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TAKATS GYULA ARCVONAsAI

Még gyerek voltam, amikor először

láttam. Derűs mosoly, nyilt tekintet,
napbarnított arc. Azóta sem változott.
Haja talán fehérebb lett, s gyérebb is
kicsit, de most is bazaltkeményre
cserzi arcát a beceí szél, s pillantása
mögött ott zöldellnek a szőlők és az
őszi Balaton minden békessége.

Kicsit igazságtalan vele a sors. Ami
kor felsoroljuk a Nyugat "harmadik
nemzedék"-ének legjelesebbjeit, bocsá
natkérő mosollyal rekesztjük be a név
sort: "Ja, és Takáts Gyula ..." A vi
déken élő költő helyzetének furcsa pa
radoxiaja ez. (Gondolom, erről Csorba
Győző is tudna mondani egyet s mást.)
Pedig a kaposvári múzeum kicsiben
ott őrzi az emberiség kultúrtörténeté
nek egy szeletét, a régészeti leletek
arra késztetik a költő-igazgatót, hogy
régmúlt életformákat idézzen, a nagy
poéta-elődök kéziratai a pannón múlt
tájaira röptetik képzeletét és nem tit
kolt tudós hajlamait, a Bece-hegy és a
sárgás balatoni bor szárnyán fölgyúló
képzelete pedig a humanizmus ősi ha
gyományait, a görögség üzenetét lob
bantja föl gondolataiban.

Sokat, sokféleképpen írtak már Ta
káts Gyuláról. Barátok és tanítványok.
Mesterek és mesterjelöltek. Ritkán szól
tak azonban a költő mellett szemérme
sen háttérbe húzódó regényíróról. a
ritkán, de mindíg komoly felelősséggel

író tanulmányszerzőről. Most, amikor
egy éven belül kezünkbe vehettük ösz
szegyűjtött verseinek impozáns gyűjte

m enyét, újabb esszékötetét és két re
gényének új kiadását", itt az, alkalom,
hogy írásművészetének olyan jellemzőit

is szemügyre vegyük, melyekről talán
kevesebb szó esett eddig a méltatások
ban.

Kezdjük talán humorával. Nem a
harsányan nevetők, a nagy nevettetők

közé tartozik. A Kis-Balaton valaha
öreg halászainak minj.ájára csipperiti
össze szemét, halovány iróniával, s
közben inkább a lélek útján igyekszik
kapcsolatot teremteni az olvasóval.
Amikor megjelent kis múzeumi szo
bánkban, hová csak ritkán kandikált
be a napfény, s az is gyorsan tova-

tűnt, midőn sugarai a tilalmi rendsza
bályok komor lajstromára esett, kabát
ja belső zsebéből üveg bort és szabá
lyos négyszögekre szabdalt sajtokat hú
zott elő. "Szesztilalom van, Gyula bá
tyám!" - rebegtük rémülten. Komótos
mozdulattal letelepedett a nyikorgó,
ócska székre, bicskát húzott elő, he
gyére felszúrt egy-egy sajtnégyszöget.
körbekínálta. és megjegyezte: "Socra
tes aceusatus est, quod corrumperet
iuventutem", azaz: Szókratészt azzal vá
dolták, hogy megrontja az ifjúságet.
Töltött az üvegpoharakba, belekóstolt
az arányló italba, és csettintett: "Igya
tok, idén remek volt a termés!"

Képzeletben ott állt a hegyen, mely
nek csalitjaiban oly magától értetődő

természetességgel kergetőznek a nimfák,
s az óvatlan sétáló bármelyjk pillanat
ban beleütközhetik valamelvjk istenbe,
aki rövid látogatásra érkezett az Olüm
posz ködös bérceiről. A hegy tetején
a madarak, rőptéből lehet jóslatot vár
ni, tenni, időnként futár érkezik va
Iahonnét, üzenetet hoz, melyet versben
írt a költőtárs. s melyre Takáts Gyu
la tüstént készen áll a válasszal. s a
"forduló postával" - leveleinek jellem
ző szava ez - már juttatja is a Ba
laton másik partjára.

Egy alkalommal próbára akartuk ten
ni. A borosüvegről lemostuk a jelzést,
s úgy kínáltuk. Megforga tta szájában
a vörösbort. kicsit töprengett, majd ki
nézett a lassan lebukó nap irányába, s
ennyit mondott: "Egri bikavér. Ötven
kettes évjárat." Az volt. Nem a humor
kedvéért idéztem ezt az epizódot, ha
nem mert jellemző az emberre, aki
oly sokat tud az életről, de az igazi
bölcs mintájára inkább maga szűrí meg
a tapasztalatokat, hogy csak azt bo
csássa az avatatlanok elé, amit végér
vényesen megszilárdított benne a mú
ló évek érlelő nielege.

Ez a magatartás, ez a szüntelen szel
lemi tökéletesedés, mely az időben elő

re és visszafelé egyaránt tágít és tá
gul, talán a legjellemzőbb költészetére
és tanulmányaira. Horatius kései uno
kája Ő, aki nem Tiburban vásárolt ma
gának birtokot. hanem Balatongyörök
fölött, de ez a kis liget épp úgy az

*'I"akáts Gyula: Vulkánok és fügefák (Szépirodalmi) - Polgárjelöltek ; Szinház az "Ezüst
Kancsóv-ban (Magvető) - A harmónia keresése (Szépirodalmi).
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örökkévalóság igézetét rejti, mint Ho
ratius számára a maga birodalma. Tá
káts Gyula természeti élménye azon
ban telve van kimondott és félig el
harapott tragikus érz~sekkel. A civili
záció, az urbanizáció egyre nagyobb
területet hódít el az érintetlen világ
tól, s a költő míndezt könnyekkel sze
mében, a jóvátehetetlenül tovasuhanó
múltat siratva el is mondja, a króní
kás hitelével ábrázolja:

Varjú űzi a karvaíyt,
Fejsze csapja alattuk a fát.
Orzi mégis az erdőt.

őrzi az éll"i madár •••

Fészkét látja zuhanni.
Reccsen la som aranyába.
Fröcsköl a csillal:'... Földre virág.
Benne a tündér ••• Vérzik az arca.

vesszők seprűje cserdül a testre.
Melle kicsattan,

s hó foga közt zokogással
vérben és tejben sir a tavasz.

(Hó foga közt)

Az ember egyre többet hódít el a ter
mészettől. Van ebben csodálatos, de
van homályos, drámai következmé
nyekkel járó elem is. "Vérben és tej
ben" születik az új, s Takáts Gyula e
kettősségnek minden elemet ábrázolja,
némi nosztalgiával, fájdalommal, de a
bölcs belenyugvásával. A "harmóniát
keresi" itt is. s amikor úgy érzi, hogy
a megcsonkított természetben az ember
kissé torzult tükörképe tekint rá, csüg
gedten húzódik vissza a hegyélre. ma
gányába, ahol kedve és tetszése sze
rin t barangolhat a múltban, idézheti
vissza a hajdan volt nagy írókat, gon
dolkodókat, az egykori és mai baráto
kat, akik egyre kevesbednek. Fejfák 
és síremlékek őrzik testi valójukat. s
az írói emlékezet, mely egy-egy könyv
kritikában, kézszorításban, hajdani gesz
tusok és szavak visszaidézésében talál
ja meg azt a módot, ahogyan tovább
adhatja a tenyér melegét, a szó igaz
ságát, a gesztus hűségét,

Takáts Gyula alkatánál fogva is szí
vesen barangol a múltban. A regényíró
is olyan életformát idéz, mely elsüllyedt
immár, de gyökerei azért sértetlenek,
érintetlenek. s olykor-olykor új hajtást
eresztenek. A .Jcödlovagok" egykori
életérzését beoltotta valami túlcsordu
lóan édes vidékies gráciával. visszaál
modhatjuk a kisvárosok életformáját,
a délelőtti sörözéseket, melyek rend-

szerint a hagyományos kispörkölt elfo
gyasztásába torkolltak, ennek az elet
formának "nagy" eseményeit;" mí dőn
egy színtársulat jelenléte kavarta föl a
megállapodott kedélyeket, s azokat az
apró emberi tragédiákat, melynek le
hetőségét azért mí ndnyájan ott őrizzük

lelkünk rnélyén, idegeink végzödései
ben. Abban a regényfolyamban. mely
a harmincas évek közepetől öntötte el
akkori irodalmunkat, s amelyben a
nosztalgia hangjai voltak talán a leg
erősebbek, Takáts Gyula regényei csal
hatatlanul egyéni ízt, színeket jelentet
tek. A kaposvári tanár, akinek vadász
tróreákkal díszített kis pörgekalapja
újra meg újra arról árulkodott, hogy
a tanítás mellett szívesebben múlatja
idejét az érintetlen természetben, na
gyon éles szemmel figyelte környezeté
nek életformáját és -érzését, s ebből

az anyagból gyúrta epikus műveit, me
lyeknek ikertestvéreit alighanem J é
kely Zoltán regényeiben találhatjuk.

"Emlékszel, mit mondott a puska?"
Ott állt íróasztalomnál. melyen Füst
Milán ki tudja hány példányban ké
szített kéziratai tornyosultak, margóju
kon a szedőknek írt epísztulákkal, kö
nyörgésekkel és bibliai átkokkal. Két
ségbeesetten erőltettem emlékezetemet,
de nem jutott eszembe a varázsszó.
Ma már tudom, alapjában véve mínd
egy, mít is mond a flóbertpuska. Az
a lényeg, hogy kialakítsuk magunkban
a föloldódás képességét, hogy meghall
juk a zsivajban a természet szavát,
hogy kialakítsuk magunkban azt az
adottságot, mely az elveszített harmó
nia megtalálására és visszaszerzésére
ösztönöz. Arcunkat "kőből jeges lán
gok f'aragják", de lelkünkben még
érintetlenül él a hajdan elveszített bir
tok igézete:

A tárgy'ak mögött oly messzeség.
A szavak mÖl:'ött is messzi ég •••
Magam mögött messze, messze,
ha nincs. a nincs mögött mi lenne?

(Kiről nevezzem?)

Van ebben a költői tartásban, a mesz
szeségek iránt való nyitottságban meg
nevezhetetlen, imponáló makacsság. Ta
káts Gyula egyike a leghűségesebb író
inknak; egy olyan világban, mely szét
tördeli a formákat, s így akar magá
nak újakat teremteni, konok következe
tességgel őrzi a költői kifejezés múltját
és méltóságát. Verseinek dallamában
Berzsenyi karcos hangja zendül, képei
ben a dunántúli táj harsogó kékje éled
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ujja, Ö még magánál tudja azt a ti
tokzatos kulcsot, melyet bele lehet il
leszteni a természet és az emberi élet
záraiba, érintetlen szépségéban birtokol
ja a titkokat, melyek egyre mélyebbre
húzódnak burkaikba. "Érzékeny tudás"
ez, mely életre hívja az emlékezetet,
de pontosan és örömmel figyeli, re
gisztrálja a meg újuló jelen vonásait is.
A múltba ás, de értékeit, az idő fene
ketlen kútjából felszínre hozott kin
cseit az itt most égbe szökő épületnek
kínálja téglául :

ZENEI NOTESZ
KORUNK ZEN.€JE 1979.

A Korunk zenéje '79 hangversenyek
nek volt intimitásuk. Ezt elsősorban a
többé-kevésbé azonos közönség okozta
ugyan, de a zenék is" a jó előadások,

amelyek valóban tartalmassá tettek,
eseménnyé avattak egy-egy estet. (Oly
kor úgy érezte az ember, mintha egy
meqszokott, díszes klub összejövetelein
lenne. A mai zenének fő ága attitúd
jében még ma is erősen a polgári ha
gyományokhoz kötött, pillanatnyilag
olyan közönséget tart össze, melyben a
jelenlévők vagy személyesen, de lega
lábbis látásbÓl már ismerik egymást.)
Ez az alapjában véve kellemes koncert
-kozérzetű belterjesség azonban inkább
sajnálatos, miként sajnálatos az is, hogy
a mai zene egyes jelenség-körei elkü
lönülnek és elkülöníttetnek egymástól.
Pedíg egymásra hatásuk, stilárisan ís
termékenyítő összefonódottságuk nyil
vánvaló, s már egy más, egy új, egye
temes, nevezetesen: világzenei szemlélet
mércéjét feltételezi.

Tagadhatatlan ugyanakkor - és ezt
a távollévők sokkalta nagyobb tömege
jelzi - bizonyos fenntartás, sőt ellen
kezés e mai zenével szemben, meiunek:
sok oka lehet. Talán a legtöbbször mo
dorosságba vesző matematizálás, a fon
toskodó kísérletezgetések, a vékony in
dulat, az őszinte hang, a testi-lelki mű
vészí odaadás fentiekből szinte termé
szetszerűleg következő hiánya - a fel
szabadult zenélés űrje támaszthat gya
núpert. Ha ígen, úgy okkal, hísz en
mégis "megél", porondon marad a si
lányabbja is. Az a bizonytalanság, ami
a mai tudományos világképhez hason
lóan itt is jellemző, egy mély világné-
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Eprts be. mint remetét
hajdan megfényesült hite .•.
Fogadj be eg-yházadba víjág :

Ne hagyj veszni a semmibe.

(Fogadj be világ)

Egyre kopárabbak a fák, hajnalban
már fagy is, jeges szél zörgeti az ágn
kat. De fönn. a Bece-hegvőn még ja
vában áll a bál. S ki tudja. nem on
nan jő-e ismét közérik Ll tavasz ígé
rete ...

SÍKI GÉZA

zeti, eszmei t,álsággal van mély össze
függésben - annak egyik felületi tü
nete.

Holott a Ma - egy tartós és foko
zódó válság-közérzet embere, ele
mentáris éhségtől és szomjúságtól szen
ved: megértésre, [eloldásra, igaz igaz
ságra, kozmikus biztatás ra - a mind
nyájunkban eldöngölt ígéretre, a lehe
tetlen érintésére vár. A lehetetlen cso
dára - a művészetről alkotott titkos
képzetünk ugyanis az irreálishoz kötött
és nem politikai. S mert nem kapja
meg, mert az alkotásnak ma szokatla
nul elébe törekvő művészeteiméietek

szerint sem ez jellemzi a kort, hát
nem is szabad kifejeznie, s így nem is
tudja betölteni ezt a vákumot. Valójá
ban nem képes új sziérát teremteni.
ami pedig első szándéka volt.

A kérdés kézenfekvő. Ha ezt kér
jük számon, úgy a művészeteknek tény
leg "a kort" kell kifejezniök, s nem a
kor emberét? Mi hát "a kor", s mi ma
a kor, melynek művészetében ez a kor
jószerével már csak az emberen kívüli,
ember körüli valami, s mely mint egy
nagy komputerizált iizem határozza
meg őt, az embert, aki ebben a lép
tékben immár érezhetően ponttá' zsu
gorodott, és nem enyhHi semmilyen
látszat, semmilyen csak külső huma
nitás.

A legizgalmasabbnak Ligeti György
szerzői estje ígérkezett. Művei java ré
szének, stílusanak, felfogásának isme
retében - és abban a kellemes előér

zetben, amit egy nagy művész haza
találásának várható revelációja ígért

óhatatlanul előjátéknak, amolyan
prelúdiumnak tűnt minden előző, a
Ligeti-est lévén az utolsó, a zeneaka
démiai koncertek közül.


