
56

A

R

C

K

É

P

E

K

Takáts Gyula

(1911-2008)

Pannon-krónika
A pannon szellem nagy költői megvalósítója, Ta-
káts Gyula 100 éves lenne idén.1 A 97 éves korá-
ban elhunyt Kossuth-díjas költő, író, műfordító, 
kritikus, tanár előtt tiszteleg az Életünk folyóirat 
februári száma, amit Kaposváron mutattak be. 
A folyóirat mindenki másnál előbb emlékezik meg 
a kerek évfordulóról. A Vas megyei Életünk gesz-
tusa egyfelől nagyvonalúnak látszik, másfelől a 
belügyekbe való beavatkozásnak, valójában pedig 
egyik sem, hiszen az ügy közös. A két megyét ép-
pen Takáts Gyula és Berzsenyi kultusza kapcsolja 
össze, mélységében és tágasságában a pannon táj 
hozza közös nevezőre a somogyiakat és a vasiakat. 
A februári Életünk létrehozásában vendégszer-
kesztőként a kaposvári illetőségű Kelemen Lajos 
működött közre.

– 1993 óta ismertem Takáts Gyulát, amikor el-
jött a rendszerváltás táján létrejött Berzsenyi-ün-
nepre, Egyházashetyére. Takáts Gyula Berzsenyi 
nagy tisztelője volt. A Berzsenyi Társaság nevében 

1 A 100 éves évforduló 2011-re esett. Közlésünk a 
Vas Népe 2011. február. 19-i számában megjelent írás 
szerkesztett változata. 

hívtuk meg őt, hogy a somogyi és a vasi Berzse-
nyi-kultusz találkozzon – tudjuk meg Alexa Ká-
rolytól, az Életünk főszerkesztőjétől.

– Többször kértem és kaptam tőle verset a folyó-
iratunk számára. Kedves, derék, férfi as magyar úr 
volt, remek irodalmi szellem. Otthonos volt a pan-
non tájban, a „dunántúliságot” élte, írta. A Dunán-
túl déli, dél-nyugati régióját belakta, jól ismerte az 
itteni városiasságot, a mediterráneumhoz fűződő 
kapcsolatot. A 20. századi modern szellemiség is 
ott van a költészetében, az édes, izgalmas, szagga-
tott, elomló pannonság. Takáts Gyula élete utolsó 
korszakából modernül szabdalt, kemény versbe-
szédét ismerjük. Az utolsó jelentős költő volt, aki 
megmaradt vidéken. Számára meghatározó volt a 
„nem budapestiség”. Pedig Vörösmartyék óta Pes-
ten kell élni, ha valaki érvényesülni akar. Ő meg-
maradt vidéken, de nem volt vidéki, hanem na-
gyon is európai fi gura.

Az Életünk februári számában Bakonyi István 
így fogalmaz: Gyula bátyánk a sokszor szóba ho-
zott „égi kávéház” tagja lett… Alexa Károly pedig 
a „szőlőhegyi ember” képét festi. Vajon melyik jel-
lemzőbb?

– Ez a kettősség megvolt a magyar életben, a ká-
véház és a szőlőhegy. Meghatározó elem volt a pol-
gári, civil, lateiner, író-olvasgató értelmiségi maga-
tartás, a latinos műveltség – mondja Alexa Károly. 
– De minden város határában ott van a szőlőhegy; 
lásd Pécs, Sümeg, Kaposvár, Szekszárd. A városi 
értelmiségnek általában volt szőlője, Takáts Gyulá-
nak a Bece-hegyen. Babits leírja, hogy Szekszárdon 
az számított komoly embernek, akinek saját bora 
volt. Ő maga a legjobb regényét, a Halálfi ait egy 
présház előtt írta, Mészöly Miklós a Saulust a szek-
szárdi szőlőhegyen. Takáts Gyula a Badacsonyhoz 
kötődött, a Badacsony hozta össze Tatay Sándorral, 
akinek szintén most ünnepeltük születése századik 
évfordulóját. Két százéves vidéki magyar író, aki-
nek ugyanaz az „élőhelye”, akik tudják, milyen a 
hegy. Távoli rokoni szálak is összekapcsolták őket, 
famíliájuk egy nagy dunántúli hálót alkotott.

Az Életünk februári számának bemutatóját a 
megyei múzeumban tartották Kaposváron, mint-
hogy Takáts Gyula 1949-71 között a Somogy Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója volt. 
A helyiek azt vallják: „Takáts Gyula olyan esz-
ményképet hagyott, ami ma is vállalható”. Dr. Bo-
kányi Péter, az Életünk főszerkesztő-helyettese a 
premieren arról beszélt, hogy e számnak két szer-
zői köre van, a somogyi, és a vasi. Utóbbiak Takáts 
Gyula Vas megyei kötődését is bemutatják. Szá-
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mos fontos verse, írása itt jelent meg, sok író-olva-
só találkozón részt vett nálunk.

Pete György, az Életünk korábbi főszerkesztője 
úgy emlékszik Takáts Gyulára, mint „akit sohasem 
lehetett látni egyedül”. Mert mindig körülvették. Ő 
volt a központ, az állandóság, a folytonosság, az 
otthonosság. A működtető, a fenntartó. Patriarchá-
lis családfő… Ha valaki hozzá fordult, tudta, kéz-
ben van az ügye, lesz valami megoldás. Biztonsá-
got tudott sugározni és derűt. Ha valahova ment, 
úgy éreztem egy jégtörő hajó orra mar bele, hasítja 
a jégtáblákat, melyek szótlan kettéhasadnak. Mó-
zes mehetett neki népével így a tengernek. A Vörös 
tenger nem is tehetett mást, kettényílt…

Ambrus Lajos, az Életünk korábbi szerkesztője 
Takáts Gyula emlékének szentelt írásában azt idé-
zi fel, miért is lehetett olyan derűs Gyula bátyánk 
matuzsálem-korában is. Mert – saját bevallása sze-
rint – 17 éves korában ivott utoljára vizet. Bokányi 
Péter Takáts Gyula naplójával, Berzsenyi-szerete-
tével foglalkozik, onnan indítva, hogy Berzsenyi a 
„dunántúliság” a pannon vidék kultuszának emb-
lematikus fi gurája Hamvas Béla Öt géniusza óta.

Az Életünk februári száma szerzőinek sorából 
kiemelhetjük még Ágh István, Csűrös Miklós, Oláh 
János, Prágai Tamás, Mezey Katalin és Szentmárto-
ni János nevét.

Merklin Tímea


