
100 2015/1   IRODALMI MAGAZIN

„Mert egyetlen Balaton 
volt akkor ott az egész 
határ”
Takáts Gyula balatoni évszázada

akáts Gyula és a Balaton kapcso-
latáról nagymonográXát lehetne 
írni, részletesen elemezve műve-
it, ide kötődő barátságait, vala-
mint az őt ért hatásokat. Azon-

ban egyes mozzanatok, főbb pontok 
kiemelésével talán érzékletesen fel lehet 
skiccelni egy majdnem évszázados, szo-
ros kapcsolatot, mely a költő és az általa 
olyannyira szeretett táj között köttetett. 
Túlzás nélkül mondhatom, hogy nincs 
olyan Takáts-mű, mely ne lenne kapcso-
latba hozható a tóval vagy annak közvet-
len környezetével. 

Az 1911-ben Tabon született költő 
már tizenévesen, fonyódi és balatonlellei 
nyaralásokon megismerkedik a déli part-
tal és a Nagyberekkel. Édesapja mint 
cserkészparancsnok ide hozza cserkész-
csapatát és családját is üdülni. Az i|ú 
1928-ban Id. Takáts Gyulának saját ké-
szítésű verses füzetet ad ajándékba, mely 
A daloló-Balaton1 címet kapta: egy Xatal-
kori szárnypróbálgatás, megelőlegezve a 
jellegzetesen takátsi természetszemléle-
tet. 1937-ben épül meg a fonyódi „Ta-
káts-villa”, melyhez a telket Id. Takáts 
Gyula Basch Lóránttól vette meg 1936-
ban; attól a Basch Lóránttól, aki 1941-
ben az i|abb Takáts Baumgarten-díjának 
egyik aláírója volt. Ettől kezdve egészen 
1953-ig ebben a villában tölti a nyara-
kat családjával és költő, képzőművész 
barátaival. Megfordult itt Weöres Sán-
dor, Jékely Zoltán, Fülep Lajos, Kassák 
Lajos, Kiss Tamás, Tatay Sándor, Erdélyi 
József, s állandó vendége volt a háznak 
Egry József is. A horgászat, a fakutyázás 
és a vitorlázás állandó elemei a költő éle-
tének, s verseiben is rendre megjelennek. 
A természetközelség és a tó szeretete nem 
egy elvont, absztrahált életszemlélet ré-
sze. Takáts maga is természetjáró és ter-
mészetismerő ember. 

Önéletrajzi ihletésű i|úsági regényé-
nek2 lapjain – melyből a címben vett 
idézet is származik – megelevenedik a 
Balaton és a Nagyberek világa, az utóbbi 
azonban ebben a formában a kötet meg-
írásának idejére már végleg eltűnt. En-
nek ellenére meghatározó jelentőséggel 
bírt a költő egész életművében. 1934-
ben a Pécsi Tudományegyetemen A so-
mogyi Nagyberek című doktori disszer-
tációját védte meg sikeresen, 1942-ben 
publikálta a Weöres Sándor egyik levelé-
nek tanúsága szerint már 1934-ben elké-
szült Vágják a berket3 című kisregényét. 
Az említett i|úsági regényét megelőzően 
jelent meg A tündérhal és a háló,4 mely 
a tiszta víztükröt, a nádasok és a berek 
mesés-legendás világát jeleníti meg, be-
vezetve abba a legXatalabbakat. A páká-
szok, halászok, rabsicok világa időskori 
költészetében is vissza-visszatérő elem, 
a kínai és görög–római bölcseleti ha-
gyományok szférájába emelve a Balaton 

körüli kozmoszt. Egyik utolsó versében 
(Villámtól lombosan)5 így olvad egybe 
Berzsenyi, a berki világ és a természet 
„tündéri realisztikus” szemlélete: 

Amit óhajtva
sejtett Berzsenyi,
a berki pákász
és a szákja
néha megleli…

És nádasok között
a sötét berken át
ahogy ballag haza,
se gyertya, se kanóc,
ajtót nyitott reá
az éjszaka…

És ahogy Nikla alatt
fénylett tovább,
amit óhajtva
sejtett Berzsenyi,
megszólítja a sötét
és a gesztenyék alatt,
a láp fölött,
az alvó hattyúk,
rozsdás rácsok között
dőlt házban asztalán
tolla alatt,
– akár a fák
villámtól lombosan –
ragyog és fénylett
a világ…

Egry Józse�el való szoros barátsá-
gának gyümölcse a Vízitükör.6 A kötet 
tizennyolc verset és tizennégy tollrajzot 
tartalmaz. Önálló művekről van szó, 
melyeket a szerzők közösen választottak 
ki. Egry balatoni vázlataiból állította ösz-
sze, Takáts 1930 és 1950 között készült 
verseiből válogatott, köztük a legkorábbi 
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éppen a Kosztolányi Dezsőnek ajánlott 
Balatonparton című verse. „Cseresznye-
fa. Kezemre permetez sok fehér szirom, 
/ és én játékosan a vízre hullatom. / A 
kék vizen, mint vén rizsbárka ring / a 
badacsonyi kőszállító-hajó, / s fölöttünk 
halkan egy gém kering.” Míg a festő 
Badacsonyból, addig a költő Fonyódról 
szemléli a tavat. A való életben hol itt, 

Takáts Gyula
BALATONPARTON 
Kosztolányi Dezsőnek

Cseresznyefa. Kezemre permetez sok fehér szirom,
és én játékosan a vízre hullatom.
A kék vízen, mint vén rizsbárka ring
a badacsonyi kőszállító-hajó,
s fölöttünk halkan egy gém kering.
Zöld szittyók, színes vadkacsák.
A tóról halkritmusú zenék,
mintha Po Csüi verset hallanék.
Szemközt az égre karcsún
a Gulács Xnoman ível,
mint kis Fuzsijáma, lila lepleivel.
Napalkonyán a tó Sárga Tenger.
S a pókháló, mint szűz japáni selyem
kopott ruhámra akad a kócsaglesen.
Fehér szirmok, sárga csodák,
fekete bárkák, bordó nádasok,
s az alkonyat rám úgy oson,
mint sárkányt leső gyerekre
egy kínai mese.

1930

hol ott találkoznak. Gyakran járnak kö-
zösen horgászni valamelyik mólóra, de 
előfordul az is, hogy a befagyott tavon 
át látogatja meg Takáts a festőt. Takáts 
elbeszélése szerint Egry valamelyik „iro-
dalmi szalon” alkalmával a fonyódi pati-
ka egyik belső falára egy szekkót készí-
tett, mely a jelenlévőket örökítette meg. 
A patika államosítását követően azonban 

az új tulajdonosok a művet egyszerűen 
leverték, megfosztva ezzel bennünket az 
egyetlen ismert Egry szekkótól. 

1947 májusában éppen Badacsony-
ban rendezték meg a Dunántúli Írók 
első találkozóját, melyen Várkonyi Nán-
dor, Csorba Győző, Weöres Sándor, 
Tatay Sándor és Takáts Gyula is részt 
vett. Pécsett, Kaposváron és Budapes-

ten élő írók és költők Ba-
dacsonyban találkoztak, 
s a tó fölött vitatták meg 
a háború utáni dunántúli 
irodalom feladatait, célki-
tűzéseit, melyekből csak 
vajmi kevés valósulhatott 
meg. Haláláig tevékeny 
részt vállalt a keszthe-
lyi Helikoni ünnepségek 
szervezésében, s 1981-ben 
Csoóri Sándorral, Fodor 
Andrással, Bertók Lász-
lóval, Papp Árpáddal és 
Laczkó Andrással közösen 
megalapították a Fonyó-
di Helikont, tudatosan 
utalva mind a keszthelyi 
formális, mind a fonyódi 
informális irodalmi szalo-
nok hagyományaira. 

Adriai és görögországi 
utazásait követően egy-
re hangsúlyosabbá vált 
költészetének mediterrán 
jellege. 1953 nyarán vásá-
rolja meg becehegyi villá-
ját, vagy ahogy ő szerette 
nevezni: „remete Gyulá-
nak költői ketrecét”. A víz 
fölött magasan, valóban 
szerzetesi cella nagysá-
gú fehérre meszelt épület 
állt a mészkőhegyen. A 
tornácról az északi és a 
déli part is tisztán látha-
tó. Ahogy Pomogáts Béla 
írja: „a becehegyi magas-
latról, emlékezetben és 
képzeletben, bebarangolta 
egész Somogyot, ellátott 
a dráva-parti füzesekig, 
ellátott az Adriáig és a 
Mediterráneumig, bené-
zett Itáliába és Hellászba.” 
Az eredetileg mandulafá-
val beültetett telken sző-
lőt telepít, meghagyva a 
mandulásból is néhány 
fát. A becei lak a kortár-
sak állandó vendéglátó-
helyévé válik. A balatoni 
kirándulások során sokan 
töltenek el délutánokat 
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Dionüszosz-Bacchus udvarában, ennek 
művészi dokumentációja a Bacchus köny-
ve,7 melyben a vendégek (Csukás István, 
Képes Géza, Nagy László, Fodor András, 
Tüskés Tibor, Pomogáts Béla, Martyn 
Ferenc, László Gyula, Würtz Ádám, s a 
felsorolás messze nem teljes) rövid ver-
sekkel, rajzokkal adóznak a vendéglátó 
borának és a hely szellemének. Tüskés 
Tibor rögtönzése például így hangzik: 
„Egy évvel lettünk közelebb a télhez, / 
S egy öllel közelebb az éghez. / Takáts 
Gyula bora kísérjen az útra, / De térjünk 
vissza jövőre is e kútra.” 

A hegy, a víz és a bor hármasa a leg-
alkalmasabb a becei időszak leírására. A 
Villámok mértana,8 a Sós forrás9 és a Száz 
nap a hegyen10 kötetek atmoszférája már 
egyértelműen ehhez a balatoni mediter-
rán világhoz kapcsolja Takátsot. 

„Napokig álldogálok a hegyen. Hajdan 
Fonyódon, ma szemben, a Becén állok 
és nézem az öblök partfutásának színes 
változását. A tavasz óráról-órára átfesti 

a partjainkat. Már nem is szőke a nád. 
Haloványzöld vibrálással kevert, mert egy-
re jobban serken az új nád. Mélyül alatta 
a kék, sötétül a víz indigója, aztán más-
napra már aranyzöld lándzsáival felszökik 
a győztes a víz fölé.”11 

Az úgynevezett „Balaton-kérdés” ele-
venen foglalkoztatta a hatvanas évektől 
kezdve. Több helyen is komoly kritiká-
val illette a Balaton-divatot, melynek 
lényege – véleménye szerint – a „nagy 
villa, nagy kutya” hozzáállásban volt ki-
tapintható. Rádióinterjúkban és esszék-
ben kelt a tó természeti adottságainak 
védelmére. A beépítési láz nyugtalaní-
totta, a víztükör és a nádasok területé-
nek folyamatos csökkenése, valamint 
a tájidegen elemek megjelenése. 1984 
júliusában veti papírra az alábbi sorokat 
naplójában: 

„Sajnos azonban Becére is betört és beköl-
tözött a civilizált ősember kegyetlen pusz-
títása. Még a kápolna elé és közvetlenül 

mögé is építenek. Nincs, aki délben haran-
gozzon. Se hit, se kultúra.”12

„Legszebb tájunk… És körbe-körbe a befo-
lyó vizek szennyezése… És a közművesítés 
hiánya… A betongátak perspektívája… 
Se homoklídó, se a víz öntisztító lehetősége, 
se az ivó halak tanyája… Csak egy egyre 
szennyeződő betonlavór?… Vagy éjjeli-
edény?… És a cementgátak mögött sorba 
az öntözött, reumakeltő füves strandok… 
És nem forró homok?… Föveny helyett 
fű!… Cigarettacsutkás, gyümölcsmagos, 
eldobott ételes, sáros fűcsomók közt ételma-
radékos, ki sem gereblyézhető zöld stran-
dok?… Hol vannak a régi somogyi part 
hosszú homoklídói?…”13

Nem csak íróként, költőként, de kép-
zőművészként is meg kell emlékeznünk 
Takáts Gyula balatoni kötődéséről. Ki-
állításai és azok fogadtatása azt bizonyít-
ják, hogy – s ez főként balatoni tárgyú 
képeire igaz – alkotásai is komolyabb 
Xgyelmet érdemelnek. Az i|ú Rippl-
Rónai tanítványaként gyermekkorától 
kezdve kísérletezik a balatoni képekkel, 
legkorábbiak ezek közül az éppen Rippl-
Rónai által számozott temperák, majd a 
jóval komolyabb, már a harmincas évek-
ben készült szecessziós utóhatású pasz-
tellképek. A negyvenes, ötvenes években 
néhány pasztellkép és olajfestmény jelzi, 
hogy ekkor sem szünetel képzőművészeti 
munkássága. A hatvanas évektől jellem-
zőek a konstruktív graXkák, tollrajzok, 
melyeken egyértelműen érezhető a jó 
barát és levelezőpartner Borsos Miklós 
hatása. A néhány vonallal vázolt képek 
közül valamennyi a tó tükrét tárja elénk, 
nem a minimalizmus, hanem a nemes 
egyszerűség és az antikvitásban gyöke-
rező, de a saját korát tudatosan vállaló 
serenitas jegyében. 

Életművének ismerete alapján mond-
hatjuk, hogy Takáts Gyula élete és művé-
szete egy nagyszerű, és meggyőződésem 
szerint sikeres kísérlet a genius locival 
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való harmónia megteremtésére, melynek 
gyümölcse a táj s a hely szellemének bel-
ső átélése és annak külső megjelenítésére 
való képesség. Arról a genius lociról van 
szó, amely Kisfaludy, Berzsenyi, Egry s 
még sokak sajátja, s szoros folytatója a 
pannon tavi iskola, élén Takáts Gyulá-
val. A sokszor emlegetett provincializ-
mus vádja aligha állja meg a helyét. A 
klasszikus értelemben vett, egyetemes-
ségre törekvő, öntudatos regionalizmus 
azonban bizonyosan alkalmas a takátsi 
életmű megragadására. 

2 Vitorlás a berken

3 Vágják a berket

A tündérhal és a háló. Balatoni halászrege

Hol is a Volt -

6 Vízitükör. Rajzok és versek

7 Bacchus könyve. Becehegyi emlékek

Villámok mértana Versek

Sós forrás. Versek -

10 Száz nap a hegyen. Versek

11 Villámok mértana

12 Naplójegyzetek, 

13 A harmónia keresése
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