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A SZERZŐ VÁLOGATÁSA
ÉLETMŰVÉBŐL
Takáts Gyula: A z innen és a túl
Örökségünk. Budapest-Ungvár, 1995. 167 oldal
„...költőien lakozik az ember...” Hölderlinnek ez

a titokzatosan sokatmondó sora, amelynek
tüzetes értelmezésére Heidegger egész érte
kezést szentelt, szinte kínálkozik, hogy mot
tóként a Takáts Gyula világáról szóló jellem
zés élére kerüljön. A „költői” és a „lakozás” (te
hát nem a lakás, a szállás köznapi birtoklása)
föltételezi egymást a filozófus okfejtése sze
rint. „A költés hagy csak tulajdonképpen lakozni”,
mondja, éspedig az építés által, amely azon
ban nem azonos a szükségletek kielégítésére
szolgáló alkotás létrehozásával, hanem „az
eget és a földet magába foglaló dimenzió felpillan
tással való felmérésén alapszik”. Takáts költésze

tének meghatározó jegye, hogy a remete ko
nok hűségével ragaszkodik ehhez a dimen
zióhoz és fölméréséhez. Életstílusának emblé
mái a hegyoldalra emelt oszlop és lakhely, a
magasat a méllyel összekötő kultikus fa, a fel
hőt vigasztaló forrás. Ragaszkodik a Termé
szet, a Szép és az Igazság ideáihoz. Tudja, mi
lyen távol van attól a modern ember, hogy
költőien lakozzék, de ez nem teszi érvényte
lenné a mértéket, sőt növeli a késztetést a hi
ány betöltésére. Törvényszerű, hogy szellem
történeti tájékozódása a XVIII-XIX. század
fordulójának „európai újhellenizmusához” ve
zette. Berzsenyiről és Hölderlinről összeha
sonlító esszét írt, mely szerint ők és nagy kor
társaik abban a tudatban lettek „mágiás képek
és arany álmodások” költői (Berzsenyi), hogy
„Nem élünk költői égöv alatt” (Hölderlin); Cso
konai a „latin-olasz szellem” képviselőjeként
csatlakozik hozzájuk az életben nem boldo
guló költők e panteonjában. Takáts költői
önérzete vagy kitartása abból a fölismerésből
táplálkozik, hogy a tradícióktól is erősített vi
lágképe „olyan költői és gondolati világáramlat”

része, „amely épp most napjainkban, [...] az atom
árnyékában és a természet értékének fényével kapja
egyre inkább mélyebbnek látott időszerű értelmét”.
A hat alkotó évtizednél már eddig is hoszszabb pályát bemutató, a költő mai ízlését
tükröző reprezentatív válogatás az életmű
impozáns egységét hangsúlyozza, anélkül
hogy a változatosság igényét kielégítetlenül
hagyná. Az egész formája és karaktere végle
gességet sugalmaz, mint egy hegység, de a
szerkezetre élet, mozgás és szellem települt
rá, folyton meglepetést keltenek „a pontos is
meretlenek”, meghökkent a várt „biztosnak el
lenkezője” (A RENDRŐL EJTVE NÉHA SZÓT). Ez
a világkép azért is ritka és megbecsülendő ér
ték, „védett terület” századunk lírájában, mert
egészében, tömbszerű összességében biztató
választ ad az emberiség nagy kérdéseire,
igenlőt és megerősítőt, megvalósítja a Berzse
nyi ódaköltészetéből kihallott ars poeticát:
V ilá g ra hívni mindenből a Szépet és az Embert.”

A Takáts megélte korszak tanúinak a valóság
és a költészet apokaliptikus élményeitől lesújtottan szinte beidegzett hitetlenkedéssel
kellene fogadniuk a „boldog én ” verskompo
zíciójában önmagára találó költői én tüne
ményét, s ha az mégis meggyőz igazságáról,
akkor a szívósság és a kordivatoktól való
függetlenség erkölcsi érdemén túl a művészi
hitelesség aranyfedezetének kell mögötte
lennie.
Nem takaríthatjuk meg az emlékeztető ki
térést arra, hogy Takáts létezésigenlése nem
jelent elfordulást vagy közömbösséget, ha az
egyén, a nemzet vagy az emberiség szoron
gató gondjaival kerül szembe. Komolyan kell
venni önmagával folytatott vitáját arról, hogy
folytatható-e a költészet a „leskelő halál” tuda
tában és árnyékában a háborútól „megkínzott
világban” (FIGYELMEZTETÉS). A nagyobb tár
sadalmi közösségek közül a harmincas évek
közepétől a szegényparasztság polgárosodási
törekvéseivel érez együtt. A népi írók és a
finn demokrácia fölismeréseivel-tanulságaival egybecsengő hitvallásoknál megkapóbbak
azok a társadalomlélektani megfigyeléseket
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költőiesítő versek, amelyek évszázados vágya
kozások, sérelmek, indulatok elfojtva is ele
ven történelmi emlékezetét a véres, máglya
tüzes „magyar táj” Juhász Gyula-i misztikus lá
tomásába oldják (Vágy, Kijózanult borkós
tolók). A háború, a dunántúli front élmé
nyeit a falusi kisemberek, a „megtört hadnép”
szemével nézi, akiknek elpusztult az ottho
nuk, „ingóláp lett” a községük. Vörösmarty „té
pett kórus” hangját, Tompa Mihály madáralle
góriáit, József Attila rendet sürgető ódai sza
vait idézve történelmi és irodalmi távlatba
helyezi a nép és költője aktuális aggodalmait
(Egy csatatér árnyékából, Az emberek
hez). Történelemszemlélete nem szakadt el
az ösztönből és tapasztalatból táplálkozó népi
bölcsesség gyökereitől: van benne némi rá
tarti büszkeség várvédő eleinkre a gyarmato
sító, majd védett bensőségben gazdagodó
kulturálódó Nyugat-Európával szemben (A
Giralda alatt), nem titkolt nyakas negy venynyolcasság (Mit apám TANÍTOTT), zabolátlan,
betyáros ellenszegülés az érzület hagyomá
nyában mindazzal, aminek vármegyéhez,
grófhoz, urakhoz köze van (1867 A pusztán).
A figyelmes pillantás számára észrevehető
azért e gesztusok kísérőjeként a szerepját
szást jelző ravaszkás szemhunyorítás („Oregapám így mesélte”) vagy a naiv nemzeti néző
pont egyetemessé tágítása: „azték-magyar vér”
együtt csurgott a spanyol márvány erekbe; a
szabadságról szóló frázis az apa tanításában a
nép emberré emelkedésének tanává mélyült.
Ezekben és hasonló verstípusaiban Takáts
őszinte közösségi elkötelezettségről, becsü
letes patriotizmusról és belülről fakadó de
mokratizmusról ad tanúbizonyságot, szép,
emlékezetes műveket is alkot, de kezdettől
vonzza az univerzálisabb valóság, térben és
időben nagyobb távlat felé készül elrugasz
kodni. Az ugrás nem légüres térben, nem a
közegellenállás kiiktatásával történik: költé
szetét drámaivá teszi az alapjait fenyegető ve
szély fölismerése és megjelenítése a kimon
dásban. Testközelből sebzi érzékenységét a
megművelt természet helyén támadó „sivatag
való”, „elvadult puszta ” kietlensége. A neveze
tes alapvers, A magyar Waste Land-ek ket
tős alcímével és ajánlásával (Hegyközségeink
pusztulására és T S. Eliot emlékének) konkre
tizálja is, egyetemesíti is a kísérteties látomány jelentését. Az aprólékosságtól kímélet
len negatív fölsorolás végzetes természeti és

történelmi katasztrófák analógiáin túl a halál,
a „rossz” diadalának előérzetét kelti, és egy
örökre föltáratlan, kiásatlan, szívünkben is
elsüllyedt kultúra rémképét vetíti elénk. Et
től az élménytől a démoni látomásosság poé
tikája sem idegen: a beszélő halak és néma
madarak visszájára fordult világa víztől és ég
től megfosztva dermed a kozmikus összeom
lás előjeleire (TRAGÉDIA Epidauros színpa
dán). A romlás „szép rettenete” nemcsak taszít
ja, hanem - mivel ki kell mondania - mármár vonzza is a költőt, mint némelyik Hieronymus Bosch-kép: „Beállók e semmibe / villo
gó fogak közt forogva” (PROFÁN TRIPTICHON).
Korai kötetei alapján úgy tetszhetett, Ta
káts szerelmi lírájának a „feszítő, mindent meg
mozgató erejű” érzelmek hiánya és a szerelem
ben „a teljesség harmóniájának” igazolása válik
javára (Laczkó András); a kibontakozott élet
mű ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy
e „témakörben” a rá jellemző értékek a sze
relem meg az idő élményének küzdelmes öszszefonódásával kapcsolatosak, s ebben a kor
relációban mutatkozik meg az emóciók igazi
ereje is. A Ginákhoz, Annákhoz, az emléke
zetben őrzött méltatlan szerelmekhez való ra
gaszkodás vallomásaitól eltérően Takáts „har
minc év utá n ”-ja a valóságban visszatért, „ta
vaszból átnyílt őszi szerelem” csodájába avat be
a téridőben röptében lehorgonyzott szilvafa
képsűrítményével, amelyben szétválaszthatatlanul összeforrnak intimitás és egzaltáció,
benyomás és önkivetítés, lendület és nyuga
lom minőségei (És LEDOBVA HORGONYÁT).
Tragikus fordulat következik, a társ elveszíté
se, az emlékezés távlata orpheuszi kutatóútra
hívja a költőt. A „soha veled?” első döbbenete
után a búcsú mozzanatai közül Takáts szemé
ben halványodni kezd az elszakadás, a távo
lodás, és a szeretett lény új, maradandó ala
kot ölt. „Most lettél az, mely változatlan / s teljes
a kegyetlen anyagban. / Áttetsző és mély szárnyakat
/ bontasz az évszakok alatt. [...] Lényegülve a ko
nok hiány / teljest ragyog, mint a szivárvány” (ÁT
TETSZŐ ÉS MÉLY szárnyakat). Az „innen és a
tú l” minden korábbinál meghittebb, bizalma
sabb közelségbe kerül, hiszen a vers „innen
sejt oda”, a „csillagokon túli táj” lakója pedig
juttathat ide valami olyat, „mely kicsit közös is
talán” (A PÁRIZSI szonett folytatása). A

kedves halála utáni szerelem, mint Dantét
Beatrice, a transzcendens világ küszöbéig ve
zeti a gyászoló szonettek szerzőjét.

Figyelő • 1635

A Szaharává lett oázis és a „csonton-túli izenésben” szellemiesült szerelem próbatételei
hez harmadikul a költő és a költészet útján
tornyosuló akadályok fölismerése csatlako
zik. Újhellenista példaképeinek sorsa és ta
núságtétele nyomán Takátsban tudatossá
vált, hogy a költői korszak elmúlt, „A szent poézis néma hattyú”. Irodalmi nézetei kialakulá
sának évtizedeiben szükségszerűen találko
zott a tragikus magyar művészsors gondola
tának XX. századi változataival (Ady, Fülep,
Szabó Dezső, Németh László), s ezeket önma
gára vetítve még a vidékiség lehúzó erejével
is számolnia kellett. Az életösztön egészséges
viselkedésére vall, hogy a fojtogató élményt
tárgyiasítva, szereplíraként, példázatszerűen
„dolgozta föl”, de ez sem hűtheti le az azo
nosulás lázas izgalmát (Vitéz Mihály Csökölyben, Berzsenyi végbúcsúja szülő
földjétől). A Demiurgosz világalkotó szent
elragadtatottságát éri tetten a Madách dramaturgiailag is, stilisztikailag is szélsőségesen
szaggatott, balladákénál szűkszavúbb kom
pozíciójában. A nézőpont-váltogatás, az „el
beszélés” redukciója, a félelmetesség fokozó
dása az atmoszférában, a hős istenkísértően
merész szellemi küzdelmének és az érte ret
tegő „kórus” izgatottságának érzékeltetése a
tét nagyságát emeli ki: a költészet titkokat
ostromló, végső kérdéseket feszegető funkció
járól van szó, az emberi tudás ügyéről, elvá
laszthatatlanul a költő üdvösségétől. Talán
ezt is jelenti Takáts poétikájában a „boldog
ének” kiegészítő ellenpárjaként a „rapszó
dia” műfaja. Érett és bőséggel termő, harmó
niaeszményét megvalósító korszakaiban (a
mostaniban is) föl-fölbukkan a kétely, a csüggedés a cél elérhetetlensége miatt. „Ne mond
jad, hogy költő vagyok! / Köröttem zárva m ind az
ablakok / s mögöttük, hogyha van, annak szavát /
papírra adta-e az a világ?” (PAPÍRRAADTA-E?) A

Takáts-vers a teljességet, a titokkal teljes Egé
szet, a világmindenség rejtélyét ostromló so
ha meg nem elégedés pillanatnyi csillapodá
sa, amikor fénylik a szó, zeng a toll, beszéde
sekké válnak a jelek, megtestesül az Ige. Ha
az egységes világegész befogadó nagylelkűsé
gét tapasztalja, azt annak köszöni, hogy so
sem hiányzik kezéből „Érzékeny tág körével / a
mindig szomjúság” formás pohara, annak a
diszpozíciónak a jelképe, amelyet Fülep La
jos egy töredékében „nyugtalanság ”-ként ír le.
A Szép, Jó és Igaz egységének intuícióját

Takáts a természetből meríti, és a költészet
ben látja igazolódni. Versvilágát Rába György
„az őselemek természetlírájának” nevezi, és világ
szemléletének a filozófiával rokon indítékait
is föltárja: „olyan érzékeny szenzualista, akinek ér
zékletes természetfestése szakadatlan áramlás a vi
lágon, amelyre időnként rá is kérdez, márpedig a
görögök óta tudjuk, a csodálkozás és kérdés minden
bölcselkedés kezdete”. A természet (bármennyit

változott is fogalma és költői megjelenése a
harmincas évektől a kilencvenesekig versei
ben) sohasem volt számára lélek és szellem
nélküli anyag, az egzakt tudomány eldologi
asodott tárgya. Tájait szellemek népesítik be,
mitológiai alakok és angyalok sürögnek és
szálldosnak a földiek körül; a földtörténeti és
az élettani evolúció végtelen időbeli távlatai
tömörülnek a látvány szinkróniájában, benne
históriájával az ember is: mitológiái, tudása,
valaha csak volt és leendő érzelmi konstellá
ciói, elsüllyedt alkotások, eleven kultúrák,
tervek, vágyak, utópiák. Takáts antropológi
ájában, melyet egy nagyszabású ciklusban,
meditatív „napló”-ban végiggondol, az ember
a természet munkájának része és folytatója;
„benne és vele árad” a tenyészettel, de rendte
remtő igénye tudatos; kívül és belül kitölti
„az ürest”, hogy felépülhessen „a teljesebb... / A
VALÓ SÁGBÓ L A VALÓ!” A szervetlen és a
szerves világ kérdezés nélkül, mintegy a lété
vel felel; az ember megérti ezt a nyelv nélküli
beszédet, megszólaltatja „a történések Szavát”,
érzékenységével és tudásával átlelkesíti és ki
szabadítja emlék nélküli jelenidejűségéből a
világot. „Élet és idő kapcsoló-sejtjei vagyunk. /
R ajtunk át nő, szól és beszél. / Előre és vissza a
végtelenbe... / És visszaérez bennünk és ránk is viszszaérez évmilliók m úlva is / az idő... és... az élet...”

(A H ESPERIDÁK kertjén INNEN, 20.) Kulcsfo
galommá szilárdul költői szótárában a Teljes,
az Egész, az Egy, a Van - „a mindent összefog
laló Valóság” igenévszói jelentésében, amely
ben, megint a kötetcím utalásával, már
együtt van „az Innen és a Túl”. Takáts termé
szetlírájában előbb nyomokban, sejtésekben
villan föl az érzékelhetőn és elgondolhatón
túli dimenzióban egzisztáló valóság, s az idő
ben előrehaladva egyre gyakrabban és követelőbben fénylenek feléje „a szépen túli messze”
jelzőlámpái.
Nem „istenes líra” a szó közkeletű értel
mében. Tételeken fölépülő vallás elfogadásá
ra nincs benne utalás, az értelmezések meg-
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okoltan hárítják el a panteista meghatározást
is. Az „istenkereső emberről” szóló versek bőke
zűen válogatott I NNEN ÉS TÚL című antológi
ájában tíz vers szerepel Takátstól, és ha ru 
galmasan értelmezzük, legjobban még ez a
kategória illik rá világnézetére. Néven nevezi
Istent, és szól közelségének megérzéséről
(ÍGYEGÉSZ), de arról, amit ilyenkor kifejez, a
numen adest élményről nem teológiai bi
zonysága van. Szellemi körei a racionalista
pozitivista hagyományon kívül helyezkednek
el. „Ki bír szabadulni a megértés maradéktalanságából”, írja találóan Vekerdi László; „A megér
tés határán járva óhatatlanul másik tájhoz ju tu n k,
de ebbe a másik tájba csak kipillanthatunk, nem
léphetünk be, holott mélységesen oda tartozunk”. A
jelenségek jelekké sűrűsödnek, amelyek „a
létezés pontos szavaként” a jelölt leglényegével

azonosak, de nem válnak elvont eszmévé, fo
galommá, mert a feltárulkozás és a rejtve ma
radás dialektikájában ragadhatók meg: egy
nyugtalan árnyék „mintha rejtené és bontaná I
a titkodat világ” (BÁR SZAVAI AKÁR A DÉL); „A
van s a nincs köde egymást fe d i” (ÚTJAIKRÓL
VERSEIMKÖZÉ). Ha van valami, ami iránt kul
tikus tiszteletet és áhítatot árul el ez a líra, ak
kor az a niklai előd szavával „a szép religiója”,
a költészet. A vers zászlóként ragyog az em
ber rövid barlangi útján „az örökkévalóból át az
örökkévalóba” (FELNÉZVE LOBOGÓDRA), térdre
kell borulni előtte, mint égi fényesség előtt,
ha titok marad is, „ki írta azt a költeményt” (EGY
VERS ELŐTT). Az égi fényként földre áradó
poézis látomása visszavezet a költés által le
hetségessé tett lakozás hölderlini gondolatá
hoz. Takáts oszlopokat és cellát emelt a karsz
tos hegyoldalon, és ihletében „a dór lelkét” érzi
előlépni oszlopaiból: „így állnak itt és néhanap
I letépve maszkjuk, fényben úszva I valaki mellém
áll fölkoszorúzva” (A DÓR LELKE VELEM). Szophoklész nyomán Heidegger kegyről beszél
hasonló kontextusban: „Amíg a kegynek ez a
megérkezése tart, addig sikerül az embernek az is
tenséghez mérnie magát. H a megtörténik ez a mé
rés, akkor az ember a költőinek a lényegéből költ.
H a megtörténik a költői, akkor az ember élete ahogy Hölderlin utolsó versében mondja - »lakozó
élet«. ” Hogyan valósul meg Takáts Gyula köl

tészetében a föld és az ég közötti kiterjedés
fölmérése s ezáltal a kozmikus-egyetemes ott
honosság közénk varázsolása, példázza m u
tatványul ezúttal EGY GONDOLAT SEJTREND
SZERE című verse:

„És mint az üzenet - egy magasabb
és messzi képlet kényege,
ahogy érinti - , kirepül
az anyagból a szerkezet ege.
Együtt ragyog a sok külön,
de oly rövid... S a szajkó hangja,
akárcsak hangszer, látható
a ránk mért aranyló magasba,
ahonnan most pereg az alkonyi
nyugalmas csillagok pora
s a tér, a tönk, a tó, a tölgy
valami másnak lesz az otthona.
Új form ák belső, mély szava,
egy gondolat sejtrendszere
átkapcsol és a létezés
kristálya, mintha fénylene
s e rőt alkonyi némaság
a tárgyakból kibontja a jelet
s mit rejtenek, felénk dereng
vak kezünkből s betüm felett.”
Csűrös Miklós

MEGTANULNI ÉLNI
Kántor Péter: M entafü
Pesti Szalon, 1994. 3 5 8 oldal, 4 8 0 Ft

Válogatott és új versek. A válogatás a szoká
sos módon történt: a költő mérlegre tette ed
digi köteteit (Kavics, 1976; H almadár,
1981; Sebbel-lobbal, 1983; Grádicsok,
1985; H ogy nő az ég, 1988; Napló, 1991;
FÖNT LOMB, LENT AVAR, 1993), mind a hetet,
a gyerekverseskönyvet - a harmadikat - sem
hagyva ki. A korábbiakból kevesebbet, a ké
sőbbiekből többet válogatott, javított néhol,
de nem sűrűn.
Nem sokat szoktuk az ilyen válogatás esz
méjén törni a fejünket, mert azt gondoljuk,
akkor hívják fel valamire már a válogatás
módjával is a figyelmünket, ha nem így járnak
el. Ha mindent újraírnak, ha nincsenek te
kintettel a keletkezés kronológiájára vagy ép
pen megfordítják azt, ha figyelmen kívül

