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Takáts Gyula

(1911–2008)

A Takáts-legendárium
– Takáts Gyula és Babits Mihály –
Legendák márpedig léteznek. Az irodalommal 
kapcsolatosan különösképpen. Ki ne tudná so-
rolni az irodalomtörténet közkeletű legendáit Ba-
lassi halálának rejtélyes körülményeitől, Mikes 
Kelemen talányos levelezésétől, Kazinczy börtön-
éveitől és anyai szigortól övezett házi fogságától 
a szerepjátszó Petőfi  Horváth János-i elméletén 
vagy a nyárspolgár Arany és a zseni Petőfi  babitsi 
szembeállításán, Babits gégeműtétjén és beszélgető 
füzetein, Ady, Csáth vagy Kosztolányi szerelmi és 
kórtörténetén, Karinthy agyműtétjén, József Attila 
utolsó hónapjainak és napjának tragikumán, ön-
gyilkosságának tényén vagy éppen annak megkér-
dőjelezésén át egészen a közelmúlt vagy napjaink 
irodalmának nem kevesebb titkot őrző talányaiig, 
Faludy György kalandos életéig és különcségeiig, 
vagy a legkülönfélébb költői alakváltásokig Psy-
chével és Csokonai Lilivel, Mecseki Ritával és Sár-
bogárdi Jolánnal. Legyünk résen tehát! S a Takáts 
Gyula-centenáriumot megtisztelve legyünk nyíl-
tak és személyesek. E sorok írója például a leg-
utóbbi centenárium, a Radnóti-év kapcsán a költő 

legendáriumának öt alapvető összetevőjét tárta fel. 
Az öt összetevő természetesen ez esetben is va-
lós tényeken alapszik ugyan, a legendárium túl-
hangsúlyozása, a mű, az életmű elé helyezése az 
elmúlt évtizedek recepciójában mégis már-már az 
értő megítélés gátjává, sőt akadályozójává vált. 
A Radnóti-élet(mű) fogadtatástörténetében az öt 
legendáriumelem a következő: a megszületés le-
gendája (a tragikus kimenetelű ikerszülés, az apa 
korai elvesztése, a névváltoztatás kérelmezése); a 
hazaszeretet legendája (a munkaszolgálatok fenye-
getettségében megszületett himnikus vers, a Nem 
tudhatom… alakulástörténete); a halálraítéltség 
legendája (a legszörnyűbb fi zikai tehertétel köze-
pette készült versek megdöbbentő játékossága); 
és végezetül a halál legendája (a megmenekülés 
többszörös esélye és mégis lehetetlensége, a tra-
gédia bekövetkezése körüli bizonytalanság, az 
úgynevezett Bori notesz csodás eseménytörténete). 
(Részletesen lásd: Vilcsek Béla Radnóti-legendárium. 
Abdai feljegyzések – 2009. szeptember 25–27. = Levél a 
hitveshez, A tizenkét legszebb magyar vers 5., alkotó 
szerkesztő Fűzfa Balázs, Savaria University Press, 
Szombathely, 2010, 11–31.)

Takáts Gyula születésének századik évforduló-
ja is megkövetel egy hasonló számvetést, s annak 
nyomán megköveteli élet és életmű eddigieknél 
átfogóbb és árnyaltabb, legendáktól mentes és ki-
zárólag szakmai alapokra helyezett megközelíté-
sét. Miként azt Bodor Béla találóan megállapítja: 
„Takáts Gyula nevének említésekor az olvasóban/
kritikusban megnyugtatóan szilárdnak tűnő előíté-
letek hívószavai bukkannak elő. Somogy poétájá-
nak, a Balaton költőjének pannon derűje, mediter-
rán vérmérséklete, kiegyensúlyozott lelki alkata és 
tanító kedve, klasszikus fegyelme, formakultúrája 
és tündéri realizmusa több mint elegendő sarkpont 
efféle kisded dolgozathoz. A baj csak az, hogy a 
költő több is és más is, mint amit ezek az előíté-
letek tudnak, tudhatnak róla.” (Bodor Béla A két-
ségbeesett Anakreon. Takáts Gyula: Szonettek a Styxen 
túlra, Kortárs, 1991/ 2.)

Az irodalmi legendárium kérdésének felvetése 
és a Radnóti-párhuzam említése egyébként nem 
véletlen. Takáts Gyula első verseskötetéről – Ba-
bits Mihály felkérésére – éppen Radnóti Miklós 
írja az első méltatást a Nyugatban, s ő az első, aki 
a pályatárs érzékenységével már a kezdet kezde-
tén képes néhány sorban összefoglalni és mintegy 
előrevetíteni a takátsi pálya alakulás- és hatástör-
ténetének fő jellemzőit és ellentmondásait. Radnó-
ti abból indul ki, hogy az ifjú költő bemutatkozó 
kötete egyúttal a Pannon Múzsa Könyvtára soro-
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zat nyitó darabja is, s mint ilyen, „érdekes adalé-
ka a magyar irodalomban és irodalompolitikában 
újabban lábra kapó decentralizációs törekvéseknek 
s egyben fi gyelemreméltó bizonyítéka az ujjászü-
lető dunántúli irodalmiságnak”. (Radnóti Miklós 
Takáts Gyula: Kút, Nyugat, 1935/ 8.) Máris a lé-
nyegnél tartunk. Az ugyancsak ifjú és ugyancsak 
pályakezdő költő-recenzens pontosan és tömören 
megfogalmazza a pályatársat azután évtizedekig 
elkísérő legendárium lényegét és annak legfőbb 
veszélyét. Két dolgot állít: „Takáts Gyula dunántú-
li költő, tudatosan kapcsolódik a dunántúli iroda-
lom hagyományaihoz, de nyelve és sajátos tájlátása 
is azzá avatják. Éppen ezért látszik fölöslegesnek 
az az egymásra halmozott földrajzi nevekben meg-
nyilvánuló dunántúliság, melyet a még túltengő 
helyi öntudat ment és magyaráz.”

Miről is van szó? Takáts Gyulát az irodalomtör-
ténet hagyományosan a Nyugat harmadik nemze-
dékének tagjai közé sorolja. S helyesen teszi. Leg-
alább ilyen fontos azonban az a különleges költői 
státus és látásmód, amelynek kialakítására az érin-
tett kezdettől fogva törekszik, és amely őt nemze-
déktársaitól alapvetően megkülönbözteti. Miköz-
ben társai többsége igyekszik mihamarabb a (fő)
városi irodalmi centrum élvonalába kerülni, addig 
ő elszánt tudatossággal távol tartja magát a fővá-
rostól és annak irodalmi életétől, s büszkén vállalja 
a maga pannon dunántúliságát, vidékiségét. Míg 
mások az egyre fenyegetőbb külvilág történései 
elől igyekeznek az irodalom belvilágában menedé-
ket keresni, addig ő a vele kapcsolatosan sokat em-
legetett pannon derűvel éppen a külső világ apró, 
hétköznapi tárgyainak és történéseinek szépségét 
igyekszik fölfedezni és művé formálni. Ez az ön-
ként vállalt és tudatosan megformált költői státus 
és látásmód azonban – a pályatárs kritikusnak eb-
ben is tökéletesen igaza van – nagy veszélyeket is 
rejt magában. Könnyen vezethet egyfajta költői és 
költészeti elszigetelődéshez, a költői világ és esz-
köztár beszűküléséhez, ha vállalója idejében nem 
ismeri fel az ebben a kor haladó szellemiségétől 
szándékosan (el)különböződni vágyó költői ars 
poeticában rejlő buktatókat és veszélyeket.

A legendárium e belső ellentmondásának szem-
léletes és mindeddig talán nem kellő fi gyelemre 
méltatott példája: Takáts Gyula viszonya Babits 
Mihályhoz, illetve a viszony formálódásának vál-
tozása. Éppen Radnóti az, aki a következő sorokat 
jegyzi fel Naplójába Babits halálhíréről értesülve, 
1941. augusztus 5-én: „Tegnap éjjel meghalt Ba-
bits… Nagyon magányosnak érzem magam. Nem 
voltam »bizalmas barátja«, de a tudat, hogy él, ha 

betegen is, hogy él… Ki védi most már azt, (mi-
lyen nehéz meghatározni, hogy mit!) azt, amit 
védeni kell. Kinek a tekintetét érezzük író jobbke-
zünkön? Egyetértve vele, s ellentmondva Neki, ő 
volt mindig a mérték és a példa… Elzüllik nélkü-
le az osztály.” (Radnóti Miklós Napló = Ikrek hava. 
Napló, szöveggond. Ferencz Győző, Osiris Kiadó 
(Osiris Klasszikusok), Bp., 2003, 166.) Takáts Gyu-
la viszonya és viszonyulása Babitscsal és Babits-
hoz még ennél is összetettebb. Mint szó volt róla, 
lényegében véve a Nyugat vezéralakja fedezte, il-
letve fedeztette fel őt Radnóti recenziójával a lap 
olvasói és a magyar irodalom számára. Első sze-
mélyes találkozásuk azonban 1937 tavaszán rögtön 
felemásra sikeredett. Az ifjú költő új verseit vitte a 
nagy tekintélyű főszerkesztőhöz, aki azzal a meg-
jegyzéssel fogadta őt, hogy milyen borzasztó dolog 
lehet vidéken élni, majd a hozott versek közül azt 
választotta ki közlésre, amelyet a költő a legkevés-
bé érzett magáénak. „Valóban úgy volt – emlékszik 
vissza később erre a találkozásra az érintett Albert 
Zsuzsával, az irodalmi legendák egyik legjobb is-
merőjével 1983-ban folytatott beszélgetése során 
–, hogy Babits nagy szeretettel fogadott, és olyan 
lélekkel, érzésekkel, mint amilyenekben ő lehetett, 
amikor Fogarasba került, vagy pedig mikor Baján 
tanított. […] Ez meglepett, hogy engem is ilyen fi -
losznak néz. Én bizony nagyon szerettem a sportot, 
nagyon szerettem a horgászást, az erdő-mezőbú-
jást, a vadászást, a sízést, de ugyanakkor szerettem 
a költészetet is. Hogy, hogy nem, furcsa, hangulat-
váltó fordulat állt be beszélgetésünkben, mikor azt 
mondtam, én nagyon jól érzem magamat a pince-
szereken is. Amit, ahogy Babits mondta, ő min-
dig megvetett. A kártyázást is és a borozgatásokat 
is… Aztán meg talán, hogy Csokonait mondtam, 
az sem egészen volt helyes. Vagy pedig azt, hogy 
itt van például a Kalevala. Az is mennyire a termé-
szetnek a világa. Babits a Kalevalát kihagyta Európa 
irodalomtörténetéből. Tehát Babits ezeken egy ki-
csit meglepődött, és fordított mindjárt barátkozá-
sunk hangján, meg azért is talán, mivelhogy olyan 
verseim voltak a kezében, amelyek eléggé nyersek 
voltak, közel állóak a természethez, és az embert 
is őszintébben adták.” S valóban, amikor a főszer-
kesztő arról értesül, hogy az ifjú költő Munkácsra 
készül tanítani, akkor is saját fi atalkori emlékei idé-
ződnek fel benne, s azt tanácsolja az ifjú pályatárs-
nak, hogy használja ki az alkalmat s tanuljon lati-
nul és görögül, mivel ott, a helyi könyvtárban sok 
az ilyen tárgyú könyv. Az öntudatos költő hetyke 
válasza erre mindössze annyi: „De sok a hó is és a 
pisztráng is.” Ilyen kezdet után nem csoda, hogy 
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Takáts kötődése Babitshoz és a Nyugathoz meg-
lehetősen lazának mondható. (Az első, kifejezet-
ten Babits előtt tisztelgő versét mindössze a költő 
halálának huszadik évfordulója alkalmából írja!) 
Nagy valószínűséggel soha nem érezte magát tel-
jes mértékben a Nyugathoz tartozónak; annak szel-
lemiségét és alkotói módszerét sokáig nem tudta 
igazán a magáénak vallani. Említett nyilatkozatát 
mégis a következő vallomással zárja: „Igen, Babits 
Mihály volt az a költő, akinek költészetét a magyar 
költők közül talán a legnehezebben értettem meg. 
Nem a gondolati, hanem a lelki vonatkozásaiban. 
Én rendkívül sokat küzdöttem érte, azért, hogy 
az enyém lehessen ez a mű. Lassan jöttem rá csak 
költészetének igazi mélységeire és egész magatar-
tásának lényegére. Mondhatnám azt is, hogy a kar-
dos Mihály arkangyallal kellett nekem verekedni, 
hogy meg tudjam közelíteni a költőt. Talán az is 
érdekes itt, hogy miközben ezt éveken át vívtam 
magammal, a jegyzeteim közé annak idején spon-
tán egypár verssort beírtam. Ha megengedi, felol-
vasom. […] Reszket a kezem / olyan szép a versed. 
/ Örülök, mint gyerek, / hogy soraidra leltem. / 
Mesterem, ki soha / mesterem nem voltál / íme 
e sorokkal magadhoz / újra szólítottál, / s olva-
som szavaid / meglelt tündöklését. / Fényükben 
verseid / zenéjét, szárnyuk ütését. – Ezek a sorok 
azt jelentik, hogy valóban meg- és elragadott…” 
(Babits Mihályról. A kérdező Albert Zsuzsa = Tükrök 
szava – Betűk arca. Jegyzetek – Válaszok –Vallomások, 
223–235.)

Ezt a személyes és alkotói belső érési vagy esz-
mélkedési folyamatot Takáts Gyula a Kaposváron 
rendezett centenáriumi rendezvényen elmondott 
beszédében a „Babits Mihállyal való viaskodá-
sának” nevezi, s egy, ugyancsak 1983-ban készí-
tett nagy Babits-esszében a folyamat leírására és 
elemzésére is vállalkozik. Az utóbbiban, a nagy 
költő előddel vívott több évtizedes emberi és köl-
tői viaskodásának mintegy végső eredményeként, 
már eleve abból indul ki, hogy „a nagy költészet 
vetekszik a legmagasabb fi lozófi ával, mert a töké-
letességet kereső szavak itt már mintha helyükön 
fénylenének. A lényegről és szépről a nagy versben 
az Egész sugárzik. Az, amelyet mindig keresünk. 
A fi lozófusnak induló Babits ennek fölismerésével 
és állandó kutatásával lett és marad mindig na-
gyobb költő. Költészete állandó keresés. Élete utol-
só szakaszáig lírája olyan versek sorozata, melyek-
kel – mert maga is harcolt velük – mindenkinek 
meg kell küzdeni. Ma már tudom, ezért éreztem 
ifjú fejjel mindig nagyon távolinak e verseit. Őszin-
tén szólva már-már a lírából kiállónak.” Ezeket a 

verseket, melyeket több helyütt Nyugat-verseknek 
vagy Babits-típusú verseknek nevez, azért érzi 
kezdetben alapvetően hidegnek és őszintétlennek, 
mert azok szerzője szerinte az életet, a világot nem 
a maga élő szemével nézi és láttatja, hanem, s ez is 
visszatérő példája, eredendően a kitalált Írisz sze-
mén keresztül kívánja nézni és láttatni. Az igazság 
az, s ezt szintén több kései nyilatkozatában és esz-
széjében maga is nyíltan elismeri, hogy ebben az 
időszakában hajlamos volt mindent könnyedén 
elutasítani a magyar és a világlírából, ami nem 
egyezett a saját élet- és világlátásával, s ami szá-
mára ekkor nem mást jelentett, mint „a gyakorla-
tilag megvalósított életfi lozófi át és az életet lélegző 
verset”. Az ő szemében ekkor Babits „nagyon is el-
méleti alapon indult az érzelem és valóság megis-
merésére”. Mint mondja, „ezt a módszert és folya-
matot éreztem mindig a versében. Én, aki persze 
ifjan úgy éreztem, egy csapásra értem és érzem is 
a világot! Mert a világ nem más, mint a kapott és 
érzett élet. Minden csak velem és általam él. Ami 
nem él velem és bennem, az nincs, tehát ki sem fe-
jezhető. A líra csak így líra, és teljes is csak ezzel 
a közvetlenséggel lehet. Csak lassan érve éreztem 
rá a világ másik felére, és kezdtem keresni e holdi 
táj mindig és örökké láthatatlan, kísértő, másik ol-
dalát. És lett ez a világ mindig érdekesebb, és így 
lett egyre közelibb költőm a korai, a fi atal Babits is. 
Itt a fi atal szót hangsúlyozni kell, azt a fi atalt, aki 
a szó szoros értelmében mindig először a tételt te-
remtette meg a vershez. Aztán a gondolatot, a fi lo-
zófi át lelkiállapottá szűrte, és aztán verssé. Olyan, 
akár egy versformákat, zenét és képleteket és gon-
dolatot alakító, szavakat szabó, mintákat kalapáló 
és ízeket pároló mester, akinek műhelyében ott vár 
a tágabb világanyag. És akinek megrendelői már 
nemcsak mi vagyunk, de nagy, messzi idegenek és 
népek és stílusok az időből. Akik ellenőrzik is Ba-
bits Mihályt a mestert és a kezéből kikerült művet. 
Akiknek ízlése választékosabb, mint az Alföld lo-
vasáé, fejlettebb a magyar ugar, a pannon szőlők 
értőinél.”

Takáts Gyula számára pályája kezdeti idősza-
kában, ebből a gondolatmenetből és szembeállítás-
ból egyértelműen kiolvasható, alapvetően kétfajta 
világhoz való költői hozzáállás különböztethető 
meg. Az egyiket a fi lozófi ai alapozottság jellemzi. 
Költészetének fő célkitűzése ennek a fi lozófi ai ala-
pozottságú egésznek a keresése; verse a szépség és 
a lényeg egészének kisugárzása. A másik alapve-
tő költői hozzáállás nem elméletben gondolkodik, 
mert számára csakis a gyakorlatban megvalósított 
fi lozófi a létezik. Költészetének fő célja ennek a gya-
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korlati életfi lozófi ának a „kilégzése” vagy „vissza-
légzése”. Takács Gyula-i értelemben az egyik köl-
tői archetípus szándékoltan elméleti alapról tör az 
érzelem és a valóság megismerésére; kiindulópont-
ja egy elméleti tétel, gondolat, eredménye egyfajta 
verssé váló lelkiállapot. A másik számára, ezzel 
ellentétben, csakis az egyén számára adott és tu-
dott érzelem és valóság fejezhető ki lírai követke-
zetességgel és közvetlenséggel, azon kívül nem lé-
tezik, nem létezhet érvényesen számításba vehető 
és megragadható lírai tárgy. Az egyik alapvető al-
kotás- és alakításmód megtestesítője a pályakezdő 
Takáts felfogásában Babits, a másiké az „alföldi lo-
vas”, a „magyar ugar” vagy a „pannon szőlők” ér-
tője, ha tetszik, Petőfi , Ady és maga Takáts Gyula.

A nagy ívű Babits-esszé szerzője itt, ezen a pon-
ton, ilyen hosszú és alapos előkészítés után tudja 
végre a maga számára is megfogalmazni és ösz-
szefoglalni Babitscsal és költészetével kapcsolatos 
fi atalkori idegenkedésének, majd folytonos érdek-
lődésének és erősödő vonzódásának („magamban 
tévelygésének”, „magammal vitatkozásának és 
ítélkezésének”), míg végül mind közelebb kerü-
lésének, már-már azonosulásának személyes és 
alkotói indokait és azok egész költészetére kiható 
következményeit. „Tehát az ifjú mester – írja ta-
nulmányának befejezésekor Babitsról – még szívó-
sabban és pontosabban mért, hasonlított, alakított, 
újított a leszűkített honi tájban. Ebben a sokszor 
mesterségesen is elhomályosított zárt távlatú or-
szágban. És, mert fi lozófus, nem is kiálthatott. 
Neveltetése és stílusa sem engedte. Keserűen né-
zett csak magába. S mert ez volt a legnagyobb, 
ezért már-már sokszor maga sem érzi élőnek ma-
gát. A fi atalkori Babits lírájában ezt vagy ilyent 
éreztem. Magammal, vele és érte küzdöttem. Azt 
kerestem, hogyan kerülhetnék hozzá közel. A lé-
lekhez és a műhöz… Magam is fi lozófusokon ne-
velkedtem tizennyolc-huszonkét éves koromban, 
mint tanárjelölt bölcsész. Nem is kis tehetségű ba-
rátok, tanítók között. De előttem és bennem akkor 
ez a Minden, az Egész, egyetlen világ volt. Egy volt 
és gyönyörű a fi lozófi ának és a költészetnek és az 
életnek e szép dzsungele! Nem volt köztük mester-
séges határ. Az élet költészet!” (Az arkangyal. Babits 
keresése = Tükrök szava…, i. m., 236–240.)

Világos beszéd! Világosan kihallható belőle, 
hogy itt valójában nem is két költő viszonyának 
vagy két alkotói világszemléletnek és alkotásmód-
nak a jellemzéséről, két költői archetípus ütköze-
téséről van szó, hanem mindenekelőtt kíméletlen 
önkritikáról és a korábbi pályaszakasz rendíthe-
tetlennek látszó ars poeticájának könyörtelen át-

értékeléséről! Egyfajta számvetésről és egyfajta 
újrakezdés meghirdetéséről tehát. Mind szemlé-
letmódban, mind alkotásmódban. Ez ugyanakkor 
nem a korábbi felfogás és a korábbi művek teljes 
megtagadását jelenti. Semmiképpen sem! Egy-
szerűen egy régóta érlelődő költői és költészeti 
irányváltás igényének a megfogalmazódását. Ez 
nem az életről, a világról, a költészetről és a vers 
mibenlétéről vallott nézetek alapvető megváltoz-
tatása, hanem az életről, a világról, a költészetről 
és a vers mibenlétéről vallott nézetek irányának 
módosítása. Takáts Gyula költészetében eddig 
az emberi és alkotói fi gyelem alapvetően belül-
ről kifelé, a külső tárgyi valóság apró történései 
felé irányult, mostantól fogva éppen fordítva, az 
alkotói fi gyelem kívülről befelé, a belső világ rej-
tett mozgásai felé irányul. Az már csak a poétikai 
eseménytörténés pikantériája, hogy ezt a költé-
szeti megújulást, közvetve–közvetlenül az úgy-
nevezett objektív tárgyias verselés magyarországi 
meghonosítója és legjelentősebb képviselője vált-
ja ki – mint médium vagy mint katalizátor – egy 
következő nemzedék olyan képviselőjében, aki 
kezdetben, akarva-akaratlanul, a leginkább ber-
zenkedett ez ellen az objektív tárgyias költészet-, 
élet- és versszemlélet ellen.

Mindenesetre nem lehet véletlen, hogy a Ba-
bitscsal való viaskodás tanulságainak levonásával 
időben csaknem egybeesik Takáts Gyula költői 
pályájának nagy fordulata, úgynevezett fi lozofi -
kus költészetének kiteljesedése. Mintegy összege-
zésként, 1986-ban Felhők Árkádiából, majd 1987-ben 
Más távlat címmel még napvilágot látnak válogatott 
verseinek gyűjteményes kötetei. Ezzel párhuzamo-
san azonban poétikája megújításának kérdése válik 
a legfontosabbá a számára. 1984-ben jelenik meg 
A rejtett egész című verseskötete, mely már egyér-
telműen a rejtett összefüggések szavakkal történő 
visszaadhatóságának kísérlete. A Kövül az idő (1989) 
utolsó ciklusának mottója szerint a költő alakmása-
ként föllépő Csu Fu „szülőföldje Drangalag, amely 
Na Conxy Pánnal határos”. A Versek Drangalagból 
(1991), a Csu és Drangalag (1996) és a Már Dranga-
lang viszi (2001) kötetek pedig már egy senki mással 
össze nem téveszthető, egyedi versvilágot eredmé-
nyeznek. Az 1990-es gyűjtemény (Szonettek a Styxen 
túlra) tizenkilenc évnyi alkotói küzdelemről tanús-
kodik a klasszikus forma megújítása érdekében. Az 
innen és a túl kötetben (1994) pedig, az utolsó kor-
szak eredményeinek birtokában, a szerző már szi-
gorúan megrostálhatja korábbi műveit, biztos lehet 
az életmű poétikai egységében és gazdagságában. 
S ezt a biztos poétikai egységet és gazdagságot iga-
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zolja a verseiből készített legfrissebb összeállítás is 
(Takáts Gyula válogatott versei, Oláh János válogatá-
sa, Magyar Napló, Bp., 2010).

Takáts Gyula 2001-ben, a kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából adott rendhagyó nyilatkoza-
tában éppen ezért szinte magától értetődő termé-
szetességgel háríthatja el a lehetőséget, hogy a vele 
és a költészetével kapcsolatos legendákról beszél-
gessenek. Azt javasolja az interjúvolónak, hogy tér-
jenek azonnal a lényegre: „Egy dologról érdemes 
csak beszélni – mondja ekkor –, a többi talán any-
nyira nem is érdekes. Arról érdemes beszélni, hogy 
a kozmoszban élünk, az alkotónak pedig meg kell 
teremteni a saját mikrokozmoszát. Ha nem ebbe 
a világba helyezi be műveit, akkor azok csak ver-
sek maradnak. A saját magunk által teremtett vi-
lág a legfontosabb, mert tágítható, hiszen nincse-
nek fi zikai és földrajzi határai. Ezt a birodalmat én 
Drangalagnak neveztem el. Benne él Csu Fu, aki 
a szépre és igazra fi gyel. Esetenként Csu azonos a 
költővel, ám van, amikor ő szemléli a költőt.” (Var-
ga István, Drangalagi naplójegyzetek. Félig képzelt ri-
port Takáts Gyulával, Magyar Napló, 2001, 1. sz.) Ez 
a megnyilatkozás annak bizonyítéka, hogy már a 

Babits-esszé harsány felkiáltása is („Az élet költé-
szet!”) az ezredforduló időszakában hitelesen in-
kább úgy hangzik: „A költészet az élet!”

Legendák valóban vannak. Irodalmiak különös-
képpen. A legendák azonban leginkább azért van-
nak, hogy szertefoszlassák őket. A legendák szer-
tefoszlatásának azonban csak akkor van értelme, 
ha nemcsak valami ellenében, hanem valami érde-
kében is történik. Tudnunk kell, hogy Takáts Gyu-
lával kapcsolatosan például a pannon derű köl-
tőjének képe és a fi lozofi kus költő képe egyaránt 
érvényes. Csak nem külön-külön és nem egymás-
tól elkülönítetten, egymás ellen kijátszva, hanem 
csakis együttesen. (A korai versek közül többön 
kimutatható a belülről fakadó elmélyülés, mint 
ahogy a kései versekben is rendre visszatér a korai 
versek beszédmódja és eszköztára.) A legendaosz-
latást konkrét művek, kötetek és költői korszakok 
konkrét és alapos elemzésének kell követnie. A Ta-
káts Gyula-év erre a műértelmezői munkálkodás-
ra, az életmű szakmailag megalapozott jobb meg-
ismerésére teremt kiváló alkalmat.

Vilcsek Béla
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