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KRISTÁLYSZÍNÚ KÖLTÉSZET
A hatvanéves Takáts Gyula lírája

1.

Vallomással kezdem: valamikor régen, az olvasmányok forró igézetében még
azt hittem, hogy a vers és a mögötte meghúzódó magánember azonosak s annyira
összetartoznak, hogy szívhangjaikat sem lehet megkülönböztetni egymástól. Azután
évtizedek múltak el és a sok-sok olvasás, műhelymunka és írókkal való találkozás
közepett megismertem valakit, akiben a költészet és a versekhez kapcsolódó magán

.ember minden rezdülése, tartozéka színkronban .élt egymással, akár saját környeze
tében, akár idegenben hozott össze vele a sors. Ez a költő és ember Takáts Gyula
volt. Személyes kapcsolatunk megerősített ifjúkori hitemben - s bár tudom, hogy
a jó alkotás önmagában véve is ritka és megbecsülendő produktum, teljesebb örö
met szerez, ha az író egyéni alkatával, emberiségével, belső dobbanásaival is iga
zolja műveit.

Belső útmutatásnak érzem, hogy Takáts költői életművének elemzésekor nem
a szabályos mederben áradnak gondolataim. Lírai köteteinek hívására hosszú éve
ken keresztül érdekes és vonzó kirándulásokra indultam, ezúttal magam vállal
kozom a vezetésre: a költő legyen a vendég, és olvasói elképzelésem szerint jár
juk be együtt költészetének széles kiterjedésű, színes világát.

2.

A költők ismertető jegyeinek olcsó besorolása - durvábban szólva: beskatu
lyázásagyakori jelenség irodalmunkban. Kosztolanyit a pályakezdő kötetek "szerep
játszó" versei, a búsongás, az ifjúságtól való búcsúzás korai attitűdje alapján hosszú
ideig dekadens költőnek tartották, holott vitalltása. minden irányba utat nyitó
költői ereje sokkal inkább jellemzője életművének, mint a melankólía, Juhász
Gyula neve sokakban csak az Anna-ciklus halk szavú és lemondó költőjét idézi
fel - de milyen egyoldalú szemlélet lírája kapcsán a Szeged-vidék színeskrétájú
festőjéről s az emberi lélek érzékeny megfigyelőjéről elfeledkezni. Takáts Gyula
esetében a "táj-költő" korán ráaggatott kölönce húzza félre a tágabb világot fel
mutató lirikus szellemi poggyászát, Bár kétségtelen tény, hogy első verseiben si
kerül megteremtenie egy sajátos életérzést és belső tónust, amely "pannon szellem"
néven ismeretes, - s az sem vitás, hogyaverssoraiból felénk csapó hamisítatlan
derű és harmónia elringatja az olvasot, mégis joggal érezhető félrehallásnak, ha e
líra polifóniájából csak a tájra vonatkozó hangokat szúrjük ki magunknak. A ki
bontakozó természeti versekben a helyi színezet mellett párhuzamosan erősödik

a költő valóságérzéke is; nem véletlen, hogy több versét a konkrét világ kisebb
nagyobb [elenségeínek, képeinek hajszálnontos megörökítése teszi emlékezetessé. De
ugvanakkor a magánynak, a lélek belső feszítésének érzése is jelen van e versek
ben, sejthető, hogy a költő nem éri be a szűkre szabott, regionális határokkal, 
a szülőföld valóságból - színből rótt, hiteles rajza mellett önnön elmélyítését, s
az ember és a világ szélesebb ívű befogadását is megalapozza.

A pécsi Flórián kocsmában látomásokat, történeti reflexiókat gomolyogtató, "ős

kajáni" révülete, s a "tündöklő egek" felé röpítő költői hivatás forró töltése egyre
nagyobb feladatok megoldására serkenti. Egy-egy korai kritika már felismeri Ta
káts költészetének tartópilléreit; Radnóti Miklós a Kút megjelenésekor a táj "bű

völete" mellett a líríkus sokrétű egyéniségére és műveltségére is pontosan rátapint.
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3.

A magasra törő alkotói igény és a közeledő világégés tünetei egyre inkább
áthálózzák a költöt, a természeti ember ősnyugalma egyszeriben érzékeny műszerré

alakul át, a világból érkező legkisebb rezdüléseket is átveszi. A harmincadik éve
felé haladó lirikus tudatosan építi költői pályáját, egyik verse-a mozdulatlanságból,
a szénaillat és az érő szílva idilljéből kímozdulva, váratlanul és kitűnő ellenpon
tozással érzékelteti az olasz vándormuzsikusok megjelenését:

S míg én vitáztam egy merész tücsökkel
az őszi versek dallamán,

addig, akár a gerle olyan búgó n,
ha izzítja fehér szívét,
megszólalt a hárfa a poros úton,
megsajdítva mindenkiét.

Es ahogy jött a bokron,. kerten által
a méla dal s a két olasz,
virág s az ég nagyot döbbent a házzal,
mint lány láttán a kis kamasz ...

Az eleven színekben élő háttér s az állóképből dinamikussá váló cselekmény
egy "képen túli" gondolatot is felizzít: a zene, a tiszta hang és ezen keresztül a
szebb és emberibb élet nosztalgiaját.

Hárfások, mily szép lenne mostan is,
ha eljönnétek még közénk
e korba, melyben minden hang hamis,
s pár órát együtt töltenénk!

Egy estét, mikor sárgán száll a Hold,
akár egy éhes nagy darázs,
s idéznénk, ami szép és drága volt,
dalolva róluk, mint a hárs.

(Hárjások falun, 1940)

Ebben a korszakban a tájra, a múlt hagyományaira s az emberi életre lesel
kedő veszély megsokszorozódik, a lirikus egyre fájóbban hordja a "nyakára hur
kolódó kötelet", népének és hazájának nehezülő sorsát. A békét kereső múltidézés
sem adhat írt fájdalmára, az apokaliptikus kavargás, a háború "megveszett tul
kának" örjöngése már-már a leírhatatlan, verssé nem érlelhető élmények közé
tartozik. A gladiátor-szabályokat követő, megbomlott ember nem fékezhető többé.
Takáts Gyula - amint néhány korabeli verse tanúsítja - egy ideig a személyes
érzelmek és a feledés oltalmába próbál húzódni, de aztán épp ez az elfordulás,
a végső cserbenhagyás érintése fakasztja fel benne a haza iránti mély, csillapít
hatatlan szeretetet és együttérzést. A reformkor és az elbukott szabadságharc költői

sem némultak el teljesen koruk vigasztalanságában, Takáts Gyula is a tett, a mun
kálkodás lehetőséget szegezi szembe a zsibbadt tétlenséggel és a pusztulással. A há
borús őrület tarthatatlanságát áradó sorokban hirdeti, s néhány éles vágással a
régi, elkorhadt rendnek is odasuhint. '

Nem félünk, éhség! Erőszak! Vad pokol!
Mert sosem pólyált a büszkeszájú 7'end,
de sejtjük millión, a zűr öléből

jő még a zászló, mely bölcs rendet teremt.

Addig kuiass, keress! Nomád ösztönöd
legyen a csillag, őrlődő, bús fajom,
s a példa: szabadság, rút mocsárban is,
és dolgos puszta békés domboldalon!

(Kétségek között, 1942)
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4.

A háborús élmények elenyészése után újabb ágak válnak termővé Takáts Gyula
költészetében. Már a pályakezdés során Ieltűmk rendkívüli érzékletessége és szí
nek iránti fogékonysága, ezek a vonásai az éretté vált költő további életszakaszá
ban még jobban hangsúlyozódnak. A legfőbb változást, a szellemi kitágulás lehető

ségét a földről egy végtelenbe nyíló költői út gyakori megtételével teremti meg. Ez
a végtelen nem homályba burkolt, ködös világot és valóságtól irtózó menekülést
takar - a költő maga elé tűzött eszményeinek sugárzó magaslatát, emberrnivol
tunk legigazabb vágyait és törekvéseit jelenti. "Ki nem az Egő Szárnyra épít 
szánandó szolga mind. - Epítsd magadba hát az égnek - tündöklő sarkait" (Ica
l'US a köLtőhöz, 1946) - így alapozza meg ennek a "platinatiszta pályának" a tala
ját, ahol világosan kirajzolódik előtte az emberi élet, a múlt és a jövő lehetőségeí

is megcsillannak. A földszagú, sugaras valóság és az eszme lepárolt tisztasága ke
vés költőnél ér el ilyen finoman egybecsengő hangzást és értelmet, mint Takáts
nál. A "dallalgyöngyözött" madár, a felfelé törő mandulás, a kert megemelkedő ha
tárai ott tündökölnek a magasban, máskor pedig az ég jön vendégségbe a földre"
s a kék végtelenség, a szivárvány ivódik bele az ember hétköznapi életébe, a ku
tak, a gálicos vödrök vagy akár a moslékos dézsa kézzelfogható valóságába.

Mintha szárnyas kék tapéta
az égen csendesen kinyílna,
oly fényesen terült körém
a hajnal temploma.

S egy gálicszínű kápolnában
ébredtem főnt a hárs alatt,
- a rom tövén, - amelybe 
gazdánk a kádját öbZögette.

(Pincei látomás, 1958}

Ez az ég és föld között megteremtett "lírai gyorsjárat" a tájat is sokkal át
fűtöttebbé, emberibbé varázsolja, mintha csak külső, naturális rajzok adnának szá
mot a szűkebb hazáról, a Dunántúlról. Takáts Gyula líráját nem szabad az ellen
kező végletbe átcsapva a táj belső töltésű és külőrileges elemekből álló szépségeitől

megfosztani, de az sem kétséges, hogy mindez egy nagyobb áttételű "szellemi haj
tókar" működését szolgálja: az emelkedő, az élet szabálytalan vonalait is leíró s a
világ bonyolult mozgásaít megfigyelő lirikus pusztán a táj leírásával önmagát és
eletművét szorítaná szűk kalodába, A Takáts Gyula alkotta "tájban" a táj fölötti
és melletti rétegek, a szerves élővílág, sőt az emberi gondolatok is lázas lüktetéssel
dobognak. Az általa teremtett "villogó tejút" körülötte szikrázik - másutt a "kris
tályszín időbe" tárja érzelmeit s a "méhek hitével" méri a létet, a "csillagos és
zúgó vonulást", E pazarul csillogó szavak mögött a valóságérzet. az emberi és költői

hivatás-vállalás aranyfedezete húzódik; szilárd magatartássá, tetté alakítva az egy
ségbe fogott szellemi erőket. A költői tér kettős világának birtokbavétele, a "két
lábbal" és "két szárnnyal" való megkapaszkodás, vagyis: az ihlet és a tett, az
egyediség és az egyetemesség, a nemzet és az emberiség egymásra ható, egymást
kiegészítő kapcsolata, törekvése mind ott vibrál ebben a lírai' áramkörben.

5.

Egy-egy életmű regisztrálásának nagy fogyatékossága lehet, ha bizonyos kép
vagy jellemzés kialakítása után nem vesszük szemügyre az újabb termést. Takáts
Gyulát már a korai kötetek határozott kontúrjai és színtartalma elismert költővé

avatják, egymást követő lírai gyűjteményei az évek során újabb jelentős elemekkel
egészülnek ki. Ötvenes évein túl az "egyetlen úton", a kitűzött feladatok "hegyein"
keresztül halad a teljesség felé, s ezáltal az ember és a költő számára is állandó
sítja a "döntő villámú ütközetet." Verseinek bölcseleti magja is egyre csonthéjasabb
lesz, a lét kérdései már nem a színek tobzódó ékességével bukkannak fel, hanem
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krístályos egyszerűséggel jelentkeznek. Érzi, hogy a "jó ösztönök parancsait" kell
követnie, s a bizonytalan kimenetelű sorsot csak a belső tartásnak, a sokféle elem
ből álló életstílusnak és az emberi. produktumoknak harmonikus ötvözetével biz
tosíthatja. A nagy életművek felidézése - mint Babitsé is - romlatlan értékké.
"szentséggé" emeli az embert kifejező s fölemelő ihletet és szellemi' munkálkodást,
Ars poétícája már nem kívánja a korábban szemsugarába vont pazar díszlétet és
háttért, a lényeget akarja kifejteni burkából.

- Csak egyszer1Íen, olyannyira
mint tételét a logika,
úgy bontsd ki versedet ! ...
Nem rongyait, de lényegét,
már annak is csak metszetét,
- szóval a legtisztább eget ,
ezt kérem tőled ...

Szép emlékezet!

Es akkor mind,
és én is veled

oly szárnyakon emelkedem,
s oda, ahol nincs már se kép, se szín:

és nincs poétika!
Csak O lakik:
a szűz Harmónia.

(És akkor mind, 1962)

Sokszor karcol és éget ez a költői út, a továbblépés reményét olykor csak "vére
hullásával" vívhatja ki, máskor illúziókat is rombol a tisztánlátás érdekében; a
könnyed futamok helyett .Jcovácsként edzi" a verset és a kimondható szót - de
mindig az "öt érzék tüzével' - földet, nyelvet és gondolatot anyjává fogadva 
hevíti egyre magasabb hőfokra,

A soron következő versek bizonvára a most körüljárt életmű újabb gazdago
dását viszik majd hírül az olvasóknak.

TAKÁTS GYULA VERSE

MADÁCH
- A SZTREGOVAI KERTBEN -
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- néma iskolák
tapossák egymást ezredéve -

Megállt egy tölgy tövébe.

-,- felelet helyett
kérdések sora

_megannyi tizujjas fogás
büszke részlet
pántol fejet és kezet -

A rácson túlra néz.

- de Az és az Egész! -

Sztregova nem is látszik.

- melyet a rendületlen kéz
a mindig másnak úiJa sző

me ly vág ha már vagyok

Az utolsó szekér zokog.

- mint trágyát a skarabeuszok:
és földi égi parkjaim
sikoltó útjain a csönd -

A kastélyból ki·ront az éj!

- ó tollam csillag-mondata
csak most vezess ma még
kis kerti házamig haza -

A tölgy s a ezerkezei fölötte
mintha papíron bet'Űsor zörögne.


