6. században élt Leszbosz szigetén. Lánynevelő intézetet 
tartott fenn előkelő családok leányai számára. Tanítványait férjhez menésük alkalmából érzékeny hangú versekben 
búcsúztatta. Verseinek uralkodó témája a szerelem. A nők közötti gyöngédséget, homoerotikus vonzalmat az ő 
emlékezetére nevezték leszboszi szerelemnek. Ady Endre verse egy Szapphó-töredék szabad fordítása. 
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II. Egy anya versben szól nagylányához 

Az Emlékezz meg rólam! című vers mintha gyűjteménye volna azoknak az üzeneteknek, amelyekkel egy szülő 
útravaló bátorsággal láthatja el gyermekét. „Emlékezz meg rólam! Emlékezz meg, / ha már nem leszek. Viseld virágos 
/ ruháimat, vedd föl az ágyam mellé / ejtett könyvet, a történet nekem / örökre csonka lesz, fejezd be te!” A virágos, tavaszt 
idéző ruha rád illik, ahogy otthonosan mozoghatsz benne, mert rád illik a világ is, amelyre hoztalak. Amit 
megkezdtem – azt a regényt – te befejezheted, sőt mintha téged várna az ágy mellé ejtett könyv. Bevezetlek 
életem szobáiba. Megmondom, hogyan ismerheted meg idegen városok titkait. „Légy szép!” Viseld gondját 
lemezeimnek. „Várd türelemmel a győztes, csapzott / jövevényt, aki nekem – te vagy. (Vagyis születendő 
gyermekedet.) […] Rajtad múlik, hogy az országból / mi lesz, […] hogy megmarad a föld, vagy / csak az ég marad.” A 
rá szabott élet, az őt váró befejezés, a világban és saját életében való felhatalmazottság önbecsüléssel, 
életbiztonsággal ruházza fel a gyermeket. Ráadásul búcsúajándékként a vers végi ígéret a szüleit előbb-utóbb 
elvesztő ember teljes árvasága alól oldoz fel: „Végül: ha félsz / nélkülem, bárhol vagyok, üzenem: / veled.” Vagy 
benned, mondanánk.26 

Az első vers személyes feltárulkozás, önátadás, amelyből mintha hiányozna a másik személye. Hogy mit kezd 
ezzel a sok ajándékkal, hogy szüksége van-e rá, hogy erre van-e szüksége. Az anya-lánya kapcsolat válságáról 
szól a Nap-versek, Hold-versek ciklus a Sötét és fény kora című kötetből (1989). A válság – botrány, amely 
botrányos kifejezést kíván. A Szerelmes vers felzaklatóan szelíd és botrányos képekből áll. „Rólad álmodom 
ahelyett, hogy boldog / verítékben fénylő férfiakról álmodnék.” A vers beszélője azt álmodja, hogy alvó leánya hajával 
játszik, és felidézi az elmúlt időt, amikor „sugaras volt szíved és nem fenyegetett”. A kamaszkor lázadása, a szülővel 
való szakítás kitárt sebként jelenik meg itt. Álmodhat-e egy anya úgy a lányáról, mint férfiakról? Nézheti-e 
szerelmes gyöngédséggel elalvó arcát, játszhat-e hajával úgy? Az álomban egyszerre összetörik a kép, „hirtelen 
fölugrasz, kezemet lerázod”, és egy képzeletbeli teherautó fékez csikorogva, hogy a zavaros hajnalon képzeletbeli 
emigrációba vigyen. „Reménytelen, mint a leszbikus szerelmek / az anya-lány szerelem.” A régi szeretetkapcsolatot 
megtartani hiába vágyó anya kétségbeesését tiltott szerelemként éli át, abban fejezi ki. Az álomleírásba dőlten 
szedett sorok szövődnek, Ady Endre Sappho szerelmes éneke című verséből vett képek a szerelmi vágyakozás 
testi tüneteiről („Bőrömre zápor szikrák hullanak, […] Szememben sötét vad árnyékok, […] Az őszi fűszálnál fakóbban 
állok, […] torkomon a szavak elfúlnak”). A szeretet képtelenné válása, megbélyegzettsége fejeződik ki a hasonló 
nemű iránt érzett szerelmi vágyban, a homoerotikában.27 A rendkívül különböző hangulatú és kötődésű 
sorok egymásra torlódnak. Az álombeli fényszórók kavargása, az anya-lány szerelem reménytelenségének 
kijelentése, a vendégszövegként idézett hasonlat az őszi fűszál fakó színéről, az álmodást kívülről láttató, de 
az alvó lány emlékképét is felidéző ágy hűvös fehérsége. E torlódó képekből nincs feloldó ébredés: a vers 
vége ezt a kétségbeesést tartja ki. 

A ciklus többi verse hasonló erővel szólaltatja meg az anyai sebzettséget. A versciklus motívumai a 
Beszélgetések terme című novellában köszönnek majd vissza. Takács Zsuzsa költészetének alaphangja, rejtett 
forrása a szeretet, melynek minden változata végső soron egy: „Mért nem időben szóltál, / hogy egyetlen szerelem 
minden” (Veled vesz hát vissza), s amelynek megvonása „az egyetlen szeretet megvonása” (Látogató).  

 

  

 
26 Takács Zsuzsa egyes művei a szülő halála utáni megerősítés lehetőségéről is tanúskodnak. Ilyen a Kör című vers 
titokzatos Hangja, amely a vers végén nem csak egy napot, hanem egy életet is igazol: „Elfordulva a többiektől, / »Ez 
volna? – kérdeztem – az én napom?« / Válaszolta: »Ez.«” Az odaátról érkező megerősítést halljuk a Beszélgetések terme című 
novellában is: „Szeretném megkérdezni apámat – játszottam a gondolattal –, lehetnek-e olcsó kalandjaim. […] Ilyesfajta kérdésekre 
akartam volna hallani beleegyező válaszát. Ő azonban hallgatott egészen az Amerikából való hazatérésünk éjszakájáig. […] akkor 
szólalt csak meg mögöttem a mindenszentek és halottak napja közötti éjszaka ködében. Amikor táskámban a kulcsot keresgéltem, hogy 

kaput nyissak, akkor szólított meg. »Helyesen élsz!« ‒ mondta.” Ez a belső hang akkor szólalhat meg, ha a szülőnek sikerült 
olyan életbizalmat adnia gyermekének, amely ha szükséges, a régi hangon szól hozzá. 
27 „A tabukat döntő, tehát az azok meglétére építő lendület a versbeli feszültséget növeli” – írja Takács Zsuzsa a Sappho szerelmes 
énekéről. In: T. Zs.: Jaj a győztesnek!. Bp. 2008. 98. oldal. (A Szerelmes ének címével és első két sorával is felidézi Ady 
versét, s Adyn keresztül Szapphót.) 



30 
 

III. Versek betegségről és gyászról 

 
Az anya ápolása és elvesztése egyik vezérszólama volt Takács Zsuzsa költészetének a 90-es években. 
Gyönyörű anya-versei egymás után három kötetében jelentek meg: Viszonyok könnye (1992), Tárgyak könnye 
(1994) és Utószó (1996). Ez az évtized egyben költészetének megújulását is hozza, ekkor munkálja ki a négy 
szakaszból és tizenkét sorból álló versformát, amely ez időben szinte védjegyévé vált. Bár ez a versforma 
először szerelmes versekben szólalt meg (az Egy ismeretlen, ballonkabátos férfi jön című versben és a Viszonyok 
könnye első ciklusában), ezúttal a Rétes című versen szeretnénk bemutatni. 
 
1. a) Olvasd el a szöveget, amely a vers első öt sora: 
„Amikor elkeseredésemben kettétéptem a rétest ahelyett, hogy késsel kettévágtam volna, ahogy kérte, amikor minden ujjam a 
meggytől véres volt, kezét kezemre tette nyugtatólag…” 
 
Keresd meg és húzd be a sorhatárokat úgy, hogy öt verssort kapj! 
b) Osszátok meg egymással az eredményt és beszéljétek meg, hogyan gondolkodtatok! 
 
2. Olvassátok el a Rétes című verset! 
a) Sikerült-e megtalálni a sorhatárokat? Mi indokolhatja a sortöréseket az első két szakaszban? 
b) Milyen hatása van itt szerintetek a soráthajlásoknak?28 
 
3. Versmondat és mozdulat. 
a) Vizsgáljátok meg a vers három mondatát!  
● „Amikor elkeseredésemben kettétéptem…” 
● „Lesz idő még sírni…” 
● „Amikor ráhajoltam…” 
Mely részletek válnak jelentőssé, hangsúlyossá azáltal, hogy hová kerülnek a mondatban, ill. a verssorban? 
Jelöljétek a vers szövegében és magyarázzátok! 
 
b) A vers két szereplőjének szótlan testbeszédét örökíti meg.  
● Figyeljétek meg a mozdulatsort: melyik mozdulatnak mi lehet a jelentése, jelentősége? 
● Mi lehet ebből szándékolt, és mi önkéntelen?  
● Miért nehéz szavakkal leírni azt, ami szavak nélkül történik közöttünk? 
 

* 

 

4. Olvassátok el a Ma meghalt anyám vagy talán tegnap című verset! 
a) Beszéljétek meg egymással az első benyomásaitokat! 
b) Ez a vers két epikus magból bomlik ki: egyik az anya halálát követő jelenetsor, a másik egy még közösen 
látott naplemente. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a kettő? 
c) Milyen érzéseket olvasol ki a vers egyes részleteiből? Milyen érzéseket váltanak ki belőled?  
(Rögzítsd margójegyzet vagy kettéosztott napló formájában!)  
d) Szerintetek melyik a vers utolsó mondata? 
 
  

 
28 A soráthajlás (vagy enjambement, ejtsd anzsamböman) lényege, hogy a mondat- vagy tagmondathatár nem esik egybe a 
sorhatárral, a mondat „áthajlik” a következő sorba. 
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Rétes 

Amikor elkeseredésemben ketté- 
téptem a rétest ahelyett, hogy késsel 
kettévágtam volna, ahogy kérte, 
 
amikor minden ujjam a meggytől véres 
volt, kezét kezemre tette nyugtatólag, 
amikor elkaptam az arcáról szememet, 
 
hiszen nem volt abban már könnyeknek helye, 
és nem sírhatok minden újabb elrepedt 
csigolya miatt, gondoltam. Lesz idő még 
 
sírni és nem sírni. Amikor ráhajoltam, 
és megcsókoltam a kézfejét, mintha 
beleegyeznék, hogy tőlem elvegyék, olyan volt. 
 
 
 
 

Ma meghalt anyám vagy talán tegnap 

A boncmester feljött az alagsorból. 
Se kesztyű már, se gumikötény rajta. 
Azt mondja, várnunk kell az anyakönyvi 
kivonatra, mert a doktornő ebédelni ment. 
Hanyatt-homlok rohantam hozzád utoljára, 
de utamat állta egy szőke börtönőrnő: 
Nem fogja föl, hogy meghalt az anyja? 
Mit akar látni még?* 
Otthagytad testedet, mint gyík a farkát. 
Szóltak, hogy mindent csomagoljunk össze. 
– Melyik tárgy mér a szívemre ütést? 
A leggyöngédebb lesz talán a kés. 
A boncmester megkapta három százasát. 
Harag nélkül szólt hát a felbontott tetemhez: 
Milyen hideg van itt! 
Biztosan te is fázol. 
 
* A rémes naplemente, tényleg, 
nem volt, szemem, elég? Mint feltört, világnyi 
tojás, sárgája fennakadt a héj cápafogán. 
És lassan alá-, levérzett a nap. 
Te erőltetted, hogy nézzük együtt, 
mert akkor már egy álló hete nézted 
egyedül, és nem bírtad tovább. 
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III. Versek betegségről és gyászról 

A Rétes című vers sorhatárait szinte lehetetlen eltalálni. Az első egy összetett szót vág ketté az összetétel 
határán (ketté-téptem), a másik egy vonzatot az igétől (késsel kettévágtam), a harmadik a névszói-igei állítmány 
két részét (véres volt). Talán a tépést, tépettséget fejezi ki a sorvégen szakadó mondat, amit erősítenek a 
sorvégre tartogatott, k hanggal kezdődő szavak (ketté-… késsel… kérte), a sorok késre utaló alliterációja. Az 
5. sorban ér első nyugvópontjára a mondat – „kezét kezemre tette nyugtatólag” – nem csak értelmileg, hanem 
zeneileg is (a k hang ezúttal az egymásra találó kezekben tér vissza, a megelőző sorok dúltságához képest 
ennek hibátlan a lejtése és végződése). A soráthajlást nem lehet mindig értelmezni, de ha gazdagítja 
versértésünket, kár lemondani róla. Ahogy a folytatásban az „elrepedt csigolya” szókapcsolatot vágja el, a „Lesz 
idő még” mondatkezdést teszi nyitottá, várakozás telivé, a mintha kötőszót tűnődőbbé. Takács Zsuzsa 
verseinek rímtelensége valahogy fölértékeli, ritmusalkotóvá teszi a soroknak és mondatoknak ezt a játékát, 
a soráthajlást. A két hosszú mondat között kurta pihenőt kínál a „Lesz idő még / sírni és nem sírni.” A nyitó és 
záró mondat többszörösen összetett, s a mellékmondatok felől közelíti meg főmondatát, amely így 
késleltetve, megnyugvásként érkezik meg, hiszen a mondat a főmondat felől válik átláthatóvá 
(transzparenssé). Első kilátópontja a versnek: „kezét kezemre tette nyugtatólag”, ahonnan hasonló 
mellékmondatok kerülőin le is ereszkedünk a száraz tudomásul vételt kifejező gondoltam-ig. A harmadik 
versmondat viszont a tetőpontra fut, és azt tartja ki szelíden-szépen: „mintha / beleegyeznék, hogy tőlem elvegyék, 
olyan volt.” (Egyenes sorrendben a főmondat felől indulva: olyan volt, mintha beleegyeznék, hogy tőlem 
elvegyék.) Különös a beleegyeznék szóalak kétértelműsége: hiszen lehet -ikesen ragozott E/3. személy (mintha 
ő beleegyezne), ill. a köznyelvben elterjedtebb E/1. személy (mintha én beleegyeznék). Az anya kezére hajló 
csók így lehet egyszerre elfogadás és elengedés: mindkettejük megbékélése.29 

Ma meghalt anyám vagy talán tegnap. A vers címe Albert Camus Az idegen című regényének elejéről való.30 A 
regény hőse táviratban értesül az aggok menhelyén élő édesanyjának haláláról. Valóban nem tudhat a halál 
időpontjáról, az ezzel kapcsolatos tétovaságot és későbbi viselkedését azonban sokan közönynek értik, és 
felróják neki. Ebben a feledhetetlen regényindításban azonban legalább annyi védtelenség, póztalanság is 
van: egy olyan ember hangja, aki képtelen megjátszani magát, képtelen mást látni a másik emberben és az őt 
érő eseményekben, amint amit érzékel belőlük. Az anya haláláról szóló vers címében a gyásszal szembeni 
tanácstalanságot, félálomszerű kiszolgáltatottságot fejezheti ki. A vers eseményekkel indul, a boncmester 
feljön az alagsorból, egy börtönőrszerű ápolónő közbelép, mintha még a halál kapujában volnánk, melynek 
szolgái egykedvűen teszik a dolgukat. A közönyösen pergő képsorba érkezik a vers beszélője – „Hanyatt-
homlok rohantam hozzád utoljára” – de részvétlen kérdések tartóztatják. „Mit akar látni még?” Mit akarna az 
ember, mit lehet erre felelni? De rosszul feltett kérdés is elindíthat a saját utunkon: a vers beszélőjéből egy 
közösen látott alkonyat képét idézi föl. Az egykori naplemente rémes, apokaliptikus vízióként jelenik meg, 
szinte a mítoszok nyelvén kirajzolva a világ pusztulását: feltört világnyi tojás, a nap alácsorgó sárgája, a tört 
világ cápafogakra emlékeztető élei, a lassan levérző nap. A halálát érző, nagybeteg anya akkor már napok óta 
egyedül nézett szembe az elmúlás kozmikus embertelenségével, míg sikerült végre lányával megosztania. 
„Mit akar látni még?” Mit lehet a szőke börtönőrnőnek válaszolni? A vers beszélője anyját szólítja magában: 
„Otthagytad testedet, mint gyík a farkát.” Hasonlatában a megmenekülés, a lényeg átmentésének reménysége 
szólal meg, anélkül, hogy szépítene a halálesemény erőszakosságán, fájdalmán. A vers a boncmester 
emberségével ér véget, amely ha vásárolt is, de emberség, mert harag nélküli, tegező, s a tegezés által valami 
testvériséget mégis teremtő. 

A költemény az Utószó című kötet (1996) Befejezés című tétele, de A bűnök számbavétele című kötetben (1998) 
nyerte el végleges helyét, A verset megfosztják ruhájától cím alatt; a vers keletkezésének, élményvilágának 
részletes magyarázatával. Ez a címadás arra utal, mintha a vers teste az élmény, ruhája a forma volna. De 
felidézi Krisztus keresztútját is, melynek egyik állomásán a megkínzott Jézust „megfosztják ruháitól”. A cím a 

 
29 A Takács Zsuzsa által kimunkált négy szakaszos, tizenkét soros forma teherbíró szerkezetnek bizonyult. Hosszú 
versmondat kígyózhat benne előre, s vezethet kilátópontokra, mint láttuk. Változatos felépítés, késleltetve feloldás, 
csattanóra, poénra hegyezés egyaránt jellemezheti, ugyanakkor jól áttekinthető, befogadható marad. Levezethető a 
petrarcai szonettformából, hiszen csak két sorral rövidebb, rímtelen és kevésbé ritmikus. 
30 A regény Gyergyai Albert fordításában A közöny címet kapta, Takács Zsuzsa ebből idéz. Első bekezdése magyarul, 
majd a francia eredetiben: „Ma halt meg anyám. Vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan. A menhelyből sürgönyözték: »Anyja 
meghalt. Holnap temetik. Tisztelet. Részvét.« Ebből nem derül ki. Talán mégiscsak tegnap.”  
„Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : »Mère décédée. 
Enterrement demain. Sentiments distingués.« Cela ne veut rien dire. C’était peutêtre hier.” 
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kínokra hurcolt emberi test lemeztelenített, szakrális felmutatására utal. A vershez fűzött magyarázatoknak 
egyetlen részletét idézzük, mely a csillagról szól: 

„A rémes naplementét elbeszélő lábjegyzet felett csillag áll, és nem pusztán a filológiai31 hitelesség kedvéért. 
Csillag a vers égboltján. Lehet, hogy a halál éjszakájában világított a haldoklónak, és világít ezentúl a rá 
visszaemlékezőnek. Ha van egyáltalán remény, ez az egy-(két) csillag hirdeti. A Ma meghalt anyám vagy talán 
tegnap képvers ebben a felfogásban. A naplemente, a csillag följötte, a haldokló éjszakája, a túlélő reggele 
egymásra épül, a kívánt–nem kívánt élet ritmusát követi.”32 

 
* 
 

 
A rémes naplemente képe visszatér a Terror című versben.  

Terror 

A kozmikus tojás, a Nap, 
amikor megreped az ég szegélyéhez, 
mint egy tányérhoz ütődve, 
és sárgája véresen alászáll. 
Rettegésünktől a látványhoz szögezve 
nézzük, és tudom jól, tudod, 
milyen szertartás ez: a megsemmisülésé, 
ami egy visszaszámlálás formájában 
már el is kezdődött. Mindez a halálod 
előtt másfél évvel. Ennyi volt 
tehát a terrorcselekmény ideje. 
 
 
Mi az, ami itt kifejtettebb, mi az, ami innen hiányzik?  
Hogyan segítheti ez a vers a csillagos versbetét értelmezését? 
Melyik megfogalmazást érzed jobbnak, és miért? 
 

 
* 

  

 
31 A filológia régi szövegek javításával, értelmezésével foglalkozó tudomány.  
32 T. Zs.: A vak Remény. Budapest, 2018. 399. oldal. 
https://reader.dia.hu/document/Takacs_Zsuzsa-A_bunok_szambavetele-566 

https://reader.dia.hu/document/Takacs_Zsuzsa-A_bunok_szambavetele-566
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FÜGGELÉK 
 

IV. Versek a szülésről, születésről 

Az alábbi versek A búcsúzás részletei című kötet (1976) első ciklusából valók (Július). A gyermekvárásról és 
szülésről szólnak. E versekben három jellegzetes szólam váltakozik, erre szeretnénk példát mutatni. 
 

Az emlékezés előttről 

[Az éjszakában] 
 
Az éjszakában 
mellei. 
Kiáltozásomra ébredek. 
Fölém hajol, és betakar vele. 
 
Ez maradt. 
Végigsimítottam a bolyhos falakon. 
Lehunyt szemmel fürödtem. Kilökött, 
kiűzött. Akárki megtalál. 
 
Mit vétettem? Mért tetted? 
Anyám. 
 

Hallgatlak, a kinti fényben 

Fölkészülök. Hagyom, hogy testet ölts, 
lágy falaimban vájd ki ágyadat. 
Csonk a végtagok helyén, 
csontok lassú megszilárdulása. 
Émelygés, szorongás. 
A vézna testre óriási fej, 
a szem helyén vak duzzanat. 
Tapogatózás körbe-körbe, 
hal-néma panasz. Hallgatlak, 
a kinti fényben kuporgok. 
 
 
Délután 
Nedves lepedőid, ingeid a szélben, 
halotti kendőm egy szögön, 
széljárta, sírásvonalazta táj; 
az elhagyott meder csöndjét 
hallani. 
Pihen a messze-földről-érkezett, 
levette nemlétét, most meztelen, 
átlépte a semmi gödreit, most fáradt. 
Lélegzete a parton megpihen. 
 
 
Sötét méhedbe vissza 
Sötét méhedbe vissza, 
iszapos öledbe, 
hullámzó hasadba. 
Többé ne keress, 
gyűrd össze arcomat, 
keverd el hártyás ujjaimat. 
Bolyongok benned Egyre Kevesebb. 
Duzzadt ajakkal szólítasz, 
viszel ide-oda. 
Mosdó fölé hajolva görcsösen 
kiszámolod a végtelent. 
Viselsz. 
 
 

Hogy megérkezett 

Hogy megérkezett és megtapadt a falban, 
s magába vette a fal az idegent, 
s a lüktetés nem hagyta megpihenni, 
hogy koromsötétben érlelődött 
míg pusztult minden körülötte, 
és tájak vándoroltak el, 
jó neki. 
 
Mert formálható és engedelmes, 
átjárható s magába záruló, 
mert végtagok erednek benne, 
mert feje nő és érzékszervei. 
Vigyáznak rá a párák és ködök, 
az összezárulások: takarói, 
az egymásra látó rések és utak, 
vérbő hegytetők és szakadékok 
lélegzetük elfojtva figyelik. 
 
S a tehetetlent a világba kihajtják, 
ujjaikra fűzik iszapos kezét, 
véres latyakban elindulnak vele, 
emlékezni fog e hullámzó halálra, 
Iszonyú öleléssel, még egyszer, ölelik. 
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V. Rejtjeles tábori lap. Kamaszlány versek (1987) 

A macska 

A vihar a kapunkba verte. 
Valaki kitehette, ahogy a regényekben 
a csecsemőket szokás kitenni. 
Szerencsére nem volt otthon senki, 
csak mi, a gyerekek. 
Először a szobánkban raktuk le a földre, 
de bevette magát a ruhásszekrénybe. 
Mindnyájan bementünk utána, 
öt fogas leszakadt, 
ránk ereszkedtek a ruhák, mint a köd, 
a kavarodásban a macska kiugrott. 
Behoztuk neki a másnapi tejfölt, 
megette. Hagyta simogatni magát 
a legfeljebb hathetes, teljesen 
fekete, még a talpa is sötét, 
kényeskedve járó gyerek-macska. 
Mikor egyedül maradtam vele, 
észrevétlenül a füléhez hajoltam: 
„Ne félj, itt maradhatsz, 
rossz sorodnak vége!” 
Rám nézett és megértett. 
Ezután a szekrényt kiraktuk, 
a ruhákat kikeféltük, 
a cipőket letöröltük, 
a fürdőszobában csináltunk egy dobozvackot. 
A macska hátára ráírtuk egy QUICKPLAST 
ragtapaszra: „KÖNYÖRGÖM, NE TEGYETEK KI” 
plusz még két összetett mancsot 
rajzoltunk aláírás helyett, 
és lefeküdtünk. 
Szem nem maradhat szárazon! 
– suttogta elalvás előtt még Mari. 
Sajnos maradt. 
Másnap új helyet 
kellett szereznünk neki. Nagymamáék 
roskadt bérházába vittük. 
A nagytestű, csirkebélt zabáló, 
patkányölő, vörös kandúrmacska 
fölhorkant és utánaugrott, 
a miénk meg eltűnt a fáspincében 
előlünk mindörökre. 
Naponta látogattuk, 
két héten át, azontúl nagyanyát. 
És végre most vasárnap 
láttam az udvarunkban egy szőrehullott, 
fél szemére vak, fekete kamaszmacskát. 
Lehajoltam hozzá, de elinalt. 
Nem tudom, mit kívánjak inkább, 
ő legyen az a kényes 
kölyökmacska, akit az ólomkristály 
hamutartóból etettünk, 
vagy az a lény legyen már – halott? 
Mi jobb? Meghalni vagy élni akárhogy? 

Séta a Ligetben 

Nem tudtam, mi legyek: 
lány, azaz világos 
– mint egy sakkjáték figuráit, 
úgy képzeltem el a nemeket –, 
vagy fiú, azaz sötét? 
És sajnálkozás fogott el, ha néztem 
a nagyokat: csak nők vagy férfiak. 
Szoknyába-nadrágba-pulóverbe bújtam, 
hol lánynak, hol fiúnak öltöztem szabadon. 
Aztán a tervezgetésnek egy csapásra vége lett. 
Álmomban K. I.-vel sétáltam a Ligetben. 
Átfogta a derekamat, én vállára 
hajtottam fejem, mint aki beteg, 
és az is voltam: szerelmes őbele. 
Megálltunk a Céllövöldés bódéja 
előtt, ott, ahol anyámmal nézelődtem 
nemrég. Kezébe vett egy puskát, 
a babát tartó hurkapálcát eltalálta, 
a baba lezuhant. Lány vagyok azóta, 
örökre foglyod, szerelem. 
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VI. Tizenkét sorosok a szerelemről 

Mutatóban közlünk két verset a Viszonyok könnye című kötet első ciklusából, amelyben a tizenkét soros forma 
először megszólal.  
Ha még nem került szóba: mi a véleményed ezeknek a verseknek a rímtelenségéről?  
Mi lehet a szerepe, s rád milyen hatást gyakorol a rímek hiánya?33 
 

Egy ismeretlen, ballonkabátos férfi jön 

Egy ismeretlen, ballonkabátos férfi jön 
velem szemben a kihalt, éjszakai utcán 
és mosolyog. Ő az tehát, akit szeretek. 
 
Teljes holdfogyatkozás volt tegnap. 
Egy hályog borította szem nézte 
a szennyes várost és benne minket 
 
egy ablakon át, ahol vele szemben ültem. 
Egy társaságban voltunk vagy másfél 
óra hosszat és véletlenül magammal 
 
hoztam a kesztyűjét. Az ismeretlen 
férfi mosolyogva jön a kihalt utcán. 
Elege lett a holdnak a homályból. 
 
 

Ezek az egyformán lepusztult 

Ezek az egyformán lepusztult 
lépcsőházak, mikor egymáshoz fölmegyünk, 
a folyosóra kirakott díványok és üres 
 
virágcserepek közt a lövések nyoma, 
és vakolathiány, a megtorlás éveinek 
térképnyomata, és végül az egyetlen órányi 
 
szünet, mikor a lélegzet elakad, 
és mondhatni mindegy, hogy mi történik kint, 
lövik-e szét a várost, vagy hó esik, 
 
egyetlen órára elakad a szív. 
Egy hosszú hajú fehér ruhás férfi áll az ajtóban. 
A kiűzetés vagy a kegyelem hírnöke. 
 
 

 

  

 
33 Takács Zsuzsa az Add vissza a rímet című ars poeticájában ír versei dísztelenségéről. (Nádasdy Ádám költő, nyelvész 
egy rádióbeszélgetésben a rímes és rímtelen versek különbségét a színes és fekete-fehér fotókhoz hasonlította.) 
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Takács Zsuzsa A látásról című verse34 

 

1. Nézd meg alaposan a képet!  

Írj a modell nézőpontjából, az ő érzéseit és gondolatait tükröző, rövid visszaemlékezést, levelet vagy 
monológot, mely a festőnek szól! Írásodba próbáld beleszőni, amit a képből a modell és a festő lehetséges a 
kapcsolatáról kiolvasol, esetleg hogy milyen ember lehet a modell és/vagy a festő!  

A szöveg lehet vers és próza is. A szövegedben legyen benne ez a mondat: 

a) Mindenki látja, csak te nem. 

b) Mindenki látja, csak te nem, aki a halál festője vagy. 

c) A „Wally, testére tapadó vizes ruhában” a legbotrányosabb alkotásod lesz. 

 

2. Olvassátok fel az alkotásokat!  

Fogalmazzátok meg egymásnak, hogy mi ihlette a kép ábrázolásmódjából a saját szöveget!  

 

* 

 

3. Olvassátok el Takács Zsuzsa versét!  

a) Vizsgáljátok meg a szöveg vershelyzetét! (Ki kihez szól, milyen helyzetben?) 

b) Milyen a hangvétele a versnek? Keressetek összefüggést a vers és a képek hangulata között! 

(Milyen eszközökkel, fogásokkal teremti meg a szöveg, illetve a festmény a hangulatát?) 

c) A „látás” motívuma hol fordul elő a szövegben, és milyen metaforikus jelentéseket vesz föl? 

d) Mi a szerepe az utóiratnak?  

e) Milyen a kapcsolat a versbeli férfi és nő, művész és modellje között?  

(Mennyire szól ez általánosan az emberi/szerelmi viszonyokról szerintetek?) 

f) Az élet mint műalkotás – probléma milyen más műalkotásokat, szövegeket, képeket, filmeket idéz föl 

bennetek? 

  

 
34 A fejezet Gyeskó Ágnes ötletére épül, melyet a Magyartanárok Egyesületének balatonalmádi táborában próbáltunk 
ki. Szép volt, köszönöm. 
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A) Wally portréja (1912) 

 

 

B) Wally (1912)   
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C) Nő fekete harisnyában (1913) 

 

D) Wally Neuzil szürke köpenyben (1912)   
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Takács Zsuzsa: A látásról 
Wally Neuzil Egon Schieléhez 
 
Isten adománya a látás, de úgy látszik, 
ez nekem nem adatott meg. Én csak téged 
látlak, ez az ördög utolsó ajándéka nekem. 
Tegnap beengedtek házatokba, de vissza- 
rángattak a márványlépcsőházból: Kisasszony, 
hova megy? Jöjjön azonnal vissza! Láttam, 
a zajra valaki kihajol, te vagy az, reméltem, 
lerohansz és ölbe kapsz, de nem te voltál. 
A szerelem az ösztönök kényszere, mondtad. 
Fölismertem volna barna szemed zöldjét. 
 
Emlékszel a neulengbachi háziúrra? Képzeld, 
kidobott, azt mondta, keressek új festőt 
magamnak. Emlékszel a rosszul záródó 
ablakokra, s hogy mennyit fáztam fekete 
harisnyámban? Emlékszel pettyes bögrénkre? 
A rántott levesben fuldokló kenyérdarabokra? 
Elképzelem, hogy magadhoz ölelsz s közben 
a másik kezeddel földre söpröd a festékes 
tubusokat. A nagyhajú gyereklány, modelled 
fél koronával volt drágább neked, mint egy utcanő. 
 
Nemrég fölgyújtottál egy hangyabolyt 
a parkban, hogy bemutasd Trója égését 
nekem, erre minden kertből kitiltottak minket. 
Azt hittem, mindkettőnkre áll a tilalom, de, 
úgy látszik, ebben is tévedek. Ez öngyilkosságra 
készül – mondta társának a mellettem haladó, 
munkásruhás férfi, mikor a Pramerstrassén 
találtam magam. A folyó mellett lakom, van 
hozzá szemem, hogy lássam. A lasszóként 
visszahajló téli faágak elértek és befogtak. 
 
Te a feleségeddel sétálsz a Paradicsomban, 
és én nem szegődhetek nyomotokba. 
Modellt állok neked mégis utoljára. 
A Wally, testére tapadó vizes ruhában 
legbotrányosabb alkotásod lesz. Én leszek 
az összes bécsi lány között, ahogyan 
mindig is kívántad: a legmeztelenebb. 
Csak annyit akartam volna mondani neked, 
hogy nekem végem, és ez lesír rólam. Mindenki 
látja, csak te nem, aki a halál festője vagy. 
 
Ui. 
Az előbb, egyébként, hazudtam. Amit 
a megperzselt hangyákról, és a fölgyújtott 
Édenről mondtam, azt Kokoschka tette, 
mivel egy lánynak tetszeni akart. Te sosem 
vettél észre. Emlékszel rá, hogy éltem? 
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Takács Zsuzsa: A látásról 

Botrány. A fiatal háziúr régi szeretőjét a cselédség majdnem beengedi a házba. Az egyszerűen öltözött nőt 

‒ akiről azonban mindenki tudja, miféle ‒ a márvány lépcsőházból fordítják vissza. Hát nincs benne illem, 

tapintat? Pedig Bécsben vagyunk, a századelőn, amikor egy ilyen hölgynek a kisasszony megszólítás jár, még 

ha elzavarják is, és vasárnaponként finom öltözetű és munkásruhás sétálók töltik meg a Pramerstrassét. 

Botrány? A háziúr kidobja a magára maradt, kényelmetlenné vált lakóját, kíméletlenül célozva a jogcímre, 

amin eltűrte idáig. Botrány! Egy bohém piktor ‒ az ilyenek képzelik, hogy bármit megtehetnek ‒ fölgyújt 

egy hangyabolyt a parkban, amiért szeretőjével együtt kitiltják császárvárosunk valamennyi parkjából. 

Botrány. Egy fiatal nő a Dunába veti magát, ezek ilyenek, látni rajtuk. Botrány. A neves festő és ifjú férj 

megfesti vízbefúlt exmodellje és szeretője még mindig gyönyörű testét. 

Mi ebből a valóság, és mi a fantáziálás? Mi a remény, és mi a fenyegetés? Egy fiatal nőt hallunk, aki hiába 

próbált bejutni egykori élettársa új otthonába, ezért levelet ír neki: ez a levél a vers. Az emlékezés és képzelet 

rétegeiből építkezik. Anekdotikusan felidézi az előző napi eseményt („Tegnap beengedtek házatokba…”), és a 

közös albérlet elvesztését („Emlékszel a neulengbachi háziúrra?”). Nosztalgikus meghittséggel veszi sorra az 

együttélés képeit, a rosszul záródó ablakokat, a közös bögrét, a rántott levest. A szegényes otthon a 

versolvasóban kontrasztba lép a márvány lépcsőházzal, ahonnan az imént fordították vissza. A közös bögre 

a bohémélet bizalmas meghittségét, egymásrautaltságát tárgyiasítja. A „rántott levesben fuldokló kenyérdarabok” 

megszemélyesítése pedig előrevetíti a vízbefúlás fenyegető képét: a megtört és elázott kenyérben az 

áldozathozatalt. Közben emlékezésre szólítja a férfit („Emlékszel… Emlékszel… Emlékszel?...”), próbálja 

bevonni képzelődésébe, egy késői, utolsó közös képzeletjátékba („Képzeld… Elképzelem…”).  

A képzelet és emlékezet egy másik játékába invitál a parkban történtek elbeszélésében („Nemrég fölgyújtottál 

egy hangyabolyt / a parkban…”). Olyan férfi képe rajzolódik ki az olvasóban, aki bölcs mondásokkal kívánja 

tanítani partnerét: „A szerelem az ösztönök kényszere, mondtad.” Trendi téma ez a korabeli Bécsben, lehet 

nagyon tájékozott, aki ilyeneket mond, s persze túl műveltnek sem kell lenni ahhoz, ami a kávéházak asztalán 

heverő napilapokban, a szivarillatú levegőben benne volt. De érintettnek, sebzettnek, elveszettnek egy ilyen 

bölcsességhez aligha kell lenni. A hangyaboly felgyújtásával is tanítani, szemléltetni akar a férfi („hogy bemutasd 

Trója égését”)35. A kéretlen bölcselkedés, a vagány exhibicionizmus a férfifölény kifejezői. A tett 

következménye („minden kertből kitiltottak minket”), a következő szakaszban metaforizálódik: „Te a feleségeddel 

sétálsz a Paradicsomban, / és én nem szegődhetek a nyomotokba”. A Paradicsomkertben való séta a párkapcsolatban 

való kiteljesedés jelképe, melynek kiűzöttje, falakon túlról szemlélője lesz a régi albérlet lakója és a régi 

parkok sétatársa.  

A vers hősei a festő és modellje, vezérmotívuma a látás. „Isten adománya a látás”, ha alkotói tehetségről, 

zseniről van szó. „Én csak téged / látlak” ‒ az érzelemnek, vonzalomnak való kiszolgáltatottság megvallása. 

Az előbbi a mindenségre irányul, egyetemes, az utóbbi az egyetlenre néz, személyes. A szerelmes harmónia 

nosztalgikus (albérlet, közös bögre) és mitikus (séta a Paradicsomban) képei előtt, a vers felütésében a 

személyességnek egyfajta diabolikus felfogásával találkozunk („ez az ördög utolsó ajándéka nekem”). A látás 

szerepel az első anekdotában is, és a szó valódi, érzékszervi jelentése a reménytől átszínezve mindjárt 

félreértéshez vezet. A reménykedés és a csalódás szépen bele van komponálva a mondat ívébe, a késleltetés 

és a soráthajlások mintha az érzelmek ívét rajzolnák meg: 

        „Láttam, 

    a zajra valaki kihajol, te vagy az, reméltem, 

    lerohansz és ölbe kapsz, de nem te voltál.” 

A sorvégi „Láttam” várakozást kelt, mert utána bármi következhet, a „te vagy az” bizonyosságát a „reméltem” 

a vágyak világához kapcsolja, de nem vonja vissza, amit a következő sornak is csak a vége tesz meg („de nem 

 
35 A trójai történet Takács Zsuzsa két versében is helyet kapott A letakart óra című kötetében (2001). A trójai faló 
állhatatossága ironikus beszámoló egy megkésett, zavart látogatásról, egy kapcsolatban a becsapás és becsapottság jól 
ismert, de elháríthatatlan szertartásáról. A trójai faló szépsége pedig az utolsó időket idéző, eszkatológikus várakozás a 
készülő végzet bámulatos megkomponáltságáról ("A végkifejlet ideje közeleg."). 
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te voltál”). Látás van az emlék- és vágyképekben („pettyes bögrénk”, „magadhoz ölelsz”, a felgyújtott hangyaboly, 

a más boldogsága a Paradicsomkertben). Látás van a munkásruhás férfi szemében („A folyó mellett lakom, van 

/ hozzá szemem, hogy lássam.”), részvéttelen vagy részvét teli, ki tudja. („A lasszóként / visszahajló téli faágak elértek 

és befogtak.” Akármi tartja is vissza a beugrástól, a visszafogó erő nem emberi, a lasszó és befogtak szavak állatra 

utalnak: ha itt valami közbelépett, az nem a személyre irányuló figyelem.) 

A látás-motívum kapcsolja a modellt a festőjével, az öngyilkosság gondolata egy utolsó festmény ígéretében 

ölt testet, „Wally, a testére tapadó vizes ruhában”36, mely ha botrány kell, a legbotrányosabb lesz, ha mezítelenség, 

a legmeztelenebb. A festő modelljét és szerelmét látjuk rajta, ahogy a folyóból kihúzták: ha a művészet és 

szerelem leigázás és kifosztás, akkor ez teljesedik be az utolsó képen. Ha e fiktív levélnek nem volna utóirata, 

ezután már csak egy ironikus szemrehányás maradna: „Mindenki / látja, csak te nem, aki a halál festője vagy”.37  

Az utóiratban a felgyújtott hangyaboly játékosan visszavonódik, s e fantáziajáték szuverénebbnek láttatja a 

beszélőt, ahogy a felgyújtott Éden merész képalkotása is. A hangyaboly felgyújtása és a parkokból való 

kitiltás a szerelem édenkertjéből való kiűzetéssé vált, s itt még összébb vonódik: mintha a Paradicsomot az 

Ítélet tüze pusztítaná, és a kiűzetés nem nyithat új történetet. Mindez anekdotázó közvetlenséggel 

kapcsolódik egy festőtárshoz és egy másik lányhoz: elvéve a férfitól extravagáns tettének nimbuszát. Van, 

aki észrevesz és tetszeni akar ‒ nem sok, de van benne némi figyelem és személyesség.  

A versben megszólaló nőalakot érzékenysége, fogékonysága mintha arra kötelezné, hogy lenyomata legyen 

a másik életének. Engedelmes anyag egy öntőformában, modell a műtermi kereveten38. Olyan ember, akit a 

személyesség átélésére való képesség végzetesen sebezhetővé tesz, magára maradása teljes kifosztottsággá 

válik. Egyedül kószál a folyóparton, ahová maga sem tudja, hogy került, és idegen emberek látásának, köteles 

együttérzésének tárgya lesz. Elégtétel, vigasz nincs, a személyesség a legtragikusabb magaslat és mélység. 

A látásról című versben megszólaló fiatal nő ‒ a vers pontosító alcíme szerint ‒ Wally Neuzil, aki Egon Schiele 

múlt század eleji osztrák festő modellje, éveken át élettársa volt39. Vele élt ideiglenes otthonaikban, mellette 

állt sikereiben és botrányaiban, a bíróság előtt, s látogatta börtönében. Kapcsolatuknak dokumentumaiként 

is nézegethetők a festmények, melyek Wallyról készültek. A művész A halál és a lányka című festményével 

búcsúzott tőle 1915-ben, mikor feleséget és új életet választott magának40. Wally vöröskeresztes nővérnek 

jelentkezett és a dalmáciai Sijnben skarlát áldozata lett. A fennmaradt fényképen a vöröskeresztes nővérek 

és ápolók körében álló Wallyra szinte alig ismerni rá. Ilyen volt a háborús szolgálat idején egy fotográfus 

lencséje előtt; kacéran kihívó, esengően gyöngéd és érzékeny egy lobogóan tehetséges festő képein; sebzett 

és menekülő az olvasott versben. Jelenés volt ő is, lénye, valósága mára megfoghatatlan. A róla készült 

képeken is azt látjuk, ahogyan látták és láttatni képesek voltak őt. Ha Schiele portréira gondolunk, beláthatjuk, 

mit jelentenek Wally versbéli szavai, hogy „Isten adománya a látás”. 

 

* 

 

Megjelent a Tiltott nyelv című kötetben (2013). 

FÜGGELÉK 

 
36 Ez a mondat a festmények címadását imitálja. Schiele képeinek címe például: Ülő nő felhúzott bal lábbal, Fekvő nő 
fekete harisnyában, Önarckép lampionvirággal. Ebbe a sorba illeszkednék a képzeletbeli festmény címe. 
37 Még a szecessziós Bécsben - Erósz és Thanatosz városában ‒ is feltűnő volt Schiele vonzalma a halálhoz, ahogy az 
emberi test az erotika és az elmúlás tárgyaként nyer szorongató kifejezést.  
38 A festőmodellek kiszolgáltatottságra utal az utcanőkkel való összehasonlítás: "A nagyhajú gyereklány, modelled / fél 

koronával volt drágább neked, mint egy utcanő." 

39 Walburga (Wally) Neuzil (1894-1917), Egon Schiele (1890-1918). 
40 A festmény címe Schubert dalára utal. Ez a címe Dieter Berner Schieléről készült életrajzi filmjének is (2016). 
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Schiele: Alvó nő (Wally Neuzil, 1912) 

 

Schiele: A halál és a lányka (1915)   



44 
 

 

Schiele és Wally Krumauban (1913) 

A kép forrása: https://arthive.com/publications/2954~Love_story_in_pictures_Egon_Schiele_and_Wally_Neuzil 

 

 

Vöröskeresztes nővérek és ápolók között, középen (1917) 

Forrás: https://www.theartnewspaper.com/news/the-grave-of-schiele-s-muse-wally-neuzil-found-in-croatia 

https://arthive.com/publications/2954~Love_story_in_pictures_Egon_Schiele_and_Wally_Neuzil
https://www.theartnewspaper.com/news/the-grave-of-schiele-s-muse-wally-neuzil-found-in-croatia
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Üdvözlégy, utazás! – Istenkereső, létértelmező versek 
 

I. Utazás és szabadulás 

 
1. Idézd fel egy hazautadat!  
Merre szoktál hazamenni? Nézz körül: mit látsz, kik vesznek körül? Min járnak a gondolataid hazafelé? 
 
2. Olvasd el az Üdvözlégy, utazás! című verset! 
a) Hogyan jelenik meg benne az utazás és a Nap toposza?  
Válaszd ki az egyik motívumot, és írd le: mit várunk tőle, és hogy jelenik meg itt?  
(Mi őrződik meg belőle, és mi változik meg hagyományos jelentéseiből?) 
b) Milyen asszociációkat kelt benned az Üdvözlégy! köszöntés? 
c) Milyen asszociációkat kelt benned a fivérünk és nővérünk szó? 
d) Mi lehet a fekete tükör? Szerinted miért megindult a tekintetünk, és bátor a szívünk? 
Képzeld el és értelmezd a vers zárósorait! 
e) Mit fejezhet ki a „megindult tekintet” megindultsága? Szerintetek melyik szinonima rá a legpontosabb: 
riadt, rémült, megrettent, meghökkent, megszeppent, pánikba esett, megrendült, meghatott, elérzékenyült 
 
3. a) Az Üdvözlégy köszöntés egy katolikus ima első szava, s egyben az imádság címe. Így hangzik: 
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,  
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.  
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,  
most és halálunk óráján. Ámen.41 
 
Milyen jelentésekkel gazdagítja az utazás és a Nap motívumát az imára való utalás? 
 
b) A fivérünk és nővérünk szavak Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát idézik fel.  
 
„Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, 
legfőképpen öreg bátyánk, a Nap: 
az égből néz ő le, és tőle világos a nappal, 
és ékes, szépséges ő, tündökletes, 
ó, felséges Atyánk, mint te magad. 
  
Dicsérjen téged nénénk, a Hold meg a Csillagok, 
te formáltad őket, s mind oly gyönyörűen ragyog.” 
 
Hogyan utal a Naphimnuszra az Üdvözlégy, utazás! című vers? Hogyan formálja át az eredeti összefüggéseit, 
hangulatát? (A verset teljes terjedelmében a Függelékben találod.) 
 

* 
 

4. Mi mindentől volna jó megszabadulni? Mitől lehet, hogyan lehet? Milyen a megszabadult ember? 
Írj négysoros verset vagy prózát Szabadulás címmel! 
 
  

 
41 Az első mondat két része Lukács evangéliumából való: Gábriel arkangyal szólítja így Máriát, mielőtt közli vele az 
örömhírt a Megváltó születéséről (angyali üdvözlet, 1, 28.). Második fele kicsivel később Erzsébet szájából hangzik el, 
mikor Mária, az unokatestvére látogatóba érkezik hozzá (1. 42.). Az ima második mondata a későbbi hagyományban 
kapcsolódott az evangéliumi szöveghez. A két mondat alkotja tehát az Üdvözlégy-et, amely a katolikusok egyik 
legfontosabb imádsága. 
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Üdvözlégy, utazás! 

 
Üdvözlégy, utazás, egy kivilágított, 
téli villamoson. Üdvözlégy, sötét, 
délelőtti Nap. Sehová sem néző 
égitest, pillantásod ma nem 
nyugszik meg rajtunk. 
Fivérünk: sár az ormótlan cipőkön, 
nővérünk: gumiszőnyeg ráncai. 
Ha van megindult tekintet 
a fekete tükörben – a miénk az. 
Ha van szív bátor – a miénk. 
 
 
Szabadulás 
 
Míg álmodban egy polcról a pohár 
lezuhan, egy vonatkupéban 
földet lapátolsz, és az ablakon át 
dobálod kifelé az egymásra 
rétegződő tömböket. Nem is érted, 
hogy fértél el eddig ennyire 
szűk helyen, türelmetlenségében 
hogy nem temetett maga alá a föld. 
Vagy hogy fért el benned ekkora 
tömeg, hogy nem tömte el 
torkodat, és hogy tudtál beszélni. 
Szünet nélkül lapátolsz tehát, 
meg sem fordul fejedben, miért, 
mit kezdesz majd magaddal, 
ha betölti a friss levegő a fülkét, 
ha elindul a szerelvény, 
és életed gazdag tájain szalad, 
és te bentről a lélegző kocsiból 
nézed szabadulásukat. 
 

A kivezető úton 

„Oly könnyen száll a Hold,  
mint a fölszabadult.” 
(József Attila) 
 
Jegyzeteit szélnek ereszti, és tovább- 
hajt. Sötétedik, homályos az ablak. 
Úgy érzi, most már sietnie kell. 
Emelgetik fejüket az elárvult hasonlatok, 
szétnéznek a városból kivezető úton 
a fél pár rímek. Remegve mellső 
lábukra állnak a csonka formák, de 
csak a káosz emléke torlódik szivárványos 
szemük előtt, értelmetlenül fölnagyított, 
homályos részletek a valaha egészből. 
Eső áztatta szavak, megválaszolhatatlan 
se-kérdés, se-állítás. Az aszfalton egy-egy 
papírlap megtapad, mielőtt a fölgyorsuló 
sorban tülekedő kerekek tücsökkel-bogárral 
fölismerhetetlen masszává elkevernék. 
Nem hittem volna soha, hogy változom 
– gondolja. De vajon én voltam-e 
az eltetvesedett gyerek a tanyán, aki 
gyulladtra sírja szemét az anyja után, 
vagy a fiatal nő, a rajongó testek párja? 
Vendég a hosszúra nyúló, baljós kimenetelű 
partyn, ahol a kristálypoharak eltörnek, 
bevérződnek a kezek, ahonnan kevesen 
távoznak önként, csak ha vállukat 
átkarolva kitessékelik őket, vagy 
motyogásukból kirángatva kilökik 
a rettegett sötétbe. Nem ismerné meg 
senki, aki látja fölszabadult arcát. 
 

 
 
5. Olvasd el a Szabadulás című verset! 
a) Beszéljétek meg első benyomásaitokat: mi minden jut eszetekbe versről? 
b) Tegyetek föl kérdéseket az álom különösségeire! 
Keressetek példákat nehezen összeférő, ellentmondásos állításokra! 
c) Vizsgáljátok meg a vers időviszonyait!  
● A nyitókép alapján mennyi ideig tart az álombeli lapátolás? 
● Az álmodó időérzékelése szerint meddig tart? 
● Mi van az álom jelenében, hogyan kapcsolódik hozzá a jövő?  
● Az időviszonyokat összerakva, milyen kép / történet bontható ki a múltról? 
 
6. Vesd össze és értelmezd a három versben az utazás motívumát! 
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I. Utazás és szabadulás 

Az üdvöz légy régies, emelkedett köszöntés. Messzi országból érkező követ üdvözölheti így az uralkodót, vagy 
tartózkodó úrhölgy a várva várt idegent. Ha ugyan valóban létezett ilyen üdvözlőforma a magyarban, és nem 
csak múltidéző, fennkölt elbeszélésekből ismerjük. Kimondása örömöt, megbecsülést fejez ki: a karjaink 
kitárását az iránt a személy iránt, akit már régen várunk, vagy akihez régóta igyekszünk. A vers azonban nem 
személyt üdvözöl így, hanem az utazást és a Napot. Utazást hősök és kalandok nélkül, „egy kivilágított / téli 
villamoson”. A Napot fensége és ragyogása nélkül bágyadtan, téli délelőttön. Két erőt adó, jelentésekben 
gazdag motívum − az utazás és a Nap – jelenik meg kissé megfosztottan, lefokozva, a maga dísztelen 
hétköznapiságában. És mintha folytatódna ez a lefokozás, visszavonás: „Sehová sem néző / égitest, pillantásod 
ma nem / nyugszik meg rajtunk.” Mit jelent a nap nézése, és sehová sem nézése? Pillantásának megnyugvása 
rajtunk, amiből ma nem lehet részünk? Ki az a mi, akiknek nevében a vers beszélője szól, akik együtt utazunk 
a villamoson? Olvasunk ugyan emberi viszonyokról, de ezek sem kevésbé elvontan és különösen jelennek 
meg: „Fivérünk: sár az ormótlan cipőnkön, / nővérünk: gumiszőnyeg ráncai.” A villamos ablaküvegje fekete tükör, a 
mi arcunk néz vissza róla. Mitől van a megindultsága? És milyen lelkiállapotot fejez ki ez a szó? Milyen 
sejtelmekről szól ez a hétköznapi utazás, melynek egyes kellékei a helyükön vannak, mégis különös 
összefüggésbe rendeződnek? 

Az Üdvözlégy! köszöntés egy katolikus ima első szava, és címe is egyben. Az ima Szűz Máriához szól, első 
mondata: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te 
méhednek gyümölcse, Jézus.” Az ima Máriát köszönti, aki Isten kegyelméből a Megváltó édesanyja lett. Ezt az 
örömmel és szentséggel teli beszédmódot idézi fel és kapcsolja a vers – meghökkentő módon – az utazáshoz 
és a Naphoz. Mintha a megváltás kegyelmét várná tőlük: képzeljünk el egy kegyelemmel felérő utazást vagy 
a megváltó Napot! (A nagy kezdőbetűs írásmód miatt itt csak az égitestre gondolhatunk.) Milyen utazás 
jelenthet kegyelmet, mikor hozhat a Nap megváltást? A versben ez a kegyelemhozó utazás a téli villamosút, 
a megváltás reménye a sötét, délelőtti Nap. Az Üdvözlégy! köszöntés tehát a hit szólamát építi a versbe: van-
e kihez fohászkodnunk? Van-e kinek a gondviselő jelenlétét, tekintetét érezzük? A következő mondatban a 
Nap nézése és elfordulása ezt a szólamot viszi tovább: „Sehová sem néző / égitest, pillantásod ma nem / nyugszik 
meg rajtunk.” Van kihez szólnunk ugyan (pillantásod), de nem látjuk nézésének irányát, pillantásának rajtunk 
nyugvását nem érezzük. A gondviselő Isten egykori jelenlétét ma nem érzékeljük a világban.  

A fivér szó is – az Üdvözlégy-hez hasonlóan – régiesen, kissé ünnepélyesen cseng: fivér és nővér megszólítás 

Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát idézi fel. A középkor végi szerzetesköltő verse a teremtett világ 

szépségéről szól. Egyenként szólítja az égbolton uralkodó égitesteket és a természeti erőket, a megszólítással 

egy családba kapcsolja – „öreg bátyánk, a Nap, […] nénénk, a Hold meg a Csillagok” − becézi-dicséri, és a teremtő 

Isten dicsőítésére szólítja fel őket. E vers szerint a világban megnyugtató és szeretetteljes rend uralkodik, 

hiszen minden teremtmény testvére egymásnak. Versünkben „fivérünk: sár az ormótlan cipőkön, / nővérünk: 

gumiszőnyeg ráncai”. Testvéri összetartozásban a villamosút tárgyi kellékeivel kapcsolódunk (cipő, gumiszőnyeg), 

melyek egy leszegett fejű ember szeme elé kerülhetnek, s ezeknek is esetleges, tartozékaival (odatapadt sár), 

vagy használódásával, romlásával (ráncok).  

A kivilágított kocsi ablaka – ha odakint sötét vagy félhomály van – fekete tükör, amelyben saját arcunkat 

látjuk. Ismerjük a régi kódokat, jelrendszereket, tudjuk őket új és új összefüggésbe rendezni, de kérdéseinkre 

már nem érkeznek megnyugtató válaszok. Lehetnek sejtelmeink, de nincs többé bizonyosságunk. Ezzel 

szembenézni megrendítő tapasztalat, nem elfordulni bátor szívre vall. Az ember úgy érezheti, magára maradt 

a kivilágított, téli villamoson. Ez az utazás „egy kivilágított, / téli villamoson” emberlétünk szimbóluma.42 

 

 

A Szabadulás című vers egy álom leírása: „egy vonatkupéban / földet lapátolsz, és az ablakon át / dobálod kifelé az 

egymásra / rétegződő tömböket”. Vonatkupéban földet? Az ablakon át? A kupé, azaz vasúti fülke utastér, 

 
42 A vers legnyilvánvalóbb előképe Kosztolányi Dezső Esti Kornél-kötetének utolsó novellája, „melyben egy közönséges 
villamosútról ad megrázó leírást, s elbúcsúzkodik az olvasótól”. Mintha maga mellé kívánná Ady Endre Kocsi-út az éjszakában 
című versét. Egy régi, fennkölt kódrendszer profán újra hasznosítása, a leszállító-lefokozó eljárás pedig Petri György 
költészetére emlékeztet. Az „el nem fordult tekintet” erkölcsi bátorságára is ő talált szavakat (Kizsarolt nevetséges életünket). 
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személyek szállítására készült… s most réteges tömbökben föld borítja. A szűk hely kint volt vagy bent? 

(„Nem is érted / hogy fértél el eddig ennyire / szűk helyen” […] Vagy hogy fért el benned ekkora / tömeg…”) Az 

önmegszólítással megidézett álombeli én sem érti mindezt, de elviselhetetlennek érzi azt, amit ki tudja, eddig 

hogy érzékelt. Mintha a lapátolás belső parancsa, a szabadulás esélye tette volna érzékelhetővé, ha nem is 

érthetővé a helyzetet, amiben van. Mi lehet a kupéban rétegesen fölhalmozódott föld? Olyan teher, amely 

egymásra rétegződik, amely engedett élni és beszélni, de most érzékelhetővé válva lett érthetetlen, hogyan 

nem temetett maga alá egészen, hogy „nem tömte el / torkodat, és hogy tudtál beszélni”. Most egyszerre vált 

életveszélyessé és reménytelivé ez a vonatkupé: lapátolni kell, hogy meg ne fulladj, és csak lapátolni kell, 

hogy megmenekülj. Az összefüggések nem világosak („meg sem fordul fejedben, miért, / mit kezdesz majd 

magaddal”), csak a szabadulás ígérete: „ha betölti a friss levegő a fülkét, / ha elindul a szerelvény, / és életed gazdag 

tájain szalad, / és te bentről a lélegző kocsiból /nézed szabadulásukat”. A fullasztó földrétegek helyébe friss levegő 

tódul, a veszteglő szerelvény elindul… és az elvontság újabb váratlan összefüggései tárulnak fel: a szerelvény 

életed gazdag tájain halad (aminek szemlélője lettél? Tehát a múltad? Vagy egy eleven élet képei a jövőből? A 

táj és vonatút metaforájában térré vált idő?). Ahogy korábban eldönthetetlen volt ‒ mert egyszerre volt ‒ 

bent és kint, most másként mosódnak el a személy, a tér és az idő határai: „te bentről a lélegző kocsiból / nézed 

szabadulásukat”, a kocsi lélegzik, és életed kint elvonuló tájai szabadulnak föl.43 Tudjuk, hogy te lélegzel végre 

fölszabadultan, de minden együtt lélegzik és szabadul veled: egész világod szabadulását ígéri az álmod. 

Az Üdvözlégy, utazás! a 2004-ben megjelent kötet címadó verse, a Szabadulás a kötet záró verse. Az egyik egy 

hétköznapi villamos útról ad leírást, másik egy álombeli vonatútról tudósít. Az egyik beszélője valamiféle 

sorsközösséget, testvériséget kifejező mi („Ha van szív bátor – a miénk.”), a másik az önmegszólító te („egy 

vonatkupéban földet lapátolsz”). Mindkét megszólalás úgy személyes, hogy megszólít közben, és közösséget 

teremt olvasójával. Az egyik vers bevezet egy olyan világba, amelyet az ember magára hagyatottsága és a 

transzcendencia sejtelme jár át, a másik – a szabadulás személyes ígéretével – kivezet belőle. 

 

* 

  

 
43 A lélegző kocsihoz hasonló jelzőcserével találkozhattunk A gyerekkor vége című versben: „Alvajáróként / mentem a 
rémült utcán a Dunába ölni / magamat…” Nem az utca volt rémült, hanem én. Nem a kocsi lélegzik, hanem te. 
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II. Üveg és fa 

 
1. a) Mi mindennek lehet üvegfala?  
Milyen egymásnak ellentmondó, kettős feladatot képes betölteni az üvegfal? 
b) Készíts négysoros verset vagy prózát, melynek első mondata: „Üvegfalak között élek.” 
 
2. Olvasd el az Üvegfal című verset! 
a) Milyen mozgást fejez ki a három ige: kúsztok, visszazökkentek, araszoltok? 
b) Hogyan nehezíti, és milyen irányban segíti az értelmezést az, hogy 
● a vers megszólítottja nem ember, hanem kutató kezek, „tenyerek”? 
● az üvegfal síkos felülete „verejtékező arcként” is megjelenik? 
● hogy a tenyerek valamiféle „válasz reményében” indulnak el újra és újra az üvegfelületen! 
c) Hasonlítsátok az üvegfal kutatását az Üdvözlégy, utazás! című vers villamosának ablaküvegéhez! 
d) Szerintetek miről szól ez a vers? 
 
3. Olvasd el a Forma, üvegkoporsónk című verset! 
a) Mi van az üvegkoporsóban? 

b) Mit jelenthet az, hogy ez az üvegkoporsó ‒ a forma? Miféle forma? 
c) Hogyan idézi fel Hófehérke meséjét a vers?  
Hogyan segíti a vers értelmezését az egyenes idézet (a mottó), és a szövegbeli rájátszások? 
d) A mese és a vers összekapcsolásában segíthet az alábbi szemponttáblázat. 
(Jelezzétek, ami a versben nyitott, bizonytalan! A mese felidézéséhez egy részlet olvasható a Függelékben.) 
 

 Hófehérke Forma, üvegkoporsónk 

Ki készítette az üvegkoporsót?   

Kit / mit rejt a koporsó?   

Mi az üvegkoporsó célja?   

Ki néz át a koporsó üvegén?   

Ki vár, kinek az érintésére?   

Mit jelenthet az ébredés?   

 
 

 
 
* 
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4. a) Miben hasonlít, és miben tér el a fenti két vers üveg-motívuma és a Panasz című vers fa-motívuma? 
b) Milyen Isten- és emberkép bontakozik ki ebből a három versből? 
c) Hasonlítsd össze és jellemezd a három vers megszólalását, beszédmódját! 
 
Melyik vers áll legközelebb hozzátok? 
 

Üvegfal 

Tenyerek, ahogy fölfelé 
kúsztok egy üvegfalon, 
de visszazökkentek újra, 
és araszoltok a síkos 
felületen, a verejtékező arcon, 
a válasz reményében, 
ami a fekete háttérből 
villogó, őrült, állati 
szempár éppúgy lehet, 
mint a föloldozó tekintet. 

 

Forma, üvegkoporsónk 

Akkor kigurult fogai közül 
a mérgezett alma, és mint aki 
álmából ébred, hirtelen felült. 

 
Forma, üvegkoporsónk, 
te látni engeded, de magadba 
zárod, hogy sisteregve szét 
ne folyjon tagadásunk. Fekete 
hajjal, üveglapok közt fekszünk, 
és egy érintésre várunk. 

 

Panasz 

Belecsorbul bicskánk a megfaraghatatlan 
fába. Hüvelykünk tenyerünk alá 
fordul, vállköpenyünk beszakad, az álló- 
munkától remeg a lábunk. Ezt akartuk 
– mondjuk. Pedig volt kacagás elég éppen. 
Szolgánkat, a testet nagyon szerettük. 
Beleremegett a lelkünk is, amikor szült, 
és szemeink sírtak az örömtől, látva 
az élőt. Mégis, akik merünk még egyes 
számban beszélni, és puszta együttérzésből 
használjuk a többest, bevalljuk magunknak, 
hogy Istent csak feltételezni tudjuk, hiába 
látjuk, hogy a forma, amelyet faragunk, 
egyre inkább hasonlít egy kereszthez. 
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II. Üveg és fa 

Az Üdvözlégy, utazás! című vers beszélője a villamosablak fekete tükrében saját megindult tekintetét látja. 

Honnan ez a megindultság, miért e bátorság? Takács Zsuzsa költészetében a transzcendencia sejtelme és 

némasága megrendítő léttapasztalat. Erről szól az Üvegfal is. Az Üdvözlégy, utazás! díszletei (szcenikája) sok 

szállal kötődik a hétköznapi valóságunkhoz: téli villamos, délelőtti nap, ormótlan cipők a gumiszőnyegen, 

érvényes fizikai törvények (a téli nap bágyadtan süt, s ha bent világos van, kint sötét, akkor bentről nem 

látható a kinti világ). Az Üvegfal elvontabb térben játszódik: nehezen azonosítható beszélője tenyerekhez szól 

(a sajátjához, általában az emberéhez?), a tenyerek nem a megszólításnak engedelmeskednek, hanem szinte 

maguktól, vagy egy ismeretlen akaratot követve kúsznak, visszazökkennek és araszolnak egy ismeretlen 

üvegfelületen. A felületen vagy mögötte egy verejtékező arc rajzolódik ki. A tenyerek „a válasz reményében” 

járnak lankadatlan, tehát ki nem mondott kérdések nyomában indultak. Semmi nem dőlt el, a válasz sokféle 

lehet, és mintha csak két végletet nevezne meg a tenyerekhez szóló hang, egy rettentőt és egy megnyugtatót: 

„a fekete háttérből / villogó, őrült, állati / szempár éppúgy lehet, / mint a föloldozó tekintet”. A verejtékező arc lehet 

visszaverődés, tartozhat a kereső tenyerek gazdájához. Ha átérezzük az istenkeresés misztériumát, akkor 

láthatjuk benne a szenvedő Krisztus arcát, akinek istenfiúsága, sőt istenének léte pont a verítékezéskor, tehát 

a keresztúton, a gyötrelmek idején számára is kétséges volt. Kétségbeejtő volna, ha csak saját verítékező 

arcunkat látnánk az üvegfalon. Szomorú, ha a passiót nem követné feltámadás. Rettenetes, ha a fekete háttérből 

villogó, őrült, állati szempár meredne ránk, mert az félelmeink, ösztön-énünk diadalát jelentené. És 

kifejezhetetlen fellélegzés volna magunkon érezni az irgalmas Isten föloldozó tekintetét. A rettenet persze erős 

szó, de a fekete háttérből villogó szemekben ez van. Az isten nélküli lét rettenetét és az isteni kegyelem iránti 

vágyakozást az érezheti, aki szerint vannak metafizikai kérdések, van olyan dimenziója az emberi létnek, amit 

ez a vers az üvegfalon előre tapogatózás szimbólumában megjelenít.44 

Miből ismertél rá a Hófehérkére? A vers címéből? A koporsó az elzárásra, elrejtésre lett kitalálva, az üveg a 

látásra, az üvegkoporsó olyan különleges dolog, amely egymagában felidézheti Hófehérke történetét. Vagy 

a mottóból? Amelynek érdekessége, hogy annál a ponton folytatja, ahol a vers majd véget ér, hiszen a 

várakozást követő ébredés pillanatáról szól. Vagy a vers végi rájátszásról? A fekete hajról, az üveglapok 

közötti várakozásról, a szabadító érintésről? A vers az ismert történet elemeit új összefüggésbe rendezi 

(ahogy az Üdvözlégy, utazás!-ban is kulturális kódok sajátos újrakapcsolására figyelhettünk fel). A szokatlan 

kapcsolás már a címben és első sorában megjelenik: Forma, üvegkoporsónk. Egyrészt jelzi a beszédpozícióját: 

a Takács Zsuzsa verseire ettől a kötettől jellemzővé váló többes szám első személyt. Egy közösség nevében, 

annak szószólójaként beszél: mindnyájunkat képzeli oda, mindnyájunk közös ügyéről beszél. Másrészt 

miféle formáról lehet itt szó? A mindennapi élet formáiról, kereteiről, társadalmi szerepeinkről, amelyek közt 

elvarázsolva alszunk, s egy érintésre várunk. Vagy a művészetről, amely körülhatárol és látni enged egy 

teremtett világot. Amely képes formába zárni még a tagadást is, műalkotásba menekíteni, ami az életben 

nyugtalanító, akár pusztító lehet. Egyáltalán mit rejt az üvegkoporsó? Elképzelhető, hogy a „látni engeded, de 

magadba zárod” tárgya a tagadásunk: a kételyeink, düheink, amiket jobb üveglap mögött szemlélni. A 

várakozás, az érintés, az ébredés valószínűbbé teszik, hogy az elzárt látvány maga a második mondat: „Fekete 

/ hajjal, üveglapok közt fekszünk, / és egy érintésre várunk”. A vers ezt a képet tartja ki: nem tudjuk, hogy milyen 

lesz az ébredés a tetszhalálból. A mottó és a mese szerint szabadulást jelent a mérgezett almától: az élete 

kereteibe, sistergő tagadásaiba merevült ember újjászületését egy várva várt érintés által. 

A Panasz című vers az Üdvözlégy, utazás! és a Forma, üvegkoporsónk megszólalásmódját követi, szinte össze lehet 

olvasni őket: „Ha van megindult tekintet a fekete tükörben – a miénk az: / üveglapok közt fekszünk, / és egy érintésre 

várunk, / belecsorbul bicskánk a megfaraghatatlan / fába.” Az összeolvasás a különbséget is kiugrasztja: „belecsorbul 

bicskánk…” Az Üvegfal tapogatózó elvontságához képest itt szakadatlan munka az emberi lét. Bajlódunk az 

anyaggal, szerszámmal, önmagunkkal („Belecsorbul bicskánk […], hüvelykünk tenyerünk alá / fordul, vállköpenyünk 

beszakad, az álló- / munkától remeg a lábunk”), miközben a fa „megfaraghatatlan”. Miféle fa ez? Mit akarnánk 

kihozni belőle? Életünk fája talán, amely hagyhatná magát formálni, megmunkálni, de nem akar, sehogy sem 

engedelmeskedik. Létszimbólummá a távlatok és összefüggések emelik ezt a bajlódást: a régi kacagások, 

 
44 A metafizika a filozófiának az a területe, amely világunkat a fizikai világ feletti, a tapasztalaton túli, ezért csak logikai-
szellemi úton megközelíthető princípiumokból (alapelvekből) származtatja. Ilyen lehet Isten létének feltételezése. 
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szolgánk, a test, a szülésbe beleremegő lélek. Tehát egy élet áttekintése, az ember kijelölése test és lélek 

örömében, aztán a beszédmód reflektálása (egyes számban beszélni bátorság, többesben együttérzés). Ez 

egészül ki a metafizikai távlat bizonytalanságával („bevalljuk magunknak / hogy Istent csak feltételezni tudjuk”) és 

sejtelmével („a forma, amelyet faragunk, / egyre inkább hasonlít egy kereszthez”). A kezeink közt formálódó kereszt 

utalhat Jézus megváltó halálára, ami földi bajlódásainkat üdvtörténeti összefüggésbe emelheti.45 Ez a forma 

sok bajlódás árán, mégis mintha önkéntelen bontakoznék ki életünk anyagából, amelyben tehát valahol 

benne lehet a megváltás lehetősége, ígérete. Ha nem csal a szemünk, és értjük még a régi kódokat. Bár a 

kereszt marad kezünkben a vers végén, ez nem von vissza a feltételezés bizonytalanságából, hisz „csak 

feltételezni tudjuk, hiába / látjuk”. 

 

* 

 

  

 
45 Az üdvtörténet teológiai fogalom: az emberiség Isten által tervezett, de részleteiben fel nem fedett nagy története. A 
teremtéstől a bűnbeesésig, a kiűzetéstől a Megváltás-eseményen keresztül az Utolsó Ítéletig ível. Az emberiség e nagy 
történetéből az egyes ember is részesül. 
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FÜGGELÉK 

 

Assisi Szent Ferenc. Naphimnusz 
 
Mindenható, felséges Atyánk, hozzád száll a 
dicséret, magasztalás, tisztelet és hála. 
  
Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki 
méltó lenne nagy neved kimondani. 
  
Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, 
legfőképpen öreg bátyánk, a Nap: 
az égből néz ő le, és tőle világos a nappal, 
és ékes, szépséges ő, tündökletes, 
ó, felséges Atyánk, mint te magad. 
  
Dicsérjen téged nénénk, a Hold meg a Csillagok, 
te formáltad őket, s mind oly gyönyörűen ragyog. 
  
Uram, dicsérjen téged bátyánk, a Szél, 
a levegő meg a felhő, a derűs ég s a vihar, 
te táplálod teremtményeid ezek áldásaival. 
  
Dicsérjen téged kedves húgunk, a Víz, 
aki hasznos, alázatos és tiszta is. 
  
Uram, dicsérjen téged öcsénk, a Tűz, 
vele gyújtasz fényt napszállat után, 
szép és félelmetes ő, erős és vidám. 
  
Uram, dicsérjen téged jóságos Földanyánk, 
ki hátán hordoz minket, s áldásait árasztja ránk: 
mienk pompás virága a réten s gyümölcse a fán. 
  
Boldogok, Uram, akik szerelmedért másoknak megbocsátanak, 
akik betegséget szenvednek el és keserű kínokat, 
boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát, 
mert elnyerik ők, felséges Atyánk, fényes koronád. 
  
Dicsérjen téged testvérünk, a testi halál, 
akitől emberfia nem menekülhet, − 
jaj annak, kit a végső perc halálos bűnben talál! 
Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak: 
a második halált nem kell elszenvedni azoknak. 
  
Dicsérjétek Urunkat, ég s föld seregei, 
áldjátok őt, és nagy alázattal szolgáljatok neki.  
 
Képes Géza fordítása 
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Az Üdvözlégy, utazás! Nap-motívumához 

 
a) Vizsgáld meg, hogyan jelenik meg a Nap-motívum ebben a két versben! 
b) Figyeld meg a T/1. személyű megszólalás hasonlóságát!  
(Mit fejezhet ki, milyen hatást vált ki benned ez a beszédmód?) 
 

A tüzes korona 

Köszönetünk és kétségbeesésünk 
az utolsó, nyári nap miatt. 
Köszönetünk, hogy elmúlt, 
és kétségbeesésünk, hogy vége. 
A tüzes korona, mely már-már 
alászállt, de mi visszahőköltünk 
tőle, most távolodik és hűl. 
Maradj még! – kérlelnénk –, 
mert elpusztulunk 
kínjaink és ragyogásod nélkül. 

 

Vad hely 

Tenéked másik úton kell ma járni – 
felelt, midőn meglátta, hogy sírok –, 
ha nem akarsz e vad helyen megállni… 
(Dante – Babits: Isteni színjáték) 

 
Feljött a Nap, sötétséget ontva. 
A vak szem a világ minden 
nézését fölissza. Vagyis: 
könyörgünk, feléd fordulunk. 
Az elfelejtett Könyv 
most kinyílik önmagától, 
és a Pokolra enged látni. 
Egymáshoz verődve 
függünk nézésed előtt. 

 

 
 
A Szabadulás című vershez 

 
a) Keress kapcsolatokat, és próbáld felhasználni A szabaduló című verset a Szabadulás értelmezéséhez! 
b) A Foszló kötél című vers is a zuhanó pohár képével indul, ez méri az álomidőt, és keretezi is az álmot. (A 
pohár földet érése kimondatlan is odaképzelhető a Szabadulás végére, ez a vers mégsem a pusztulás, hanem 
a szabadulás képével zárul: „és te bentről, a lélegző kocsiból / nézed szabadulásukat”. (Ki tudja, vajon mindkét álom 
a lehulló pohár képével kezdődött-e?) Hogyan segítheti a Foszló kötél a Szabadulás értelmezését? 
 

A szabaduló 

Ki vagy, te idegen? aki éreztél 
kínt, fagyot és vakmerő 
szerelmet, és most fönnakadva 
egy kerítésen, mint menekülő, 
ezerré tépve, mint állati fogakon, 
fává, eleven bozóttá válva 
kapaszkodsz, tollként 
a lüktető földre rátapadsz, 
és emelkedni próbálsz. 

 

Foszló kötél 

Amíg a levert pohár földet ér, 
egy tornacsarnok közönsége előtt, 
álmod tágas, belső terében foszló 
kötélen lengsz, mint egy alpinista 
meredek fal előtt. Porlepett, laza 
polcokról életed lim-lomjait 
szedegeted össze, szórványos tapsot 
hallasz szétgurulni közben a teremben. 
Kezedben üveg csecsebecsék 
gyűlnek. Hintád kötele már-már 
leszakad, mikor húsz éve halott 
apád egyetlen mozdulattal helyére 
lendíti. Eldobod törékeny verseidet, 
sértetlen földet érnek. Életed 
tartókötele kiegyenesedik. A levert 
pohár szétrobban darabokra. 
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Létszimbólumok a vonatkupéban 

A számos különbség ellenére, keress hasonlóságokat Takács Zsuzsa Szabadulás című verse és József Attila 
Eszmélet című ciklusának utolsó darabja között!  
Próbáld a Szabadulást úgy értelmezni, mint az Eszmélet újraálmodását, továbbgondolását!46 
 

József Attila: Eszmélet  

12  

Vasútnál lakom. Erre sok 

vonat jön-megy és el-elnézem, 

hogy’ szállnak fényes ablakok 

a lengedező szösz-sötétben. 

Igy iramlanak örök éjben 

kivilágított nappalok 

s én állok minden fülke-fényben, 

én könyöklök és hallgatok. 

1933-1934 tele 
 
Egy változat az útra és megérkezésre 

 
a) Milyen jelentések kapcsolódnak az alábbi versben az úton levéshez és hazataláláshoz? 
b) Vizsgáld meg a vers gondolatmenetét!  
Mi a vers beszélőjének a célja? Milyen tévutakon keresztül, milyen felismerésekhez jut? 
c) Értelmezd a két gondolatot a vers kontextusában:  
● „az otthontalanság az otthonom”. 
● „a másik személye itt az otthonunk”. 
Melyik áll Hozzád közelebb? Próbáld megfogalmazni saját otthon-felfogásodat! 
 

Egy észrevétel feloldása 

Most már nem kell egyebet tenned, csak 

megtalálnod az innen hazafelé vezető utat. 

(Wittgenstein – Kertész Imre: Észrevételek) 

 

Úgy érzem magamat, mintha 

eltévedtem volna a hazafelé vezető 

úton és megkérnék egy arra járót, 

hogy mutassa meg az utat, 

akkor az megfogná a karomat, 

és elvezetne egy házhoz, de amint 

belépnék a küszöbön és egyedül 

maradnék, megtorpannék és kihátrálnék; 

állnék az idegen ház előtt elveszetten; 

évek múlnának el, amíg újra 

arra járna valaki, megkérném megint, 

 

 

 

és vigasztalnám közben magamat: 

mi bizonyítja, napnál fényesebben, 

mint ez a fáradságos út, hirtelen 

támadt nyugalmam és kísérőm 

komolysága, hogy az otthontalanság 

az otthonom? Ám amikor egyedül 

maradnék és belépnék a kapun, 

kihátrálnék mégis, mint legelőször, 

és várnék, míg valaki arra jár; 

de valahányszor bevezetnének 

egy udvarra és elköszönnének 

tőlem, hallanám a jegenyefák világon 

túli sóhajtozását és söprögetését 

az idegen helyen. Mivel a másik 

személye itt az otthonunk. 

 
46 A két vers közötti párhuzamra Bodor Béla utal Beszédgyakorlat tiltott nyelven című tanulmányában: a Szabadulás 
című vers „valójában időmetafora, József Attila ESZMÉLET-ének záróképét fordítja az ellentétére: míg ott a sötétben iramló 
fülkefényekben mozdulatlanul és némán áll a költő, addig itt szüntelen aktivitás szükséges a mindenkori jelen pillanat levegőjének és 
terének megteremtéséhez.” Holmi. 2005. október 
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Egy sötét és egy világos angyalos vers 

 
Az Isten létét faggató versekhez kapcsolunk két nagyon különböző angyalos verset. 
Hogyan jelennek meg bennük az angyalok, és a transzcendens szféra hozzáférhetősége? 
 

 
A szolgák 
 
A szolgák kiszóltak, 
hogy ne zaklassuk őket, mert 
alszik az Úr, és nem akar 
fogadni minket. De mi benéztünk 
a zsalu rései között a sötétbe, 
mert szemünk, mint az éjszakai 
állatoké: világít. 
És láttuk, hogy ők alszanak, 
de nem jóízűen: hason vagy hanyatt, 
hortyogva, mélyen, hanem: állva, 
ugrásra készen, szemüket félig 
leeresztve. Mivel egymásban nem bíznak, 
tőlünk meg félnek, 
mert kérdéseink értelmetlenek, 
és közben a könnyeink csorognak. 
 
 
 
 
Üdvözlégy, utazás! (2004) 

Angyalok nyelve 

…hát még az a nyelv, amelyet Johann Georg Hamann  
képzelt el érzéki ideálja gyanánt…47 
(Füst Milán) 
 

Valaki szeret, valaki, 
aki nem akarja megnevezni magát, 
kérdezősködik utánad, bizonytalan 
válaszokat kap, láttak, de nem fehér 
ruhában, nem férfi vagy, hanem nő, 
nem öregasszony, öregember, 
mellényzsebedben éles fotográfiák: 
egy omló ház előtt a gyerekek, 
a fára fölmenekült egy levél, 
mint vérző állat ott reszket, 
szárnya alá kapja a fejét, 
nem akarja, hogy lássák – 
fölismert minden arra haladó, te vagy. 
Valaki szeret, kitartón, izzó szeretettel 
kérdezősködik utánad, mutatják, 
merre menjen. 
 
Eltékozolt esélyem (1986) 

 
  

 
47 Johann Georg Hamann 18. századi német gondolkodó az emberi nyelvet az angyalok nyelvéből eredeztette. Az 
angyalok elfeledett nyelvéhez legközelebb állónak pedig a költői nyelvet tartotta. 
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Vallomások az Üdvözlégy, utazás!-ról 

Hogyan árnyalják és egészítik ki az alábbi szövegrészletek az „üveg-versekről” alkotott képedet? 

Verseiről töprengve Takács Zsuzsa így ír: „Nincs bennük elég remény, fogalmazhattam volna, ámbár én úgy hittem, 
hogy van, tettem volna hozzá máris, hiszen a katarzis hozzásegít ahhoz, hogy fölértékelődjön a jelenünk. 
Eszembe jutott a sztereotip kérdés is: Miért ír/sz ilyen szomorú verseket? A Kafkától, Camus-től, Thomas 
Bernhardtól, a magyar irodalom jeleseitől kapott leckék eddig hatásos vigasza, mármint hogy a puszta írás is 
az életre mondott igenként fogható fel, nem használt ezúttal. Úgy éreztem, új kötetemmel megbillent valami, 
egyensúlyomat vesztettem. Hiába utalok benne az Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát átható testvéri érzületre 
kötet címadó versemmel. Hiába köszöntöm a hideg, téli városon át vezető villamosutazás 
során fivérünkként a bakancsokra tapadó sarat – amelyből vétettünk –, és nővérünkként az autóbusz padlatára 
fektetett gumiszőnyeg ráncait, ami női arcunk tükörképe minden bizonnyal. […] 

Azt álmodtam tehát, hogy egy vonatkupéban állva kifelé lapátolom a földet, magamból és egyúttal abból a 
helyből, ahol állok. Valaki segíteni akar, lapátolni kezd ő is, de a föld csaknem eltömi az ablakkeretet. 
Pillanatnyi kétségem sem lehetett álmom sugallatáról: csak egyedül találhatok kiutat befalazottságomból. […] 

Úgy gondolom, a remény olyan, mint a hit, azaz: kegyelem, nem lehet kiérdemelni. Megkapni lehet vagy nem 
megkapni, de úgy kell élnünk, mintha volna reményünk. Holott nincs, többnyire csak tudunk róla, de nem 
részesülünk benne. Tehát valóban, leírom azt, ami nem Isten, de Isten megjelenik benne. Ez a legnehezebb 
feladat számomra is, mondanom sem kell. Olyan verseket kellene írnom, amelyekben szárnyain ott suhog a 
remény, holott én nem írtam bele a versbe, mert én süket vagyok. Én csak koszos, télvégi villamosokról 
írtam, és sötétségbe burkolózó arcokról. A jó vers és jó próza többnyire nyugtalanságunk okát keresi. […] 

Mindenképp kell, hogy legyen a versben kisiklás, valami nem kiszámítható, veszélyes. Új kötetem, 
az Üdvözlégy, utazás! kevesebb váratlan, de több veszélyes feltételezésbe bocsátkozik. Utolsó, mondhatni: 
életmentő ciklusa a Forma, üvegkoporsónk! címet viseli. E nélkül az utolsó ciklus nélkül nemcsak kevesebb, 
más is volna a kötet, ahogy előzőleg mondtam, vállalhatatlan következtetésre jutott volna. A címadó versben 
szereplő „érintés” a Hófehérke című mesében szereplő motívumra utal, a királyfi csókjára, amitől a mérgezett 
alma kiesik a lány fogai közül, de természetesen jelen van a versben vágyunk az isteni szeretet érintésére. A 
forma pedig, a művészi megformáltság, aminek köszönhetően mintegy üveg alatt tárul szemünk elé a 
Gonosz műve, elhatárol, megvéd minket. Konstatálja megmérgezettségünket, tetszhalott mivoltunkat, de 
nem vonja vissza a remény lehetőségét. „Forma, üvegkoporsónk, / te látni engeded, de magadba zárod, / hogy sisteregve 
szét ne folyjon / tagadásunk. Fekete hajjal, / üveglapok közt fekszünk, / és egy érintésre várunk.” 48 
„A Forma, üvegkoporsónk című vers eleje így hangzik: „Forma, üvegkoporsónk, / te látni engeded, de magadba / zárod, 
hogy sisteregve szét / ne folyjon tagadásunk.” Vagyis egy többes szám első személyt használó hang szólít meg egy 
absztrakciót: a képviseleti beszédforma evidens nyelvi alakzata önmaga ellen hat, hiszen nem írható le a 
képviseltek köre; annál kevésbé, mert a Grimm-meséből vett mottó a téma komor filozofikusságát is 
infantilizálja: „Akkor kigurult fogai közül / a mérgezett alma, és mint aki / álmából ébred, hirtelen felült.” Hófehérke 
fiatal lány. A tagadás nyelvi aktusával meghatározott alany hagyományosan a racionálisan gondolkodó 
ember, akit a magyar irodalmi hagyományban kézenfekvő AZ EMBER TRAGÉDIÁJA Luciferével 
azonosítanunk. A vers egyébként így zárul: „Fekete / hajjal, üveglapok közt fekszünk, / és egy érintésre várunk.” A 
fekete haj Grimm és Madách kettős vonzásterében egyszerre jeleníti meg az ártatlan Hófehérkét, akit a mese 
a fehér-piros-fekete színekkel jellemez, és a sátánt, akinek a fekete szín általános attribútuma. A két 
megidézett figura, a naiv és a cinikus, a passzívan a megváltásra váró és az aktív tagadó alak ikonográfiai 
összevonása olyan olvasói magatartást generál, melynek azonos fontosságú eleme a gyermeki azonosulás és 
a racionális távolságtartás, a kiábrándultság és a csodavárás, és a megszólító alak révén a mindettől való 
különállás, a biztos távolság adta rálátás mind ambivalenciákkal leírható önmagunkra, mind az ezt az eljárást 
lehetővé tevő, felmutatva elzáró üvegkoporsóra, a formára.”49 
  

 
48 Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! Budapest, 2008. 207-209. 216-218. oldal 
49 Bodor Béla: Beszédgyakorlat tiltott nyelven. Holmi, 2005. október 
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Fölszabadult szellemarcunk 

részlet Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című regényéből 

 

Bulgakov regényének végén az arra érdemes szereplők (a Mester és szerelme, Margarita) a Sátán és 
kíséretével elhagyhatják a Moszkva-poklot. A Szabadulás című vershez kapcsolódva figyeld meg, hogyan 
jelenik meg a világtól eloldozódó lények fölszabadult szellemarca! 

 

HARMINCKETTEDIK FEJEZET 

Búcsú és örök nyugalom 

 

Istenek, isteneim! Milyen gyászos az estébe borult föld! Milyen sejtelmes a köd a láp felett! Aki bolyongott 
ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki repült földünk felett, erejét meghaladó terhet cipelve, 
az tudja mindezt. Tudja az, aki megfáradt. És sajnálkozás nélkül hagyja el a föld ködeit, mocsarait, folyóit, 
könnyű szívvel adja magát a halál kezére, mert tudja, hogy csak a halál fogja őt megvigasztalni.  

Még a táltos paripák is elfáradtak, lassabban száguldottak lovasaikkal, s az elkerülhetetlen éjszaka lassan 
utolérte őket. Még a hetyke Behemót is elcsöndesedett, hátában érezvén az éjt, és karmaival a nyeregbe 
kapaszkodva szótlanul, komolyan vágtatott, farkát felborzolva.  

Az éjszaka fekete kendővel takarta be az erdőket, mezőket, és piciny, szánalmas lámpafényecskéket gyújtott 
messze lenn a mélyben − idegen kis lámpafényeket, amelyekre immár sem a Mesternek, sem Margaritának 
nem volt szüksége, ügyet sem vetettek rájuk. Az éjszaka utolérte a kis lovas csapatot, felülről borult reájuk, 
és fehér csillagfoltocskákat hajigált szerte az elszomorodott égbolton.  

Sűrűsödött az éjszaka, velük együtt szállt, megragadva a lovasok köpönyegét, lerántotta róluk, és leleplezett 
minden csalást. És amikor Margarita a hűvös szélben kinyitotta szemét, észrevette, hogy céljuk felé szálló 
útitársai lassan megváltoznak. És mire előttük, az erdő szegélye felett felbukkant a vérvörös telihold, eltűnt 
minden csalás, elnyelte a láp, a köd, megsemmisült minden múlékony, boszorkányos álöltözet.  

Abban, aki most Woland mellett, a Mester barátnőjének jobbja felől vágtatott, aligha ismerte volna meg 
akárki Korovjov-Fagótot, a semmiféle tolmácsra rá nem szoruló rejtélyes konzultáns mellett működő 
önkéntes tolmácsot. A Verébhegyet ócska cirkuszi gúnyában elhagyó Korovjov-Fagót helyében most 
mosolytalan, komor arcú, sötét bíborlila palástos lovag csörgette halkan paripája aranyláncát. Állát mellére 
szegezte, nem nézett föl a holdra, a föld sem érdekelte, a maga gondolatait szőtte, amint Woland oldalán 
vágtatott.  

− Hogyhogy ennyire megváltozott? − kérdezte Margarita Wolandtól; halk hangját túlharsogta a szél süvítése.  

− Ez a lovag valaha tapintatlanul tréfálkozott − felelte Woland, Margaritára fordítva egyenletes tűzben égő 
tekintetét. − A világosságról meg a sötétségről beszélve, olyan szójátékot gyártott, amely nem volt egészen 
szerencsés. Vezeklésül ezért valamicskével többet és tovább kellett mókáznia, semmint képzelte. De ma a 
leszámolások éjszakája van. A lovag megfizetett a tréfájáért, számlája lezárult.  

Az éj a Behemót bozontos farkát is letépte, leszaggatta róla szőrös bundáját, és foszlányait szétszórta a lápon. 
Az, aki kandúr alakjában mulattatta a sötétség fejedelmét, most karcsú ifjúvá változott, démonapróddá, kinél 
nagyobb tréfamestert nem látott még a világ. Most ő is elcsöndesedett, nesztelenül szállt, fiatal arcát kitárva 
a holdfénynek.  

Legszélről Azazello repült csillogó acélvértezetben. A hold az ő arcát is megváltoztatta, idétlen, rút agyara 
eltűnt, a hályog is hamisnak bizonyult. Mind a két szeme egyforma volt, üres, fekete, arca pedig hideg és 
fehér. Azázel-Azazello most felöltötte valódi alakját, a sivatag gyilkos démonaként jelent meg.  

Magamagát nem látta Margarita, de azt jól láthatta, hogy a Mester mennyire megváltozott. Haja 
megfehéredett, hátul varkocsba volt gyűjtve, s a varkocs mögötte lebegett a szélben. Amikor palástja 
félrebillent, Margarita sarkantyú fel-felvillanó csillagát látta magas szárú csizmáján. Akárcsak az ifjú démon, 
a Mester is a hold felé tárta arcát röptében, de úgy mosolygott reá, mint régi, szeretett barátnőjére, és − a 
száztizennyolcas szobában felvett új szokása szerint − valamit mormolt magában.  
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Végül Woland is felöltötte valódi alakját. Margarita nem tudta volna megmondani, miből van lovának 
szerszáma, talán holdsugárból, gondolta; talán a ló maga is csak gomolygó sötétség, sörénye felhő, lovasának 
sarkantyúja pedig fehér fényű csillag.  

Így repültek szótlanul, sokáig, amíg alattuk megváltozott a táj. A bús erdők sötétségbe fúltak, magukkal vitték 
a folyók tompa fényű pengéit is. Hatalmas terméskövek csillantak odalenn, köztük mély hasadékok 
feketéllettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. 

Szőllősy Klára fordítása 

 

 

 

 

Jacob és Wilhelm Grimm meséi 
Benedek Elek fordításában 

Hófehérke (részlet) 
 

„Jőnek este haza a törpék, látják, hogy megint a földön fekszik Hófehérke, felveszik, ágyba fektetik, nézik, 
vizsgálják, nem találnak rajta semmit, mosdatják vízzel, borral, ecettel, de Hófehérke nem ébredett fel. 

‒ Meghalt! Meghalt! ‒ sírtak, jajgattak a törpék s majd megszakadt a szívük. Nagy búval, bánattal, sűrű 
könnyhullatással koporsót faragtak, abba Hófehérkét beléfektették, a koporsó körül leültek mind a heten s 
három napig folyton sírtak, mint a záporeső. 
Akkor azt mondták: 

‒ Nem temetjük a fekete földbe a mi drága Hófehérkénket, csináltatunk neki üvegkoporsót, hadd lássuk 
mindég. 

Csináltattak üvegkoporsót, abba fektették Hófehérkét, ráírták a nevét s azt is, hogy király leánya volt, ‒ úgy 
vitték ki magas hegynek tetejére, ott letették s egy közülök mindig ott ült a koporsó mellett, őrizte, nehogy 
valaki elvigye. És jöttek arra az erdei vadak s még azok is siratták a szép Hófehérkét. 
Telt, múlt az idő, s Hófehérke nem változott a koporsóban, úgy tetszett, hogy csak alszik. Fehér volt, mint 
a hó, piros, mint a vér, s fekete a haja, mint az ébenfa. 

Történt egyszer, hogy az erdőbe jött vadászni egy királyfi, a hegy tetején meglelte a koporsót, koporsóban 
Hófehérkét s olvasta, mi a koporsó oldalára volt írva. Nem győzte nézni, csodálni a királyfi Hófehérkét s 
mondta a törpéknek: 

‒ Adjátok nekem ezt a koporsót, s azt adok cserébe, amit csak a szívetek kíván. 
Mondották a törpék: 

‒ Nem adjuk azt mi az egész világért! 

‒ Hát ajándékozzátok nekem, mondotta a királyfi, mert nem tudok élni, ha nem látom Hófehérkét. 
A törpék megsajnálták a királyfit s neki ajándékozták a koporsót. Akkor a királyfi a szolgáival felvétette a 
koporsót, ezek elindultak, mentek, mendegéltek. Egyszer csak megbotlanak a szolgák, megrázkódik a 
koporsó, s ím, halljatok csudát! a mérges alma kigurult Hófehérke torkából, aztán csak fölnyilik a szeme, 
mosolyog a szája: föltámadott Hófehérke! 

‒ Hol vagyok? ‒ kérdezte Hófehérke. 

‒ Nálam! ‒ felelt a királyfi s elbeszélte, hogy mi történt. Aztán mondta: jere velem az apám palotájába, légy 
a feleségem, szép Hófehérke! 

‒ Veled megyek, veled, felelt Hófehérke, tied leszek, tied.” 
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Versjátékok a Forma, üvegkoporsó című versre 

 
a) Olvasd el a lyukas szöveget! Válaszd ki azt a megadottakból, amely szerinted odaillik! 
 
_________________ , üvegkoporsónk,   Régi ház  Világ  Forma 

te látni engeded, de magadba 

zárod, hogy sisteregve szét 

ne folyjon _________________ . Fekete   tagadásunk a mérgünk az életünk 

_________________ , üveglapok közt fekszünk,   éjjel  szívvel  hajjal 

és _________________ várunk.    a reggelre  egy érintésre az ébredésre 

 

 

 

b) Írj paródiát a versből! A verset úgy formáld át, hogy  

● első szava (a metafora azonosítottja) más legyen – például: lombik, tanterem, buszmegálló, pláza, idő, szerelem… 

● második szava változatlan maradjon (tehát az üvegkoporsó maradjon a metafora azonosítója),  

● a következő három szó is maradjon a helyén: te… és… várunk. 

● a vers többi részét az első szó megváltoztatása alapján hangold el, módosítsd! 

 

_________________ , üvegkoporsónk, 

te ______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

és _________________________ várunk. 
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A Vak Remény versei 
 

I. Mi ez a hisztéria? 

1. Magyarországon – más Európai országokhoz hasonlóan – a holokauszt tagadása törvénybe ütközik, 
bűncselekménynek számít. Mit nevezünk holokauszttagadásnak, és miért hoztak ellene törvényt?50 
 
2. Olvasd el a Mi ez a hisztéria? című verset! 
a) Emeld ki a tárgyilagos hangvételű elbeszélésben az érzelmet kifejező szavakat, részleteket! 
b) Mi az, ami a nyugodtan folyó mondatokban nincs kimondva? Jelöld a hiányokat, elhallgatásokat! 
c) Mit jelöl a versben a dőlt szedés? 
d) Írj magyarázó kommentet – a vers beszélőjével azonosulva vagy saját nézőpontodból – a részlet mellé: 

● „Felzaklatott a válasz…” 

● „ocsmány választ adott.” 

● „rajongással hallgattam…”  

● „elfogott az undor.” 

● „az arcomra kirajzolódott az elszörnyedés.” 

● „zokogtam.” 

3. A vers beszélője két megrázó tapasztalatáról számol be.  
a) Mit tud meg a könyvtárosnőtől? 
b) Mivel szembesül édesapja kolléganőjével kapcsolatban? 
c) Miért e második felismeréstől borul ki, miért ez dúlja fel jobban? 
d) Hogyan, miért kapcsolódik az elbeszélésbe a mexikói kuplerájról szóló dal? 
 
4. Értelmezzétek a mondatot: „Nem maradt kétségem / afelől, hogy bűnt követek el, ha hallgatom…” 
Miféle bűnről beszél? 
 
5. Vitassátok meg!  
a) Szerintetek milyen életkorban, hogyan jó a múlt terheivel, a történelmi traumákkal megismerkedni? 
 
b) Miért van a versben hangsúlyozva, hogy a nő „zene-, rajz- és irodalomtanár volt, / s egyébként kamaszkorom 
példaképe”? Szerintetek érzőbbé, empatikusabbá teszi-e a műveltség az embert? 
 
c) A vers egy beavatódásról szól, amelyben mintha a megértést segítené, sőt megelőzné a megérzés: a 
gúnyrajzoktól „elfogott az undor, […] arcomra kirajzolódott az elszörnyedés”.  
Átéltetek-e már olyat, hogy erkölcsi kérdésben előbb segített a megérzés, mint a megértés?  
Szerintetek mi az az erkölcsi érzék, és mennyire tanulható? 
 

* 
6. Olvassátok el a vers utáni vallomásrészletet! 
● A történet melyik – a versben ki nem fejtett oldalát – rajzolja meg ez a részlet? 
● Mit jelent a katarzis szó ebben az összefüggésben? 
● Mit jelenthet ez a félmondat: „Ő nem takaríthatja meg nekem a katarzist?” 
(Szerintetek megtakarítható-e a katarzis?)  

 
50 Btk. 333. § A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 
333. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, 
emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni 
törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Mi ez a hisztéria? 
 
Tizennégy-tizenöt éves lehettem, amikor diákmunkán 
a Statisztikai Könyvtárban dolgoztam, és egy idősebb 
könyvtárosnő karján megláttam a számsort. 
Megkérdeztem tőle, mi történt a karjával. 
Felzaklatott a válasz, otthon beszámoltam róla 
apám kolléganőjének, aki szüleink távolléte alatt 
néhány napig vigyázott ránk a szünidőben. 
A kolléganő, aki zene-, rajz- és irodalomtanár volt, 
s egyébként kamaszkorom példaképe, ocsmány 
választ adott. A szokásos rajongással hallgattam, 
de amikor megkérdeztem, hogyan ismerhetem fel 
a hozzánk megszólalásig hasonló zsidókat, 
és ügyes szemléltető ábrákat skiccelt a papírra, 
elfogott az undor. Éppen, mint a gimnáziumban, az 
órák közötti szünetben, amikor egy – ki tudja, milyen 
szerencsétlen családban felnövő – osztálytársnőm 
a mexikói kuplerájba betérő három barát elé táruló  
látványról énekelt, és nem volt elég erőm, hogy 
lemondjak a mulatságról. Nem maradt kétségem 
afelől, hogy bűnt követek el, ha hallgatom, 
de közben az arcomra kirajzolódott az elszörnyedés. 
Auschwitzban a gyerekeket is megjelölték, 
az újszülötteket is, válogatás nélkül, de ha 
válogatva, akkor is: Isten választott népét. 
Cigányokat, keresztény papokat – zokogtam. 
A tanárnő hidegen nézett. Mi ez a hisztéria? 
 

 
 
* 
 
 

„Én tizenhat éves korom táján megváltoztam attól, hogy tudomásom lett Auschwitzról. Egy nyári 
diákmunkán megláttam egy könyvtárosnő alkarjába égetett számsort. Megkérdeztem tőle, hogy mi az? Sírva 
számoltam be otthon a hallottakról. Szemrehányást tettem a szüleimnek, hogyan engedték, hogy üldözzenek 
és deportáljanak embereket, és számon kértem tőlük, hogy én miért nem tudtam erről semmit. Apám 
felvidéki magyarként került az anyaországba, megpróbált szülőföldje demokratikus hagyományaival 
vigasztalni. Nyilván tudta azonban, hogy nem fogom megúszni ennyivel, ő nem takaríthatja meg nekem a 
katarzist.”51 

 

  

 
51 Takács Zsuzsa: Isten és művészet. Válaszok Szűcs Terézia kérdéseire. In: Jaj a győztesnek! Budapest, 2008. 240. 
oldal https://reader.dia.hu/document/Takacs_Zsuzsa-Jaj_a_gyoztesnek_-3482 

https://reader.dia.hu/document/Takacs_Zsuzsa-Jaj_a_gyoztesnek_-3482
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7. A holokauszt bűntudatával és jóvátételével kapcsolatban Takács Zsuzsa Pilinszky Jánosra hivatkozik. 
Pilinszky az alábbi fényképpel kapcsolatban így ír: 

„Az év elején Auschwitzban jártam. Az egyik fotó hozzásegített szemléletem bizonyos újrafogalmazásához. 
Meszelt karámra emlékeztető deszkák között egy fejkendős öregasszonyt hajtanak a kivégzőbarakk felé. Az 
öregasszony körül két-három kisgyerek lépeget a salakos út jóvátehetetlen közönyében. Álltam a kép előtt, 
s erőnek-erejével meg akartam állítani a húsz évvel ezelőtti boldogtalanságot – ahogy látszatra a 
fényképfelvétel megállította. De én a valóságot akartam megállítani. S akkor megértettem, hogy semminek 
sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt, ami már megtörtént. 

Nos – egy hosszú gondolatsor kihagyásával –, én hiszek abban, hogy jóvátehetjük azt, ami megtörtént, s 
méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént – személy szerint a meszelt deszkák előtt 1942-ben 
lépegető öregasszonnyal. 

A költészet számomra, ha nem is pontosan ezt jelenti, de majdnem ezt: a jóvátehetetlen jóvátételét. Vagy 
legalábbis az első lépést a képtelenség e sötétjébe. Ha ebben nem hinnék, számomra minden siker és minden 
öröm riasztó sivatag maradna…”52 

 

 

 

* 

 

Bár a költő „egy hosszú gondolatsor kihagyására” hivatkozik, mégis: mi a véleményetek az emberiség elleni 
bűntettek, a Holokauszt jóvátételével kapcsolatban? 

 

  

 
52 Pilinszky János: Egy lírikus naplójából. 
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00373/pilinszky00650/pilinszky00650.html 
Bernhard Walter fényképe, Auschwitz-Birkenau, 1944. május-június. A kép forrása: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-74237-004,_KZ_Auschwitz-
Birkenau,_alte_Frau_und_Kinder.jpg 

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00373/pilinszky00650/pilinszky00650.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-74237-004,_KZ_Auschwitz-Birkenau,_alte_Frau_und_Kinder.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-74237-004,_KZ_Auschwitz-Birkenau,_alte_Frau_und_Kinder.jpg
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I. Mi ez a hisztéria? 

A vers alapjául szolgáló anekdotát a költő esszében, interjúkban is – néhol szinte szó szerint megegyezően 
– elmondja. Eszerint egy idősebb könyvtárosnő karján megpillantotta a bőrébe tetovált számsort, amellyel 
az auschwitzi rabokat számon tartották. Életében először hall tőle a második világháború idején elkövetett 
népirtásról, a holokausztról. Hazatérve a rá vigyázó felnőtthöz, édesapja kollégájához fordul, akiről lassan 
megérti, hogy rasszista, antiszemita, s ami a kamaszlányt úgy feldúlta, az őt teljesen hidegen hagyja.53 

A tárgyilagos hangvételű mondatok nyugodtan folynak. Elfedik a hiányokat, elhallgatásokat: hogy kérdésére 
mit válaszolt a könyvtárosnő, majd mit válaszolt a tanárnő, és mit ábrázoltak a szemléltető ábrái? A 
kimondott szó, a világos beszéd helyett érzelmekről olvasunk: „felzaklatott a válasz, ocsmány választ adott, elfogott 
az undor, az arcomra kirajzolódott az elszörnyedés”. A nyugodt mondatok fedte elhallgatás a tabuk működését 
szemlélteti: a tetovált számra rákérdezni még a tudatlanság bátorsága volt, az ezt követő felismerések 
elbeszélése még fegyelmezett, hallgatással teli. A kétségbeesett kiborulás a végére van tartogatva, ahol a 
kamaszlány nemrég szerzett tudását zaklatott mondatokban a tanárnőre zúdítja. Az elhallgatásokat kísérő 
érzelmek mintha azt is kifejeznék, hogy a „tedd vagy ne tedd” kérdése elé állító erkölcsi döntéshelyzetekben a 
megérzés segítheti a megértést, sőt előbb szólal meg a szívünk, mint az értelmünk, és mernünk kell a szavára 
hallgatni. Szerencsés az, akinek van erre belső műszere, érzékszerve, és mielőtt megszólal benne a 
lelkiismeret, elfogja az undor. Vagy a szavakkal együtt tör fel belőle a zokogás. A vers végén ennek a 
megindultságnak kell szembesülnie a hidegséggel, értetlenséggel. A felismerések sorában – a holokauszt 
ténye és tagadása után – a végére tartogatja legsúlyosabbat: a szenvedésekkel szembeni kimért hidegséget, 
amire már nincsen szó. 

Az egykori kamaszlány a tanárnő magyarázatát még „a szokásos rajongással” hallgatja (az ocsmány szó inkább a 
visszatekintő elbeszélő minősítése), a rajzok hatnak rá előbb (undort érez), s a felismerésben segíti egy iskolai 
élmény. A szünetekben hallott ének „a mexikói kuplerájba betérő három barát elé táruló / látványról”, egy obszcén 
dal, amelyet jobb érzése ellenére végighallgat, mert „nem volt elég erőm, hogy / lemondjak a mulatságról”. Az akkori 
erőtlenség ad most erőt a felismeréshez és elszörnyedéshez, hogy „bűnt követek el, ha hallgatom”.  

Miért bűn hallgatni a méltatlanságot, érzéketlenséget? 

Miből lehet tudni, hogy most fel kell állni és szót emelni? 

Miből lehet ehhez bátorságot meríteni és megfelelő szavakat találni? 

A versben mintha nyomatékot kapna a tanárnő műveltsége: „zene-, rajz- és irodalomtanár volt, / s egyébként 
kamaszkorom példaképe”. Vajon mennyire mélyen formál át minket a kultúra? Érzékenyebbé, empatikusabbá 
tesz-e minket a műveltség? Ijesztő volna, ha ilyen érzéketlenségben hagyna a rajztudás, a zenehallgatás és 
olvasás. Hiszen végső soron azt várjuk a századok során felhalmozott rengeteg tudástól, hogy segítenek 
jobbá lenni. 

* 

 

II. A zöld dzseki 

1. Folytasd versben vagy prózában! 
„A sarkon reszket egy zörgő kabát, 
Ott ült a SPAR előtt két rongykupac…” 
 
2. A Mi ez a hisztéria? című vers a részvéttelenséggel, közönnyel való találkozásról szól.  
Ha viszont van együttérzés az ember szívében, meddig mehet el a másik sorsával való azonosulásban? 
Olvasd el A zöld dzseki című verset! 
 
3. Emeld ki azokat az elemeit, amelyek az idő múlását jelzik! 
Mennyi időt ölelhet fel a vers, és mi minden történik közben? (Készítsetek idővonalat!) 

 
53 Válaszára Takács Zsuzsa máshol pontosabb szót használ: a tanárnő „kamaszkorom egyik, talán egyetlen példaképe volt, ma 
holokauszttagadásnak minősíthető magyarázatot adott”.  Takács Zsuzsa: Minek ez a hisztéria? 
 https://magyarnarancs.hu/kultura/takacs-zsuzsa-minek-ez-a-hiszteria-92565 

https://magyarnarancs.hu/kultura/takacs-zsuzsa-minek-ez-a-hiszteria-92565


65 
 

4. Emeljétek ki azokat a részeket az első két szakaszból, amelyek a vers beszélőjének és az idős koldusnak 
a kapcsolatáról szólnak! Milyennek látjátok ezt a kapcsolatot? (Rögzítsétek kettéosztott naplóban!) 
 
5. Mi történik közöttük azon a téli napon, a 3-4. versszakban? 
a) Ki az, aki nem volt jelen, hogy azt mondja: „ha kisujját nyújtja ezeknek, / rögtön az egész karját akarják!” 
b) Vajon kinek a jelenlétét érzi mégis a vers beszélője? (Ki lehet, aki néz és megítél?) 
 
c) Milyen jeleit látjátok a szövegben az önvádnak, lelkiismeret-furdalásnak? 
● Mi a véleményetek a lírai énnek erről az érzéséről? 
● Mennyire engedhetjük közel magunkhoz a másik embert, akivel együtt érzünk? 
● Tapasztaltátok-e már az együttérzés korlátait? 

 

A zöld dzseki 

Ott ült a SPAR előtt a két rongykupac, 
a hetvenéves koldus és hatvan körüli élettársa, 
akivel nemrégen kerültek össze, s akit azonnal 
be is mutatott nekem. Elképzeltem közös életüket. 
Nyaralásukat a közeli parkban, az esős napokat, 
hitvesi ágyukat: a bokoraljat, a rengeteg romlott 
ételt, amit megettek, a telet a János kórház 
tbc-osztályán, a beszögezett, egyetlen ablakot, 
magányosságukat a nyolcágyas kórteremben,  
 
a betegek undorát, az orvosok közötti vitát,  
amelyben végül a szánalom és/vagy a fertőzés- 
veszély elhárításának indoka győzött. 
Emlékszem az első tavaszi napra, amikor 
gyógyultan az „otthonába bocsátották”. 
Nagyon vágytam már haza – sóhajtozott. 
(Akkor már újra egyedül volt.) – Hogy érti? – 
kérdeztem: – hát az utcára! – magyarázta, 
akár egy boldog földönkívülinek. 
 
Az Amerikában vásárolt zöld dzseki lett végül 
a neheztelésem kiváltó oka. Régi darab,  
vízhatlan és meleg, évekig abban lapátoltam  
a havat, tőle meg ellopták az övét.  
Tél volt megint. Kékre fagyottan ült a szokásos  
helyen. Hazamentem érte, egy VOGUE reklámtáskába 
tettem, és elvittem neki. Fölállt és átölelt. Cserepes 
szája az arcomat érte. Ellöktem magamtól,  
megtántorodott, számról letöröltem a nyálát. 
 
Elfogott az undor. Hebegett valamit. Szégyelltem  
magamat. Halott idő volt, a közlekedés leállt.  
(A Város épp vendéget fogadott, a keleti  
zsarnokot.) Jelenetünknek nem volt tanúja,  
nem bátorított: ha kisujját nyújtja ezeknek, 
rögtön az egész karját akarják! De éreztem, 
hogy valaki néz, akit én nem láthatok. Ott 
éhezik és fázik minden utcasarkon, és megítél. 
……………………. 
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II. A zöld dzseki 

A magyar költészetben József Attilánál szólal meg először a hajléktalanok iránti részvét.  
Hazám című verse így kezdődik: 

„Az éjjel hazafelé mentem, 
éreztem, bársony nesz inog, 
a szellőzködő, lágy melegben 
tapsikolnak a jázminok, 

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem 
s háltak az uccán.” 

Az utcán háló emberek látványa készteti aztán a társadalom minden bajával, a „nemzeti nyomorral” való 
számvetésre. Takács Zsuzsa versében a hajléktalan jó ismerős, ott ül a SPAR előtt, bemutatja élettársát, most 
már ketten vannak, „két rongykupac”. A vers beszélője meg-megáll előttük, elképzeli életüket, a nincstelenség, 
tehetetlen intézmények, egy megoldhatatlan élet képei vonulnak el, közben kitavaszodik. Az idős embert 
„gyógyultan az »otthonába bocsátották«. / Nagyon vágytam már haza – sóhajtozott”. A megszépítő beszédmód 
(az eufémizmus) a hivatalos és magánemberi nyelvhasználatot egyaránt jellemzi. A kórházi nyelvhasználat csak 
nyelvi panelekben fogalmazhat, de az érző-sóhajtó ember is: otthont, hazát mondanak az utca helyett. Az 
egyik elfed, szemet huny (a problémát megoldottuk), a másik megszépít (az utca az otthonom, ha nem így 
mondanám, még a szót is elveszteném). A nyelv teszi a dolgát: nem csak leírja, hanem alakítja viszonyainkat. 
Közben észrevétlen telik az idő, „akkor már újra egyedül volt”, majd „tél volt megint. Kékre fagyottan ült a szokásos 
/ helyen”, mert ellopták a kabátját.  

A lírai ént a jóság vezeti, hogy egy meghitt ruhadarabját, a zöld dzsekit hozza el a fázó embernek. Miért ilyen 
kíméletlen magával, amikor kiemeli, hogy egy VOGUE reklámtáskába tette? A táskát a nagy múltú divat és 
design magazin bizonyára divatosan-gazdagon öltözött modellje díszíthette. Mintha a jó cselekedet 
lehetőségét kérdőjelezné meg a trendi márkanév, a társadalom átjárhatatlanságát, az elit elérhetetlenségét 
jelképező csomagolás. Az adomány átadását kísérő jelenet az együttérzés korlátainak keserű felismeréséről 
szól. „Cserepes / szája az arcomat érte. Ellöktem magamtól, / megtántorodott, számról letöröltem a nyálát.” Hiszen ez 
az ember a tbc-osztályról jött, és az utcán él. Kevesen tartanak éveken át figyelmes kapcsolatot 
hajléktalanokkal. Kevesen mennek haza a kabátjukért, ha fagyban fekvő embert látnak az utcán. Mégis van 
olyan pillanat, amelyben még az erény is kevésnek érezné magát. „Halott idő volt…”, a megmérettél és könnyűnek 
találtattál üressége. Nem volt, aki előhúzott volna egy hangzatos közhelyet bátorításul („ha kisujját nyújtja 
ezeknek, / rögtön az egész karját akarják!”), nem volt jelen a profán világ. A csók meghiúsulásakor, az ölelő 
ember hátratántorodásakor a szentség volt jelen. „De éreztem, / hogy valaki néz, akit én nem láthatok. Ott / éhezik 
és fázik minden utcasarkon, és megítél.” A megalázottakat és megszomorítottakat magához engedő, a szeretet 
evangéliumát velük is megosztó Krisztus volt jelen. A zöld dzseki című vers az együttérzés, a jóság korlátairól 
szól, önmagával szembeni kíméletlen szigorral. Az a zsigeri megérzés, amely a Mi ez a hisztéria? című versben 
az erkölcsi jó felismerését szolgálta, itt nem segít. A másik ellökése, az undor – ha ésszerű is – önvádhoz 
vezet. De a nem tudunk szent lenni szomorúsága is segíthet abban, hogy jobb emberré kívánjunk lenni.54 

 
 
* 
 

  

 
54 „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, 
beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. […] Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket 
akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” Máté evangéliuma 25. 34-40.  
Takács Zsuzsa egy karácsonyi írása szól a koldusban meglátott Krisztusról. „Csonkának láttam Krisztust legutóbb. A Déli 
pályaudvar metróállomásában, az induló szerelvények felé vezető benyílóban ült, hátát a falnak vetve, előtte üres kólás papírpohár. […] 
Mindannyiunkért ül ott, gondoltam magamban. […] A koldus ott-üldögélése a benyílóban teljesíthetetlen parancsot sugallt: »fogadj be!«, 
»vigyél magaddal!«” Az üres sír. In T. Zs.: Jaj a legyőzöttnek! Bp. 2008. 199. oldal 
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Takács Zsuzsa évek óta írja verseit Kalkuttai Szent Terézről.55 Teréz anya évtizedekig járta India 
nyomornegyedeit, betegeket ápolt, utcán élő nincstelen, elvadult emberekről gondoskodott. Halála után 
napvilágra került feljegyzései megdöbbentő kételyekről, önvádról tanúskodnak. Eszerint a hit világossága és 
melege nélkül, csupán lelkiismerete szavára hallgatva végezte a szolgálatát élete végéig.  

Takács Zsuzsa fiktív verses monológjai a jóság és szenvedés útvesztőin járnak Indiában és Budapesten. 
Verseibe Teréz anya naplójegyzeteiből emel át vendégszövegeket. Ezek a versek most A vak Remény kötet 
India című, utolsó ciklusaként jelentek meg. 

● Figyeld meg, hogy az alábbi két versben hogyan jelenik meg A zöld dzseki című vers világa! 

● Milyen hasonlóságokat és különbségeket látsz Jézus megjelenésében a három vers között? 

 

Vak vagyok, sejtetik 

Vak vagyok, sejtetik, míg mindenki lát körülöttem. 
S valóban: mondható-e emelkedésnek, ha házam 
összeomlott, és leprások közé megyek haza? 
Az ellopott csatornafedél helyén tátongó 
 
lyuk körül a Moszkva téren árnyak melegednek. 
Különbözni vágyom, pedig hasonlítani akartam 
volna a mindenütt boldog fűre. Szétfut és egy 
helyben marad. Tűri, hogy letapossák, 
 
megtapad az aszfaltrepedésben. A fényben 
élők előveszik zsebükből a kulcsot, kinyitják 
házuk kapuját. Ragyog árja56 vendégeik arca. 
 
Rosszul képzellek, Istenem! Képzelem, hogy ülsz 
stabil felhőiden. A vérrel és savóval megkötött 
kabát, utolsó leveséért míg Fiad sorban áll.57 
 

Cigaretta 

A csatornából élve kimentett öreg, akit már 
férgek ettek, cigarettát kért. Micsoda ajándék! 
Két doboz Pall Mallt csúsztattál reggel 
 
a zsebembe, Jézusom (a Hilton előtt, a Várban 
egy taxiját váró brahmantól kaptam). 
Az egyedüllét abroncsa lazult a szívemen. 
 
Akár egy király, mondta a fogatlan öreg, 
„cigarettázva, fehér lepedőn halok meg”. 
Szolgája („jhi”), a rendjéből kizárt nővér, 
 
aki döntéseiben túl gyors volt néha, és kemény 
önmagával és követőivel, sírt és nevetett, 
mivel az iszákosban Krisztus arcára ismert. 
 

 
 

* 
 

III. Ha van lelkünk ugyan 

A Vak Remény alakját Takács Zsuzsa Csokonai verséből meríti, és teszi legújabb kötetének hősévé. 
1. Olvasd el a két verset!  
a) Hogyan veszi át a Vak Remény alakját Takács Zsuzsa verse Csokonaitól? (Hogyan formálja újra?) 
b) Vizsgáld meg, mi a különbség a kávéházi beszélgetés két szereplőjének világérzékelése, attitűdje között! 
c) Készüljetek fel a vers párbeszédes előadására! (Ehhez kis átalakítást kell végezni a versen.)  
Utána kilépve a szerepből mondjátok el, mit akartatok eljátszani, hogyan képzelitek a két figurát!  
Vagy az előadók a szerepükben maradnak – ők a Költő és a Remény –, és kérdezgessétek őket a világról! 
 
 
  

 
55 Kalkuttai Szent Teréz (1910-1997) római katolikus apáca. Szegényekért végzett munkájáért 1979-ben Nobel-
békedíjat kapott. 2016-ban Ferenc pápa szentté avatta. 
56 Az árja az indiai társadalom előkelő kasztja, rétege: „a fényben élők”. 
57 „A vérrel és savóval megkötött / kabát” az istenfiú, vagyis Jézus helyettesítő képe (metonímiája). 
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Takács Zsuzsa: 

A Vak Reménnyel egy körúti kávézóban 

Ültem a Vak Reménnyel a körúton egy  
nemrég nyílt kávézó járdára kitett billegő  
asztalánál. Ültünk és beszélgettünk.  
Kérdezte – milyenek az utcák a koratavaszban?  
Mondtam – koszosak, az őszi levelek  
sepretlenül rohadnak még a házfalak tövében.  
És az emberek arca? – kérdezte aztán.  
Ne tudd meg – válaszoltam –, gonoszul  
méregetik egymást, s azt hallod, hiszen vak  
vagy és nem süket, milyen ocsmányul beszélnek.  
És milyen ruhában járnak? – próbálkozott még. 
 

 
 
 
Hallgattam, aztán megeredt az eső,  
kopogott a fejünk fölé feszített ponyván. 
Esett és kitartóan sütött közben a nap.  
A tépett farmerekről beszéljek neki?  
hát nincs elég baja? az ormótlan, mocskos,  
műanyag sportcipőkről? Az autókerekek  
a járdára fröcskölték a sarat. Fizetni akartam. 
Kérte, hogy maradjunk. Ő angyalok lépteit  
hallja, mondta, meztelen talpuk surranását,  
fényes ruhában járnak a víz fölött.  
Azt mondta, érzi a tenger cseppjeit az arcán. 
 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Főldiekkel játszó 
     Égi tűnemény, 
Istenségnek látszó 
     Csalfa, vak Remény! 
Kit teremt magának 
     A boldogtalan, 
S mint védangyalának, 
     Bókol úntalan. 
Síma száddal mit kecsegtetsz? 
     Mért nevetsz felém? 
Kétes kedvet mért csepegtetsz 
     Még most is belém? 
Csak maradj magadnak! 
     Biztatóm valál; 
Hittem szép szavadnak: 
     Mégis megcsalál.  
 
Kertem nárcisokkal 
     Végig űltetéd; 
Csörgő patakokkal 
     Fáim éltetéd; 
Rám ezer virággal 
     Szórtad a tavaszt 
S égi boldogsággal 
     Fűszerezted azt. 
Gondolatim minden reggel, 
     Mint a fürge méh, 
Repkedtek a friss meleggel 
     Rózsáim felé. 
Egy híját esmértem 
     Örömimnek még: 
Lilla szívét kértem; 
     S megadá az ég.  

 
 
Jaj, de friss rózsáim 
     Elhervadtanak; 
Forrásim, zőld fáim 
     Kiszáradtanak; 
Tavaszom, vígságom 
     Téli búra vált; 
Régi jó világom 
     Méltatlanra szállt. 
Óh! csak Lillát hagytad volna 
     Csak magát nekem: 
Most panaszra nem hajolna 
     Gyászos énekem. 
Karja közt a búkat 
     Elfelejteném, 
S a gyöngykoszorúkat 
     Nem irígyleném.  
 
Hagyj el, óh Reménység! 
     Hagyj el engemet; 
Mert ez a keménység 
     Úgyis eltemet. 
Érzem: e kétségbe 
     Volt erőm elhágy, 
Fáradt lelkem égbe, 
     Testem főldbe vágy. 
Nékem már a rét hímetlen, 
     A mező kisűlt, 
A zengő liget kietlen, 
     A nap éjre dűlt. 
Bájoló lágy trillák! 
     Tarka képzetek! 
Kedv! Remények! Lillák! 
     Isten véletek! 

 
 
2. Olvasd el a Ha lelkünk van ugyan című verset! 
a) Beszéljétek meg első benyomásaitokat! Miről szól szerintetek a vers? 
b) Írjatok föl három kérdést, amit jó volna megérteni a vers értelmezéséhez!  
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Takács Zsuzsa: Ha van lelkünk ugyan 
Visky Andrásnak58 

Nincs egyetlen alakja. Hát éppen ez! 
Bízhatunk-e abban, aki szüntelenül változtatja 
külsejét: a Vak Remény? Hol koldus az utca- 
sarkon, hol fiatal nő, mások szolgálója, aki 
gazdáival együtt Auschwitzba megy, a Duna- 
deltába vagy Vorkutára59, és szolgálja ott is őket:  
kikaparja a hó alól a gyökeret vagy kukázik 
nekik. Aggastyán, aki történeteket mond, hogy 
a lelket tartsa bennünk, ha van lelkünk ugyan, 
és nem fajfenntartó állatok vagyunk csak. 
 
Mikor a szokásos nyolc óra helyett az éjjel 
hetekig tart, vagy éveken keresztül, évtizedeken át, 
s ha feltűnik a nap, csak tévedésből virrad ránk, 
bízzunk-e benne még? Amikor klímás buszaikkal 
megérkeznek a katasztrófaturisták lepusztult 
városunkba, és zsarnokunk heréltje körbevezeti 
őket a luxusszállodában, és megnyitja az arany- 
csapokat, de: – nem ezért fizettek – verik az asztalt –, 
hogy whiskyt vedeljenek a Patyomkin faluban60, 
hanem találkozni akarnak velünk is – mondják. 
 
Vannak-e jogaink, szappanunk – kérdezik –,  
vannak-e könyveink? Fizetett túlóra, kórházak, iskola?  
Az árvaházakról faggatnak különösképp, mert 
olyanban már jártak valahol, és legcikibb emlékük 
az maradt. S hogy volna-e kedvünk utazni, ahogyan 
ők teszik? Egy ázsiai szökőárról mesélnek, fotókat 
mutogatnak: ott láthatók maguk is, magyarázzák, 
nyakukban a Sony-felvevőgéppel az iszapba ragadt 
tetemek fölött. Hellyel kínálnak, és lazacot hozatnak: 
eszünk-e velük? S mi állunk csak a bekamerázott 
 
étteremben, kopog a szemünk, de nem eszünk. 
Ha zavar, hogy néznek, elfordulnak inkább – 
ajánlják –: de hiszen minket mindig néznek! – 
feleljük, s csak bámuljuk őket: milyen szépek. 
Reménykedünk-e még? – kérdezik, s eszünkbe 
jut a koldus a Petőfi Sándor utca sarkán, a fiatal 
nő, aki Auschwitzba jött velünk, a Duna-deltába 
vagy Vorkutára. És villognak a vakuk, 
kattognak a gépek, s hogy ne keverjenek össze 
másokkal minket, fölírják a helyet és az évet. 
 
  

 
58 Visky András romániai magyar költő, drámaíró, dramaturg. Mint aki látja a hangot című önéletrajzi regényében írja le, 
hogy édesapja kitelepítésének idején fiatal dajkája hogyan vitte magával és kéredzkedett be a Duna-delta lágerébe. 
59 Auschwitz náci haláltáborába szállították a magyarországi zsidók zömét. A Duna-deltában működött a romániai 
Ceauşescu-rendszer munkatábora. Vorkuta szénbányáira épült a sztálinista Szovjetunió kényszermunkatábora. Ezek a 
helyek a 20. századi totális diktatúrák jelképei. 
60 Patyomkin falu: a hibák, hiányosságok elrejtésére épült kirakatfalu, a valóságot elfedő sikerpropaganda. 
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3. Milyen alakokban jelenik meg a Vak Remény az első versszakban? 
Mi az, ami bennük a reménységhez kapcsolódik, s mi az, ami a vaksághoz? 
Hogyan és miért tér vissza ez a motívum a vers végén? 
 
4. Kiknek a nevében szól itt a Takács Zsuzsa-versek többes szám első személyű beszélője? 
Jellemezd a világot, amelyet leír, s amelynek lakói nevében szól! 
 
5. Jellemezzétek a katasztrófaturistákat! 
Milyen jelei vannak bennük a valódi érdeklődésnek és tájékozottságnak? 
Mi az, ami mégis elmarad, ami nem történik meg az itt élők és a látogatók között? Szerintetek miért? 
 
6. Miről szól szerintetek leginkább ez a vers?  
Emeljétek ki az egyik olvasatot – vagy írjatok sajátot értelmezést –, és érveljetek mellette! 
 

a) A vers arról szól, hogy a reménytelenségben élők világa elérhetetlen azok számára, akiknek nincsenek 
gondjai a reménnyel. 

b) A vers a politikai hatalomnak való kiszolgáltatottságról szól. 

c) A vers a társadalom szétszakadásáról szól. 

d) A vers arról szól, hogy turistaként nem ismerheted meg a világot. 
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III. Ha van lelkünk ugyan 

A Vak Remény Csokonai verséből Budapestre érkezik, s egy körúti kávézóban a városról, az itt élőkről 
érdeklődik. A rosszkedv képei nem szegik kedvét, maradna és fülel, mert „angyalok lépteit / hallja, […] Azt 
mondta, érzi a tenger cseppjeit az arcán.” A Vak Remény-versek közül a Ha van lelkünk ugyan cíművel foglalkozunk 
részletesebben. A vers mintha egy vita elejtett szálát venné fel, és a Vak Remény megtestesüléseit sorolja: 
koldus az utcasarkon, fiatal nő, aki kényszermunkába is elkíséri gazdáit, hogy gondjukat viselje, az „aggastyán, 
aki történeteket mond, hogy / a lelket tartsa bennünk, ha van lelkünk ugyan, / és nem fajfenntartó állatok vagyunk csak”. 
A koldus, a cselédlány és az aggastyán az elszántságban, a minden reményen túli reményben hasonlítanak. 
A történetekhez és a lélekhez kapcsolódnak – „ha van lelkünk ugyan” – a furcsa, szinte romlott vagy elcsukló 
fogalmazás szerint nem kevesebb, mint emberségünk múlik a lelket életben tartó reményen. Ezután 
bontakozik ki egy olyan világ, amelyből a külső remény annyira hiányzik, hogy szinte a napban sem bízni 
már. Kevés a konkrétum, részben időtlen toposzok rajzolják ki egy politikai diktatúra kontúrjait: a zsarnok 
heréltje, az aranycsapok, a bekamerázott étterem. Látogatók érkeznek, katasztrófaturisták. Klímás buszaik, 
a luxusszállók és Sony felvevőgépük a VOGUE reklámtáskát juttatja eszünkbe: a társadalom 
átjárhatatlanságának jelképei. Pedig látni akarnak ezek a vendégek, nem érik be a hivatalos látszatokkal, 
vannak kérdéseik és szeretnének találkozni az itt élő emberekkel. A valódi találkozás, az igazi megértés mégis 
elmarad. Mert valahogy túl hangosak: „– nem ezért fizettek – verik az asztalt –”, és pénzükért várják az igazságot, 
amely a program része. Mert a kérdéseik jók ugyan, de túl gyorsak, részben egymást kioltják („vannak-e jogaink, 
szappanunk?” Mi köze a kettőnek? Vadaknak tartanak?), részben mintha a gyámoltalanság kitakarását 
sürgetnék. Hiszen valami jog mindenütt van, és oly nehéz volna elmagyarázni a jog legális kicselezésének 
módozatait, (szappan?), könyveink (mit számít az?) és hogy fizet vagy nem fizet a túlóra, és kórház, iskola is 
van valamilyen. Mindebből együtt mégis hogyan rajzolódik ki a napok reménytelensége, mikor „az éjjel hetekig 
/ tart, vagy éveken keresztül, évtizedeken át…” Pedig jól látják, hogy az árvaházakból lehetne valamit érteni. Mert 
annyira jellemzi a társadalmat, hogy mit kezd a magukra hagyott gyerekekkel, csak hát… mit érthetnek ebből, 
ha a szó a legcikibb, amit rá használnak? Aztán az utazás – hogy fájhat mindez annak, aki kimarad a világból? 
–, a szökőár pusztításáról készült szelfik, majd a méregdrága lazacra szóló invitálás. Ahogy egymás mellé 
kerül minden, lehetetlen megosztani bármit is. Miért nem kérnek a lazacból, bár kopog a szemük? Mert 
annyira vágynak rá, mondaná Moviszter doktor Kosztolányi regényében, az Édes Annában, a beteg orvos, 
aki megértett valamit a megalázott cselédlány lelkéből. Nem nyúlnak hát az ételhez, és mindössze egyetlen 
mondatuk egy leleplező félreértés (Orwell 1984 című regényére emlékeztet): „Ha zavar, hogy néznek, elfordulnak 
inkább – / ajánlják –: de hiszen minket mindig néznek! –”: megfigyelik őket, nincs ártatlan lazacvacsora. 
Gyámoltalanságukban, kisebbrendűségüktől gyötörten csak bámulják a látogatókat: „milyen szépek”. És az 
utolsó kérdésre – „Reménykedünk-e még” – visszatérnek önmagukba, mert ők belül látják a Vak Remény 
koldusát, ezúttal a Petőfi Sándor utca sarkán, és a fiatal lányt a lágerek felé menet.  

A Ha van lelkünk ugyan című verset a Jelenkor című folyóiratban való megjelenése (2017. szeptember) után 
több mint százezren osztották meg egymással. Sokan érezhetik, hogy ez a vers – éppen a konkrétumok 
kerülésével – valamit a mi szomorúságunkból, a társadalom szétszakadása miatti aggodalmunkból fejez ki. 
Ugyanakkor Takács Zsuzsa költészetének számos jegyére ismerhetünk benne, amelyekkel akár ezekben a 
fejezetekben találkozhattunk. A lírai alany másokért, egy közösségért szól, amely valahol kirajzolódik 
mögötte. Van valami vitázó drámaisága a versnek („Nincs egyetlen alakja. Hát éppen ez!”), elmélkedő 
monologikus jellege („Bízhatunk-e abban, aki szüntelenül változtatja / külsejét…?”). A filozofikus bevezetés után 
vers egy epikus szálra van fűzve (a katasztrófaturisták látogatása). Viszontlátjuk a metafizikai versek jelképes 
égitestét, a Napot („ha feltűnik a nap, csak tévedésből virrad ránk”). A visszatérő budapesti helyszíneket a Petőfi 
Sándor utca képviseli. Különböző stílusregiszterek elemei kerülnek egymás közelébe (a reményről és lélekről 
szóló fennkölt sorok után az árvaház, mint legcikibb emlék, s a Sony felvevőgép az iszapba ragadt tetemek 
fölött). A rím nélküli soroknak áradó szép ritmikája van („Vannak-e jogaink, szappanunk – kérdezik –, / vannak-
e könyveink? Fizetett túlóra, kórházak, iskola?”). Alig visszafogott indulat fűti, de humora szelídsége is van. A 
kiszolgáltatottak, megszomorítottak iránti együttérzésről, a valódi részvétel problematikájáról, a 
reménységről szól.  

Takács Zsuzsa hangjára ráismer az olvasója.  

Költészete – melyet A Vak Remény című kötetben most kezünkbe vehettünk – gyönyörű egészet alkot. 

 


