
TAKATS GYULA KÖLTÉSZETÉNEK kezdettől fogva a való volt a dísze. S ha
költői fejlödését akarnánk nyomon követni. éppen ez lehetne egyik. s aligha
mol lózhetö szempontunk - írta róla Rónay György -: hogyan válik Iírájában,
Iírája képeiben egyre pontosabbá a valóság észlelése és rögzítése. Az első köte
tek lágyabb, párásabb tónusait, itt-ott egybefolyó akvarellszíneit hamarosan f61
váltja <l f'olt helyett a vonal; kompozíciói mindinkább rajz-kompozícíók.: Nem
keresi - a tábla-festészettel konkurrálva - a patetikus távlatokat. Világa in
kább "a formás kis világ". mint 1942-ből való Rejtett ország címú verse rnondja:
ám ez a kis világ befelé nem kevésbé távlatos. nem kevésbé mélv, mert "lelke"
van. "titka", k ülszínében tükröződő "lényege"...

Rónay György megállapításai 1965-ből valók. S ha alapképleteiben nem is
nagyon változott Takáts Gyula költői világa, sok új színnel, mélységgel s erővel

gazdagodott azóta is, mint ezt legutóbb megjelent kötete. A semmi árnyéka 
malyről lapunk más helyén köztünk méltatást - bizonyítja. A hetvenéves Takáts
Gyulát, a Vigilia egyik legrégibb munkatársát ezekkel a sorokkal köszönti tiszte
lettel és szcretettel. további boldog. alkotó esztendőket kívánva neki - szer
kesztőségünk.

TAKÁTS GYULA VERSEI

Magunk
1.

Semmit sem tükriiz vissza.

csak önmagát adja a nagy tükör ...

Össze az sem ér, de legnagyobb

mégis és kör csak íg)! az a kör.

Hálója
Ónmázas és nehéz a köd.

Bevonja mind, amit talál.

A ielhö etté-ceii a ják fölött

s vadá.~.zni már bagoly se száll.

Kéményben ül kormos keretbe.

Rólad tűnődik? .. Avagy rajtam?

S míg z<ig a poszméh helikoptere,

ajtómba állsz... Fénylik az ablak,

Egy

biztatása
2.

Csak a mn Jé'nUlik és titka

tündéri játék «ziniolak: mögött!

Kiiltők nosza!... Itt harsog varázsa,

millt ül/ökön szikrázik a csönd ...

itt lobog

a fába metszett és nem árnyék,

de tuli-táji csillogás ragyog,

rW1"1]Jbell. -- akár ha odalátnék.

az álmai,' népe mintha élve

lahdá.zna emlélu': kel'jébe

s a labda fIt':zá/l. hálá}a itt Ioboq.

üzenet
Va laki forgatja füzctem lapját.

Havazik kint és fehér

kristályolckal kezemhez ér

egy üzenet s áttenni volna jó

oly tisztán a hangját,

ahogyan hull a hó ...
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