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Kezemben új kötetem egy példányával eltûnôdtem, küldjem-e el Takáts
Gyulának, idôs kora miatt eléri-e a küldemény, és ha igen, lesz-e ideje, ked-
ve, ereje lapozgatni benne? De hiszen a Kaukázusban se szeri, se száma a
százéveseknek, és ha nekünk nincsenek is égbe nyúló csúcsaink, ha ma-
gyar író a természettel eggyé forrottan töltötte éveit, évtizedeit, az Takáts
Gyula. Döntöttem, postára tettem a kötetet. Másfél óra múlva kaptam a hírt,
meghalt Takáts Gyula.

Nevezték pannon költônek, méltatták érzékletes bukolikáját, magának
követelte a fél Dunántúl, de lírája ennél is nagyobb erô számadásával gaz-
dag. Igaz, egyik komolyabb honoráriumából hatvan mandulafát vásárolt,
el is ültette bece-hegyi birtokán, és ott termelt borára igencsak büszke volt,
méltatták is az ital zamatát, szeszfokát nemzedéktársai, mégis mindaz, amit
tájköltészet címén alkotott, szemhatárt tágítóbb. Balatoni kötôdésû ugyan
a FAKUTYÁN, FÉNYBEN, ám ahogy kopasztott angyalként repül a gitárnyakú
barát a völgyön át, mellékalakként pedig molnár bámul az égre, és a hát-
térben tizenkét méhcsalád rajzik, keze alatt a nagy németalföldi festôkkel
vetekedô életkép kerekedik ki; mikroszkóptekintettel feledkezett a zsaluk
résén átsuhanó „mézsárga lüktetésû lapokra” meg a jégvirágos ablakon sétá-
ló álmatag könnycseppre, akár a flamand csendéletek képírói (ANGYALI

KÖVET); a kikötésre használt fûzfa valósággal pittoreszk, sôt pikareszk mû-
velôdéstörténetet igézett az olvasó elé különbözô korokból, különbözô tár-
sadalmi rétegekbôl. Micsoda varázserôvel tudta panteizmusa összehan-
golni az öt érzék örömeit az emberi megrendülésnek a tapasztalatot túl-
szárnyaló himnuszaival! Nem csak a szívének annyira kedves balatoni táj
és a zselicsi dombvidék meg a Nagyberek ajzotta föl líráját: látomásait, me-
lyeknek egyikét-másikát Rónay György nagyon is jogosan chagallinak érez-
te, éppúgy táplálták finnországi, mint itáliai benyomásai: „Mint bömbölô,
megvadult medvék / vad hullámok rágják pilléreit” – írta IMATRA ZUHATAGÁ-ról,
és meglátta, úgy látta, mint senki más a mediterrán földet, olaszt és görö-
göt: „A négertestû kôre rózsa fut...” (SZICÍLIA).

Mert az ôselemek költôje volt, a természet olykor rejtett nagyhatalmaié,
olykor parányba titkolt szépségeié. Hogy áradt a versbeszéde! Az élôvilág,
flóra és fauna megigézettjeként mesterfokon kottázta le az ámulatában el-
akadt szó drámai helyzetét is. Rapszódia és himnusz, dal és ráolvasás vál-
takozott költészetében, akárcsak az egyszeri látvány és a fenséges keltet-
te áhítat. Ha a jövôben a költészet színeit keressük, Takáts Gyula köteteit
kell fölütnünk a párját ritkító szenzuális csodákért. Egy hôskor, a Nyugat
harmadik nemzedéke nagy alakjától búcsúzunk most.

Rába György
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Meghalt a szelíd hangú költô – kezdhetném így is a búcsúztatást, de rög-
tön hozzá kell tennem, hogy az igazi költô, mert a szelídség ma már, za-
varos korunkban, kevés, és az is kevés, hogy igazi, mindig hozzá kell tenni
kényszeresen valami csinnadrattát, lázas izgatottságot. Pedig hát melles-
leg éppen e szavak valódi értelmére adott példát, a változó ôrületben az
elegánsan megírt verseket mutatta fel szívósan és töretlen kedéllyel, hogy
legyen mibe kapaszkodnunk. Szelíd és igazi; talán már mi is sejtjük, ha vé-
gigtekintünk a hosszú idôn, hogy micsoda érték és micsoda színvonal ez,
mert érdemmé válik a derû és erôvé a szelídség. Végül is milyen költô volt?
Illyés szép szavával szólva: ott volt a helye a magyar költészet nagy kerek
asztalánál. Mindig megnyugodtam, amikor olvastam, és mindig felderül-
tem, amikor személyesen találkoztunk. A magam emlékeit mondom el, de
talán mindannyiunk nevében, akik ismerték, tisztelték és szerették ôt. Ke-
vés emlékem van róla, többségük mások elbeszélésébôl való, ritkán talál-
koztunk, de az a kevés emlék biztosan és biztatóan fénylik, a napsütés bizo-
nyosságával, a derû mosolygásával. Hamarább hallottam róla, mint ahogy
megismertem. Kortársai nem mindenben egyeztek meg, majdnem min-
denben vitáztak, ahogy a kor egymástól elágazó utakra vitte ôket, de egy-
ben mind egyetértettek: Takáts Gyulát mindnyájan szeretettel emlegették.
Apát, példaképet keresô fiatal költôként erre rögtön felfigyeltem, s kíván-
csian vártam a személyes találkozást. A legendához az is hozzátartozott,
hogy valahol távol él, messze az irodalmi csetepatéktól, a felhevült mûhe-
lyektôl, a lázas vitáktól. Ez elôször inkább érdekesnek tûnt, azután elgon-
dolkoztatónak, azután követendônek. Felsejlett egy másféle magatartás,
egy idôtállóbb bölcsesség, egy kikezdhetetlen szabadság, melynek vonzá-
sa máig tart, ahogy kezd benôni a fejem lágya. Melegedni járok az emlé-
kére ma is.

Érthetô, hogy nem lepôdtem meg, amikor megláttam. Mondhatom azt,
hogy pontosan megfelelt a róla szóló legendának. Úgy nézett ki, mint egy
vidéki úr, és az is volt. Elegáns, mértéktartó öltöny, vágott bajusz, finom
mosoly, csendes modor. A pincér neki köszönt elôször, biztos ösztönnel ki-
emelve a vad és hevült költôk közül. Nem nézett ki költônek, vidéki mú-
zeumigazgatónak nézett ki, mivel az is volt. Rendszeres idôpontokban je-
lent meg Pesten, s rendszerint ugyanabban a szállodában lakott, évtizede-
ken át, a megszokott szobában. Volt ebben is valami jó régi íz, Deák Ferenc
élhetett így, vagy Vörösmarty Mihály. Ehhez persze oda kell képzelni az
akkori nyomorúságos világunkat. Ámulva figyeltem, s rögtön a bûvköré-
be vont. Természetes, hogy nagy örömmel vettem részt a születésnapi kö-
szöntôn, amelyet a Fészekben tartott, s megtisztelve olvastam fel a szüle-
tésnapi rigmusomat, amelyben a bece-hegyi borát dicsértem. Késôbb
meglátogattuk a Bece-hegyen is, a Balaton nyugati csücskén, úgy mentünk



oda, mint a zarándokok, akik hisznek valamiben. Bizonyság erre a többkö-
tetes, teleírt vendégkönyv, amely megôrizte gyarló verseinket, erôs hitün-
ket és sóvárgásunkat a fénylôn derûs és hosszú élet után. Az Isten ajándé-
kának tekintem a hosszú életet, amelyet élt, úgy gondolom, hogy igazán
méltó volt rá. Békés lélekkel küldte a szonettjeit a Styxen túlra, s mi meg-
békélve nézünk utána.

Csukás István

A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap és a Tiara Rt. 
támogatásával jelenik meg



Kétéves a Csillagszálló folyóirat

A közelmúltban ünnepelte második születésnapját a Csillagszálló kulturá-
lis utcalap. A mûfajában Magyarországon egyedülálló havi lapot az Olta-
lom Karitatív Egyesület adja ki, ezzel teremt munka- és találkozási lehetô-
séget a hajléktalan terjesztôknek. A terjesztés Budapest három forgalmas
aluljárójában zajlik; az árusításra vállalkozó hajléktalanokat szociális mun-
kások segítik. A lap 200 forintos vételárának fele az árust illeti. 

Hogy szélesebb körben elérhetô legyen, a folyóiratot tavaly elôfizethe-
tôvé tették, s az utcai értékesítés mellett máris több könyvesbolttal és kul-
turális találkozóhellyel alakult ki együttmûködés. A tematikus számokkal
jelentkezô irodalmi-mûvészeti lap korábbi és legfrissebb példányai immár
megvásárolhatók a Dankó utcai Könyvesházban, az Írók Boltjában és a Nyi-
tott Mûhelyben, az érdi Bíró András Könyvesboltban és a százhalombattai
Békés Könyvesboltban is. A kulturális utcalapban a neves kortárs szerzôk
mellett tehetséges fiatal írók, költôk, kritikusok kapnak megjelenési lehe-
tôséget. Szerzôik között szerepel Bíró Krisztina, Cserna-Szabó András, Csil-
lag Márton, Dunajcsik Mátyás, Esze Dóra, Jónás Tamás, Karafiáth Orsolya,
Legát Tibor, Mestyán Ádám, Mézes Gergely, Péntek Orsolya, Péterfy Ger-
gely, Schüttler Tamás, Tamás Zsuzsa és Vámos Miklós. A lapszámokat kor-
társ fotó- és képzômûvészek alkotásai színesítik. 

A második születésnapra a Csillagszálló hagyományteremtô céllal kép-
zômûvészeti pályázatot írt ki. Az Utca 2008-ra érkezett pályamûvekbôl ren-
dezett kiállítással vette kezdetét az ünnep a Gödör Klubban november 11-
én. A mûsor további részében a hajléktalanokból és szociális munkásokból
álló Oltalom Kulturális Kör, majd a Lidérc, a Bardo és a Grand Hotel Bu-
dapest zenekar adott koncertet. Az ezer négyzetméteres kiállítótérben hu-
szonnyolc mûvész alkotásai tekinthetôk meg. A kiállítás anyagával a no-
vemberi lapszám különleges megközelítésben foglalkozik. A szám a kiállí-
tás idôtartama alatt a Gödör galériájában is megvásárolható. A tárlat, amely
a Gödör Klub, a Millenáris és a Vodafone Magyarország Alapítvány támoga-
tásával valósult meg, december 2-ig látogatható a budapesti Erzsébet téren. 

További információk: www.oltalom.hu/csillagszálló


