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A KEGYETLEN VAN ÉS EGY
Takáts Gyula és Rába György új versei

A Minden kiism erhetetlen - ír ja Taká ts Gy ula
Már Drangalag viszi című új kötetében . De az
Egy és a Van is "kegy etlen ", nem válaszolnak
ők sem a kihívásra.

Ez a Van, a lét legti sztább tartalma, Taká ts
Gyula valóság értelmezésén ek magaslat i po ntja,
"a legti sztább írás ", ame lynek értelmé t nem ho
mályosítják el emberi bűnök és gyengeségek,
csak a természetben lehet megtal álni a maga
érin tetlenségébe n és tisztaságában . Ezért is
ered t nyom ábaa költő alt eregója, a bölcs és fi
gyelmes Csu Fu, aki a hajdani Szent Jeromos
példájára cellá jába hú zódott a hegyében, s olva 
sott-olvas ott, hátha a könyvekben rátalálhat a
Minden titkára, amiből azért megsejth etünk
eg ym ást a Van természetén ek kiismerése után .
Am a lényeg másk ént tárul föl a bölcs előtt:

"A Van a legtisztább írás . / Néh a egy harkály
hozza. / Csőrében fénylik a világ / és Csu Fu
cellája előtt / élő satuba téve / kinyitja az t, amit
/ a szerzetes hiába olvas / a tó és hegy kő z őtt

/vagy hetven éve ..." (Csőrében fénylik)
Jelképekkel átszőtt, az élet leglényegét kuta

tó líra, hasonlóan az örökifjú költő utóbbi év ti
zed einek verstermés éhez. am elyben újra meg
újra felbukkan Csu Fu, az élet zűrzavarából a
csendbe, az elmé lkedésre alkalmas közegbe hú 
zódó bölcselő. Tévednénk azonban, ha azt hin
nénk, hogy Csu Fu nem figyeli éberen a Vant, a
jelent, annak furcsa fejleményeit , amelyekből

mintha hiányoznék az önkritika és a múlt meg
becsülése. Ironikusan idézi vissza Tak ács Gyula
Csokonai Vitéz Mihály hajdani verseit "Furcsa
farsangi napló" CsokonaiVitéz Mihályolvasása köz
ben című költ em ényében. "Balta" és "lant".
Min tha a mai irodalmi élet jellemző tárgyai vol 
nának. Lantjukat pengetik a költők, baltával
rontanak egymásra az irodalom tudósai "a
nagy udvaron". Mit is üzen nekik Csok on ai?
"Lármás városok! távozza tok ... / Hol laknak a
gondok s b ánatok, / Nagy udvarok! Csak ma
radjatok: / En e kies hely en m úlatok."

A közéletiség sajátos megfo galm azása , re
mény és kétség feszültsége, a múltban fénylő

példákon á tsz űrve, azok által hit elesítve jelenik
meg az új évezred hajnalán szü lete tt verse kbe n.
Takáts Gyula kö ltészetét kezdetétől jellem zi a
hagyományok átszellemült idézése. Ma ez eg y
fajta magatartás, állásfoglalás . Az állítás és a
hűség szellem e szegül sze mbe a tagad ással .
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ame lyne k lényege az értékek megkérdőjelezése.

Ez a fajta hűség a ha zafiság szellemét ébreszti,
ür es jelszav ak helyett anna k l ényeg ét, a nem zeti
egységet, a sz épre, jóra való készséget. Termé
szetese n mindezt nem szó larnszer űen, han em
azzal az azo nos ulni tudással , ame lye líra eg yik
legvon zóbb sajátossága .

A Csokon ai t idéző, go ndolata it a mába vetítő

Furcsa farsangi napló mellett egy másik, nagyigé
nyű és ironikus ráját szás Az IÍj nagyidai álmok,
amely Arany János Nagyidai cigányokjának foly
tatása is, de társadalmi körképe is negyven esz
tendőnek, s ha még mélyebben vizsgáljuk mon
danival óját. talán azt is megk ock áztatjuk, hogy
benne a valóság és a tett ekkel szen tes íte tt igaz
ság és bizon ytalan, festett jövőről történő hazu
dozás, a "Majd" szembesülne k. Ha távolságtar
tó, leleplező gúnnyal is, de néh ány nagyon fon
tos, köv etésre érdemes életelv foga lmazódi k
meg a képzelgő Istók elmé jébe n, akiben meg
csilla n a felism erés: "íme, má sképp is leh et!"

Vagyis hogy Most és Itt / végre a Tett kul 
csa iva l / a Valót nyitni meg. / Vagy már, ha
mást nem is, / ami köztünk lakik, / megnyitni
v égre Valamit...

"E n mert magyar, éppe n ezért - hogyan ta
gad ná meg magát ?" Ez a sejtelmes kérdés azt
jelzi, hogy sem Ist ók, sem az istókok nem képe
sek hit elesen szembes ülni sem a Mosttal, sem
az Itt-t el, sokkal kényelmesebb a Majdra utalni
biztatásul "me rt Bende és Csór i hada / újr a fel
hőkből tornyoz ég it."

1991 a vers befejezésén ek dátuma. Ám tíz év
után is szoronga tó olvas má ny. Mert hát vannak
még Csóri vajd ák. akik itt és most is felhőkből

építe nek várat - másoknak... (Nap Kiadó, 2001)

A jelenl étet csak furfanggal leh et áté lni, sug allja
Rába Gy örgy új kötetén ek címe: A je/enlét [ur
[angjai . Várak ozn i kell, mert "az Egy minden
nek lelk e" .

Iróni a és öni rónia egya rá nt jellemzi Ráb a
György verseit. Elérkezett a szám vetés id eje, s a
költő a múltba és a jelenbe tekintve alig-a lig ta
lálkozik olya n emlékekkel, ame lye k ne az t su
gallnák, hogya túlélésh ez furfang, a szernl élö
désh ez ped ig indulatait féken tartó, olyko r fog
csikorgatva kiküzd ött egyens ú lyra volna szük
ség . A távlatteremtés eg ybe n önlegyőzés . Ne
hézségét fokozza, ho gy minduntalan fel-felbuk
kannak a múlt szemé lyesen átélt em lékei , mert
bár "nagyot haladt azóta a vilá g", furc sa mód on
a hal ad ásról mégis csak elég iát leh et írn i, hiszen



"ki rajzolja meg egy kor arcképet"? Ki mond
hatja el magáról, hogy hiteles, objektív króniká
sa korának? Egyáltalán: kifejezhetjük-e egy kor
szak természetét a maga teljességében, idilljei
vel és szörnyűségeivel? Az Elégia a haladásról az
ifjúság békéjét, nyugalmas biztonságát jeleníti
meg, s közben arra gondolunk, hová lett ez a
mézízű békesség, a Ballagás utál! hetvenhét ka
masza a boldogság napsütése felé fordulna, de
nem jutottunk túl a Birodalom határán / az útra
indított SAS-behívókon / légi bombázáson fegy
vertűzőri / pajtások csonkjainak eltakarításán /
a hónapokon esztendőkőriát / drótsövénnyel le
határolt panorámán / a visszhang vert tanyát a
hazatérő otthonában / szemünket intókőnyvek

pernyéje csípi / orrunkat füstje facsarja.
Ez a csípó, fenyegető füstfclhó azóta sem

oszlott el. Ami nem éltc át a kort, talán nem is
érzi maró, fojtogató szagát, inkább számon kéri
a túlélőktől, miért nem vállalták a vértanúságot.
Rába György verseinek egy részében a neofiták
bukkannak föl. Nem a jellemet cserélők - ró
luk már korábban is elmondott egyet-mást -,
hanem a történelmet is az emberi viszonylatok
nak a saját képükre és hasonlatosságukra gyúr
ni vágyok, a "tiszták", akiknek sejte!mük sincs
arról, hogya hősicsségheza különbözöség vál
lalásával is vezetett út. A Mind !uJsök ök egy ma
gatartásforma paradigmája. Ebben a versben
összegződikaz az életérzés és életvitel, amelyen
szívesen gúnyolódnak azok, akik érintetlennek
hiszik magukat, s ennek gögje akadályozza
őket az őszinte számvetésben. s akik nem is sej
tik, hogy akik ma nekik tapsolnak, tegnap és
tegnapelőtt egészen másokkal ünnepeltek:

Mind férfiak akik két karjukat keményen
összefonták / amikor beintés nélkül is tapsoltak
a hordák / s amikor az ünnepi rendezvényre
szóló ukáz köszönt be / tüd6gyulladást szer
zendő inkább kiálltak az esőre /s miután a kó
rus a fegyveres segítségnyújtást helyeselte /
nem tiltakoztak de fölmutattak abeázott
mennyezetre / ujjukat üres beíratlan papírhal
rnokra szegezték / nem a történelmet kísértet
ték a személyes balszerencsét / s amikor táv
iratban rendeltek tóluk születésnapi ódát /
elbeszélték egy amerikai nadrágtartógyáros va
kációját / s most a holdbéli látogatók befutván
csillagközi pályát / számon kérik miért nem
robbantották föl hadurak arzenálját / miért nem
került kötél villanydrót a nyakukra / azoknak
akik különállásul nyakkendőt kötöttek naponta
/ érkeznek mai ésszel seregelm tegnapi bölcsnek
/ Jönnek az űrböl más forgásra tanítani a földet.

Rába György újabb verseit olvasva József
Attila emlékképe sejlik föl az olvasóban: túllép
ni a mai kocsmán. "az értelemig és tovább". Az
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értelem, a dolgok átvilágítása sokféle módon va
lósulhat meg, kivált, ha a költő felismeri, hogy az
élet a hiányok története is, az emlékező csupasz
mezőt lát, s a hajdani társak az emlékezet tarto
mányába léptek át. De azt a készségét és képes
ségét senki sem veheti el, hogy bekapcsolja ihlet
körébe a játékosságot, hogy felidézze a gyermek
mcsékból is jól ismert állatokat. De ezek a versek
nem állatmesék. legalábbis abban az értelemben
nem, ahogy ezt a műfajt értelmezni szoktuk.
Ezek az állatok nem emberi viselkedésformák
megjelenítői,hanem az "Énben való barangolás"
hívja cló öket, az "útvesztő barangolások", ame
lyek során "a létezés pcremvidékén" egyszer
csak előbukkan egyemberforma lény - és ez
esetben az "embernek" súlya, jelentése van -, s
velem szembesülve az élet buckái között bukdá
csoló sejteni kezdi azt, amit az emberi világban
- ez inkább embertelen - nem ismerhetett föl:

Mikor többé végére járni szusszal/nem
gyözöd már mi igaz mi valótlan / de buzgó
harkály kopácsol a tar fán / rábólintsz azért a
föld teke jól van / a játszma végén számot vetsz
mi ért itt / a rosszal vívnod testfogyatkozásig /
míg falnak fordult vagy ellenfelednek / hozsan
názott csapatostul a másik / beleremegsz mit
nyertél ha csak önkény / rótt plusz mínusz elő

jelet a tetthez / helyeselhetsz csak a génhű ma
dárnak / új nyitányért nem térhetsz kezdeted
hez (Madárigazság).

A valósággal történő szembesülés lehetősé

gét kínálhatják az álmok is. A költészet egyik
nagy újítása volt az álmok és a keserves hétköz
napok felcserélése: az öntudatlannak mondott
állapot képeinek reálissá tétele, megélhetésük
tudatosítása. Rába Cyörgy ugyan hangsúlyoz
za, hogy álmaival nincs mit kezdenie, mégis ki
vételes hatást tesz azzal, hogy az éber és öntu
datlan állapotot egymásba rétegzi, s így a való
ságra reflektáló énjét megkettőzi. Igaz, "hevét a
Hivatal fogta féken / sorompót csapva vágtája
elé", de a képzelet vágtatását nem korlátozhat
ta. S az is igaz, hogy életének alakításához nem
kapott szövegkönyvet a nagy rendezötöl. s
ezért "tévelyg6 turistaként bóklászik a cselek
ményen keresztül", ám megtanulta, hogy rab
koszt ját is szerétheti. miközbcn újra meg újra
próbálkozik "célbatalálni".

Az esendő, betegségeivel, az élet árnyaival
szernbesűló költő naggyá lesz, ha erkölcsi kö
vetkezetességgel, megingathatatlanul halad út
ján. Rába György ilyen költő. s miközben kicsit
lemondóan, kicsit ironikusan figyeli magát,
egyre följebb és följebb halad a kaptatőn. Oda,
ahol a nagyok várakoznak. (Liget, 2000)
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