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Takáts Gyula::
A rejtett egész

Mi lehet a Iirikusnak szebb és meré
szebb célja, mint hogy az "egész"-re füg
gessze szemét? Takáts Gyula pontosan'
tudja, hogy a teljességet megragadni nem,
csak sejteni és sejtetni lehet, s vállalkozá
sát annál heroikusabbnakérezzük. A mű

ből következtet az alkotóra, a jelekből

következtet arra a fényforrásra, melyet
gondolati úton közelít meg. Újabb lírája
egyre karakterisztikusabban mutatja e
gondolati jelleget: mintha az élet esendő

ségén és kisszerűségén túlemelkedve mind
eltökéltebben függesztené tekintetét azok
ra a hagyományokra, melyekből, mint mo
zaikokból, legalábbis benyomásokat sze
rezhet a végérvényesről, a 'befejezettról, az
élmény különféle rétegeiből építkezve
idézi föl az idő sokszor egymástól távol eső
rétegeit, megkülönböztetve az objektív, a
könyörtelenül múló, és a szubjektív - bár
mikor felidézhető és átélhető időt, s a ket
tőből teremti meg a maga lírai birodalmát.
Üzenet és erőforrás az ő világa. Elmúlt és
elfeledett korszakok szellemi kincseit,
nemes hagyományait tárja föl. De nem
azért, 'hogy fájdalmas nosztalgiával cso
dálkozzunk rá e valahai kincsekre, hanem
hogy megtermékenyüljünk általuk. A múlt
tal kialakítható termékeny és ösztönző

kapcsolat :,regénye" új verses könyve,
melynek alapérzése a felelősségé, az el
hivatottságé. melyet így foglal össze az Ott
tanultam mind-ben: "nem sejtve csak, de
mint a tárgyak, - álljak s szólhassak a vi
lágnak ...".

Majdnem mindegyik elmélkedésének ki
indulópontja a természet, mellyel majd
nem olyan bensőséges viszonyt teremt,
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mint a gorog lirikusok. Pontosan tudja,
hogy a természet maga is kifürkészhetet
len: "a mély derengés négyszögében
- szép ismeretlenek suhannak", de nem
elégszik .meg a tények rögzítésével, ha
nem makacs következetességgel igyekszik
szóra bírni a valóságnak azt a rétegét is,
melyről csak homályos tudomása van.
Folytonos és véget nem érő felfedező

úton jár, olykor "egy iszonyatos oszlop
tövében", melynek 'titókzatos, ködbe ve
sző koronáját nem látta még emberi
szem, máskor a "sejteken túli lényeg" fe
lé haladva, élesen és tudatosan megkü
lönböztetve a "nézé1;" és a .Játás' adomá
nyát. Mert Takáts Gyula "látni" akar, s
amit nem appercipiálhat ma még, azt sej
telmesen homályba vonja, meghagyva a
megismerés majdani lehetőségét (ezt jel
képezik a verseiben gyakran szereplő

... jelek, melyeknek nem ortográfiai sze
repük van, hanem kíegészítóí, meghosz
szabbítói a szavaknak, mintegy azt bizo
nyítva, hogy a "szövegén" túl is van való
ság, melyet azonban nem 'mondhatunk ki,
legfeljebb elképzelhetünk). Megigézi a
"tarka lét" "nagy pátosza", de az igazi
megismerés gesztusával igyekszik e felfo
kozott, tündéri szépségű valóságanyag
mögé hatolni, még akkor is, ha sejti, hogy
törekvését nem feltétlenül koronázza si
ker. Ahogy a modem költészet művelői, ő

is pontosan tudja, hogy amit kimondunk,
rabja is szavainknak. Az általa keresett,
kutatott, jeleiben megismerhető lényeget
ezért próbálja kiszabadítani ebből a rab
ságból; ugyanakkor azonban érzékelteti
azt is, hogy az összefüggéseket, a rejtett
kapcsolatokat, az egyetemesbe nyúló táv
latokat csak esendő emberi eszközeink
kel írhatjuk le. Ilyen vonatkozásban új
kötetének kulcsverse a Tágabb valóba nőve:



Kőpincés zöld medencék fölött
berki langyos árkok hozzák a ködöt.
Valami részegítő pára
szólogat á majdnem éjszakába.

Szárnyas hordók s poharak szava
bennem, s körülöttem mintha
idéznék-az abroncs lényegét,
mit összetart a kerek messzeség.

Szavunk tisztább szférába teszi át
szivünkkel ezt az éjszakát,
megadva, értsük képletét,
kinyitva szikláink ködét.

Reszketve így, valami tett
mozdul a csontos felület megett,
s kibontva azt, tágabb valóba nőve

mintha most tisztán pincékhez jönne.

Takáts Gyula költészetének kezdeteitől

szilárd és alkotó kapcsolatot tartott a ma
gyar lírai hagyománnyal, kivált annak az
zal a rétegével, melyet a "deákos" poézis
képvisel. Természetes eleme volt az a
nyelv, melyet Berzsenyi beszélt, magától
értetődő természetességgel alkalmazkodott
ahhoz a lélegzetvételhez, melyet líránk egy
korábbi, megosztott korszakában a du
nántúli mondhatott magáénak. Ám ver
seskötetről verseskötetre tudatosan tá
gította azokat a köröket, melybe e ha
gyomanyokat fogta, s most, hogy híveb
ben közelíthessen "a rejtett egész"-hez,
kialakította a "szerepvers"-nek egy olyan
alakzatát, mely lehetövé teszi, megsok
szorozza önmagát és a maga szűkebb ide
jét .. _ "nem vagy magad" - ezzel az ön
vallomásszerű sorral fejezi be az Arany
évfordulóra írt verset, de ez nem jelenti
azt, hogy elszakadt volna azoktól a kérdé
sektől, melyek őt magát a leginkább fog
lalkoztatják. Épp ellenkezően: a .lírai le
hetőségek tágításával, hajdani költők élet
helyzeteibe és a világról való felfogá
sába illeszkedve megsokszorozhatja költé
szetének erőterét, egyszerre lehet a bece
hegyi "pásztor" és a világ zajától, lármá
jától idegenkedő Arany János, parolázhat
mitológiai istenekkel, de' sétálhat akár
Batsányival is, "komoly derű"-vel; "kö
rözhet" szabad szárnycsapásokkal tájból
tájba váltva, míg nem talál rá arra, amit e
játszi s ugyanakkor nagyon komoly költői

kalandozás kínál végpontjában, az arcon
túli lélek lényegére. E kalandozások aján
dékozzák meg azzal a szabadsággal, kötet
lenséggel, melynek birtokában bizton
mondhatja magáról: "A börtön tornyából
kiléptem - s töretlen köztetek vagyok".
(Egy végvár helyén).

A költő, miközben szenvedélyes azono
sulásvággyal kutatja és' idézi a nemzeti
múltat, a korábbi kőteteiból megszokott
érzékenységgel idézi vissza at emberiség
kollektív, évezredek ködös homályába ve
sző múltját is. Egy-egy fáradságos kapa
vágás közben arra gondol, hogy ahol
most szőlejét nevelgeti - egyébként fon-

. tos jelképe lírájának! -, hajdan tenger zú
gott; a domb talán őskori maradványokat
rejt, mert az életnek .az a természete,
hogy egyik rétegre épül a másik, s ez az
élet akkor igazán értelmes, tartalmas, ha
e rétegeket termékeny s meg nem szaka
dó kapcsolat fűzi egymáshoz. Takáts
Gyula Iírája az érzések és eszmények
archetípusait idézi, s mennél mélyebben
hatol látomása köreibe, annál biztosab
ban tudja, hogy elérkezik a költői "meg
világosodás" pillahata, amikor megérez
zük egy valahai kéz biztató érintésének
melegét, s annak segítségével 'juthatunk
vissza ismét jelenünkbe, de erősebben,

kitartóbban, biztonságosabban:

A látomás terében néha
egy út ragyogni kezd
és ismeretlen ismerősök

elérik messzirőlkezed.

Vezetnek már s ott mész velük,
ahol szerettél volna járni.
A rejtett erkély is ragyog,
melyről még messzebb lehet látni.

S az ott a Nem-Tudom!
Világát nem bontják szét formák;

.tökélye így a szép Egész ...
Járd körbe! ... Biztos visszaérsz ...

(Világát nem bontják szét)

Takáts Gyula újabb verseiben e meg
tartó -és jó útra terelő kéz biztonságos
szorítását érezzük, s alighanem akkor
cselekszünk bölcsen, ha hagyjuk magun
kat vezetni általa. (Szépirodalmi)

Rónay László
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