
Élet és hűség. "A leghétköznapibb élet jelenségei a tetszetős ráfogást éppúgy megcáfolják, mint
akár a tudomány világának tapasztalatai ... " - olvassuk Mályusz Elemérnél (Magyar történet tu
domány. 6. p.). Az élet és a tudomány összefogása a mi mindennapi felelősségtudatunkkalés em
beri - tehát világnyi - mértékünkkel, mindennek beépítése és kibontakozása magatartásunkba :
feladat és cél is egyben.

Sőtér István és Nemeskürty István életművének csak kiragadott példái ezek, de figyelmeztet
nek bennünket egy felelősebb magatartás és teljesebb szemléletmód kialakításának követelő

szükségszerűségére.A történelem: mozgás. Ismerni kel1 okait, összetevőit, áramlásait, s magun
kénak kel1 val1anunk a maga teljességében.

DÉKÁNY ENDRE

IRODALOM

A csúcsra érkezés /írója
Takáts Gyula: Helyettük szóljál ..
Szépirodalmi Könyvkiadó 1982

Az irodalom, a művészetek, általában véve a szel
lemi élet nagy csodája, hogy az emberi életkor nem
szab határt a remekműveknek. A teljesítményt
nem gátolja vagy csökkenti a fizikum állapota, az
izmok hanyatló rugalmassága; a szellem megúju
lásra kész, röptető ereje bármikor kivételes alkotá
sokra serkenthet i az embert.

Takáts Gyuláról azt hittük, hogy az elmúlt évek
ben írott versei az eddigi életmű méltó betetőzését

jelentik, most kiadott könyve azonban rácáfol
ezekre a hiedelmekre. A Helyettük szóljál vers
anyagának szerteágazó gondolatisága, érthetősé

ge, láttató ereje s érzelmi többszólamúsága a csúcs
ra érkező költő művészi és bölcseleti világképéről

ad szarnot
Takáts Gyula első verseskőteteiben világosan

kitapintható a lírikus valóságérzéke: a világ jelen
ségeinek, értékrendjének és az emberi kapcsola
toknak hajszálpontos megörökítőjévéválik. De bi
zonyos jelekből érződik, hogy a költő nem marad
a külső világ szines ábrázolója; a lélek nyugtalan
sága, belső harca és örök megismerési vágya leg
alább annyira teret kér verseiben, mint a környe
zet, a táj érzékekre ható élményei. A mesteri pon
tossággal rögzített külső megfigyeléseknél fonto
sabbak voltak számára a táj fölötti és melletti réte
gek: a gondolatok művészi rendszere és arányossá
ga, az ember és a világ viszonylatának fö!mérése és
eligazítása. Ötvenéves kora előtt már-már sikerült
birtokba vennie a költői tér kettős világát; "két
szárnnyal és két lábbal" kapaszkodott meg abban
a talajban, amelyet az ihlet és a megvalósitás terré
numának nevezhetünk. A korábbi törekvések az
évtizedek kohóiban eggyé olvadtak a költővel. s

legújabb kötetében elérhető közelségből villantjak
föl minden alkotóművészősi vágyálmát. a teljessé
get.

A Jelek között ciklus versanyaga az ember és a
világ kapcsolatának, föltárásra szánt összefüggé
seinek átélését s megfejtését szorgalmazza, és nem
egy követhetetlen "magánbőlcseletbe" süpped,
amely annyira jellemző a napjainkban megjelenő

hazai versekre. Takáts Gyula lírájának átfogó ere
je .Jeglényegünknek sejtjeit", teljes valónk átoldá
sát segíti elő .mélyebb táj ba" és az olvasóban kel
tett erős rezonanciával az emberi lét legfőbb kérdé
seiről: a szépségről, a magányról, a esendről s a
tárgyak és fogalmak kapcsolatáról vall megrázó
költőiséggel.

Ami volt. már rég tudom, marad.
csak láthatatlan mappa rendezi.
Csendet sugárzó nagy lapok alatt
élnek leglényegünknek sejtjei.

Magunk. ha alig is. de sejtve,
így épülünk közöl/ük állva.
Nem is tárgyai. de teljes valónk
oldódik át egy mélyebb tájba,

mert jelek között jár, aki él.
Tudása titkon ehhez nőve

nyílik. mint virág és megérzi
jelenben még. de már jövőbe

ahogya legnagyobb csillag alatt
egy érzékeny tudásnak lesz a része . . .

(Tudása titkon ehhez nőve)

De idézhetnénk a "szépen túli messze" világát, a
"magányt betöltő tárgyak" jelenlétét, a "magasabb
erő fényében kísértő szavakat" és a gondolatok
"sejtrendszerét" is; ezekben a versekben, mint egy
áramkörben, ott rezeg a költő jelen korszakának
sok-sok maradandó konklúziója és üzenete.
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E markáns líra szinte észrevétlenül adja át helyét
a magánéleti fájdalmat, a hitves elvesztését s a ma
gányt újra meg újra átélő és megörökítő költői ern
lékezésnek. Az Öt érzéken túl ciklus több verse
érezhetően a lét és nemlét fölfoghatatlan kom
ra sztjának, a "csil1ag·sugárzású belső tér" és a
.mcsszeség" rejtélyének kutatójává válik. Az átélt
fájdalom sulya alatt 'a költö az igaz emberség ár
nyalt modelljét is fölrajzolja.

Nézel a betűn át felém.
Rád visszanézek én
s oly biztosan tapad
- emvámbe fogva sugaradat -

arcod, mintha csak itt
bontaná k i vonalait.
Két áram sugár-kiirén
mintha kihullott volna a tér.

(Két áram sugár-körén)

A két remekbe szabott ciklus hatvanöt lapja után
önkéntelenül is arra gondolunk, hogy az úgyneve
zett "töltő-versek" következnek, amelyek magu
kon viselik majd a költő patinás kézjegyét, formai
sajátosságait, de tartalomban' már csak az eddigi
színvonalas versek változatait nyújthatják az olva
sónak. Takáts Gyula csúcsra érkezett lírai inven
ciója azonban elsöpör minden szokványos előérze

tet és föltételezést. Az Egy triptichon árnyékából és
a Cserepek, Árkádiábál? ciklusok újabb önálló té
teleket komponálnak a leütött alaphang köré: a
múlt és a jelen szerves egysége, a Balaton és Hel
lasz egyezéseken túlmutató belső azonossága, az

, ember és a táj "őszének" szívenütő élmény- és szin
gazdagsága eleve kizárják az ismétlődést vagy a
monotóniát. Tömör lírai fölvillanások és belülről

kivetitett. hiteles képsorok fogják egységbe a mon
danivalót: az első otthont, az "emberré szülő há-

KÉPZŐMOVÉSZET

Picasso
Amíkor 1973-ban Picasso halálhirét vették, főisko

lások és fiatal értelmiségiek csoportjai Európa
szerte gyászszalaget varrtak kabátjuk hajtokájáru.
Sokan értelmetlennek tartották ezt; ellcnvetésük
lényege az, hogy amit Picasso az európa í kultúrá
nak jelent, úgyis halhatatlan immár, s a gyász in
kább tapintatra tarthatna számot. mi nt efféle de
monstrációra.

A jelenség magyarázata korántsem ilyen egysze-

zat ", a jegenyék és a ciprusok, az édesvíz és a ten
ger egymást idéző világát; ezt a szikrázó és szép
ségre ösztönző tájat. A Becehegy orrnáról, rnintha
egy gazdag élet összegezése kelne útra a pazar szi
nek kel bevont verssorok szárnyain.

Beethoven. bor, versek és ősz

megrcnditő maganya érlel

s úgy zörgök már, akár a koro
a .\tiglicekkeltéli szélben.

(Csak a sarkcsillag)

Szinte egymást követik a megrendítő költői pilla'
natképek. mint a hajnal és az alkony színei az ál
landóan változó tóvidék szélesvásznú látványá
ban.

Szep a kék füst gyönyörűfátyla
s a: osz! okkcr-ragvogásba
mintha ef!.Y tündér haja szállna
e Botticelli rajzú mandulásba.

(Elvont és mindig más valót)

Teltcll ragyog és minden oly meleg ,
mint Paganini hegedűversenye.
Játszik szikráival mező, a ló.
Érelt vággval lobog . minthu intene.

(5 x 4)

A kötet záró ciklusa.a Tükör a költővel azonosuló
alkotókról és íróbarátokról szóló konfessziót tar
talmazza. A fényben égő vidék itt is több, mint
puszta miliö -- "lelkével" izzítja át az ember és a
külvilág kapcsolatát.

A megismerés reménye csillan meg ezekben a
versekben; a "béke fölénk táguló fényessége" s a
tájhól elősugárzó. hamisítatlan humánum.

SZEGHALMI ELEMÉR

rű. Picasso halála sokak szeméhen a végzet jelké
pes megnyilvánulásaként hatott: elment a század
egyik igazi tanúságtevője; méghozzá egy azok k ő

zül, akik a világot a kultúra magas fokán akarták
és tudták megélni, s akiknek neve és teremtő ereje
talán méltóbhan képviselheti az I900-as évek civi
lizációját. mint a különféle hatalmak igézetében
élő politikusok, hadvezérek, diktátorok. Másfelől:

mindig imponálóan hatott az európai szellemi kör
nyezetre az oly sokszor emlegetett picassói vitali
tás: az a lankadatlan alkotói és emberi tetterő,

amely legendás erövel hajtotta még az aggastyán
korú rnűvészt is. Mindez az uralkodó és konszoli
dált kőzépszer: az enerváltság és a medvetánc ne-


