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Közreadja: Parill OOrsolya
Takáts Gyula naplójegyzettei, az Öt esztendő Drangalagban 1981–1985 címmel

a Pro Pannonia Könyvkiadó gonndozásában jelentek meg 2005-ben. Takáts Gyula a 
naplójegyzeteket jogutódjára, Paarill Orsolyára hagyta, azzal a megbízással, hogy egy 
általa meghatározott idő elteltéveel a további naplójegyzeteket is publikáltassa. Az idő 
elérkezett, az 1985–1988 között ppapírra vetett naplóbejegyzései nyomtatásra készen 
állnak. 

Most, csakúgy, mint annaak idején, előzetesen néhány szemelvényt mutatunk 
be a Somogy lapjain a talán nemm is olyan sokára megjelenő kötetből.

1987. V. 20–21.
Írószövetségi választmányyi ülés. Az Astoriában alszom. Azzal biztatnak, nem 

lesz könyvnapi könyv a Más távvlat, hiába hirdeti a sajtó. Elhatároztam, hogy 27-én 
délután indulok. Értesítem Arannyékat.1 Boldogok és nagy szeretettel várnak. Valuta-
beváltás és újra Pestre a vízumokk miatt.

1987. V. 27.
Délután 16.25-kor indulokk a Nyugatiból. Stefi2 és Lenke húgom búcsúztat.

1987. V. 28.
Trierbe érkeztem. A Rajnaa völgye vörös-szürke és fekete volt. A szőlők ember-

telen fekvésűek. Nagyon keményy embereknek és jó gépeknek való…
A várak látványa se vigaszztaló. Magányok romantikus tornyai.
A Mosel völgye Koblenztőől Trierig zöld és kék, sok sárga virággal. Olyan, mint 

Pannónia. Olykor egy-egy völgyykanyarban Somogyban éreztem magamat…
Aranyék egy kórház szép parkjában laknak. Két tó, vízeséses kis patak. Sok 

a berekfa, mint otthon. Hattyúkk, vadkacsák, vízicsibék. Természetvédelmi terület. 
Galagonyák és tölgyfák.

A lakás tökéletesen gépesíített, kényelmes. Arany nagyszerűen főz. Kínai éte-
lek, görög saláták, magyar fantázziával. A balatoni bor bizony rossz. Ilyet kár ide ex-
portálni. Ráadásul a német borook (Rajna – Mosel) is nagyon preparáltak. A francia 
könnyű rozék kitűnőek. Emlékezztetnek a beceire savasságukkal, száraz zamatukkal.

1987. V. 29.
Villámlik, dörög, esik. A derekam is villámlik, fáj!  Csak vissza ne térjen az 

isiászom ebben a párás, hűvös időben… Bemegyünk Arannyal Trierbe. Megnézem a 
püspöki (választófejedelmi) palootát és Konstantin fogadópalotáját. Hatalmas hodály. 
Egy világbirodalom reprezentációja. Trier akkor világközpont volt Európában. Ez a 
palota márvánnyal bélelve lenyűűgöző lehetett. A mai evangélikus oltár helyén állt a
császár trónja…
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Az üzletek torkig rakottak… Az autósok feltűnően udvariasak. Semmi német
agresszivitás… 

Ronda, változékony továbbra is az idő…

1987. V. 30.
Trierben mászkálok. Róma itt fogadta ellenségeit és barátait Konstantin ide-

jében… A Porta Nigra óriási, akár a fürdők. 300 000 személyes amfiteátrum. Arany 
fényképet készít rólam…

Esténként „otthon”, a luxemburgi határ szomszédságában hegedűversenyeket
hallgatunk hanglemezekről. Kálmán gyűjteménye 1600 darabnál több és nagyon vá-
logatott…

1987. V. 31.
Autóval, 200–240 kilométeres száguldással közlekedik Kálmán.3 Cochemben,

Burg Elzben, Berncastelben járunk… ékszer-szép város… borünnep… kóstolgatom
a moseli borokat... némelyik jó. A főtéren bábutáncoltató verklis, cserépen járó fakír, 
sátrak iparosokkal… A város körül, kilométereken át, amerre kanyarog a Mosel,
szőlők, szőlők. A hídon át, a túlparton Kues. Nicolaus Cusanus szülővárosa.

Ausonius római költő a trieri udvarban volt nevelő. 371-ben a moseli völgy 
szépségét énekelte meg. Szobra áll Neumagenben. Kicsit Pannóniában érzem maga-
mat. Egy kicsit zordabb Pannóniában. A nyelvemen is érzem ezt a borok ízében.

1987. VI. 1.
Az atlanti klíma igen kimerítő. Záporok és pára. Csak esernyővel lehet kirán-

dulni.
Zarándok csapatok érkeznek a St. Matthias-bazilikába. Úgy énekelnek itt,

mint 20–30 évvel ezelőtt a búcsúsok Bece alatt Sümeg felé.
A Bazilika altemploma olyan, mint Pécsé, vagy Tihanyé. Az udvaron római

szarkofág, mint a Rippl-Rónai Múzeum előtt a parkban. Itt a római temető is keresz-
tény volt a 3–4. században. Ide csak a 10. században jöttek a bencések. Az altemp-
lomban az alapító püspökök (3–5. század) sírjai.

1987. VI. 2.
Trierben épp úgy otthon érzem magam, akár Spoletóban, amely város szintén

római birodalmi központ volt. A római fürdő hajdani sportterére szállt le Mitterand
helikoptere. A latin világ és szellem kísért…

Miró-kiállítás a Pékek utcájában. Kisfilm a művészről a kis galériában. Fo-
rintba átszámítva 25 000 – 30 000 forint itt egy-egy 30–50 példányban (?) készült 
Miró-nyomat. Arany húgom férje két nyomatot is vett.  Agresszív fekete-piros-zöld 
képek. 5 000 forintot se adnék értük. Gyerekrajzokba oltott „zsenialitás”. Klee, Ma-
tisse különb. Egry József is. 
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1987. VI. 3.
A Petrisbergről a város szép látvány a Mosel kanyarral. A város déli kapuja

Róma felé néz. A Porta Nigra a sötét és barbár észak felé.
A Petrisbergen Török Pál székely származású festő freskóját néztük meg.

„Apokalipszis”-ábrázolás a Borromältini apácák kolostorában. 7 x 3 méter a freskó.
Több benne az evangélium ismerete, mint a festői erény. Luxus, japán kocsival visz
le minket az egyik előkelő trieri cukrászdába. Luganóból jár át Trierbe. Támogatói,
megrendelői apácák. A presszó-cukrászdában ott sorakoznak a jóléti társadalom
szörnyű embertípusai. Török Pál ügyes-okos ember. Ezeken a középtehetségeken
árad át az európai szellem… És mi árad át a mi sokkal nagyobb tehetségeinken?!...
Európa a jólét ellenére mintha rohadna… Közérzetét polgári erényekkel egyensú-
lyozza… Ettől a világtól mi ötven évvel vagyunk elmaradva. Kelet-Európa jóval töb-
bel. Ezt behozni nem lehet. Egyáltalán, van-e rá szükség? Erre??!!

1987. VI. 4.
A trieri dóm kívülről szebb. Belül vegyes érzéseket kelt. Mintha a 12–13. szá-

zadi falakhoz barokk oltárokat támogattak volna. Ám az udvar, a kerengő és dómfa-
lak látványa lenyűgöző…  A kincstár nem nagy, de remek mesterművekkel ad met-
szetet a 17.–18. századi német ötvösművészetről… A püspöki múzeumban néhány 
szép mozaik a római időkből, és rekonstruált római falfestmények. Pécs sem marad 
el ezektől.

A főtér egy német kis- és nagyváros festői építészeti keveréke, meghitt hangu-
lattal, gazdag sátras piaccal, kofákkal, diákokkal, korzózókkal – köztük a hangula-
tom igen nyomott, pedig Arany mindent megtesz.

A klíma meg a magyar történelem árnyéka nyom? 
Otthon Aranyék könyvtára nagyon jól válogatott magyar irodalomtól gazdag. 

Impozáns a német–magyar zenetörténeti kiadványok sora. 1 000–2 000 körüli hang-
lemeztár. Ahogy itt ülök, Somogy és Luxemburg, Burgundia és a Saar-vidék távlata
nyílik meg. Körülöttem két császárság levegője és díszlete szép természeti környe-
zetben… Az emberek is igen barátságosak. Keverék: szőke, barna és fekete típusok.

1987. VI. 5.
Kölnbe Arannyal… Mirót reklámozzák itt is… Megnéztük a Ludwig Múzeu-

mot. Egy okos csokoládégyáros remek gyűjteménye. Magának a múzeumnak a ter-
vezése, építése is a városba illő.

Esztétikailag kívül-belül szép. Erkélyeiről, folyosóiról szép a Rajna, a dóm, a 
hajók, vonatok, emberek vonulása. Ezekről a teraszokról nagyvárosi környezetben is 
megnyugtat a szemlélődés, tűnődés a művészetekről…
A modern képtár anyaga 1890-től napjainkig, egészen a naturalista giccsig látható
képben és szoborban. Úgy vélem, a látogatók egy része röhögni jön, de nem meri
hangosan, csak vigyorog…

Igen értékes az orosz modern gyűjtemény: Chashnik (1902–1928), Moissey 
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Kogan, Gontscharova, Bogomazov… Érdekes, hogy Arany hallott és tudott is róluk.
Ő Pécsen a Művészeti Gimnáziumba járt, és ott már tanítottak róluk… Én először
látok tőlük képeket. Ezek mind Németországba, Párizsba szakadt oroszok. A forra-
dalom előtt vagy alatt szöktek ki, vagy ott pusztultak el a vörös-fehér mérkőzésben… 

M. Chagall „megfestette” tabi szülőházamat. Meg is vettem ezt a levelezőla-
pot. Épp olyan ez a ház, mint Takáts öregapám boltja – trafikja – volt a tabi főut-
cán. Még a névtábla is. Csak nem asszony állt az ajtó előtt, hanem akkor öregapám. 
Oromzata pontosan az. Van egy korabeli levelezőlap is róla. Üzletét reklámozta a
„férfiöltöny” készítő. Ezek a „ceig” parasztruhák voltak a farmerek elődjei. Jó üzlet 
volt, azért gazdagodott meg… 

Bárhogy nézem ezeket a képeket, a franciák e kor festészetének ihletői. Pl.
Rippl sok képének „eredetijét”, sugalmazóját megtaláltam itt.

A kölni dóm harmonikusan repülő monumentalitása megnyugtató szárnya-
lással tölti el a testet és a lelket. Bizalmat ébreszt az emberi szellem iránt. Aki ilyet
alkotott, az meg is találhatja útját a jövő felé ebben a bazári XX. századi káoszban…

VI. 6.
Íme, egy óriási trieri bazár. Minden van benne, csak épp azt nem tudom, hogy 

50–60 százaléka minek? Iszonyú, nagyzoló, kényeskedő, már-már tüntető jólét a vi-
lág nyomorához képest. Ez a jólét csak testi! Merre vezet az emberi életforma útja?...
Embertelen ez az emberiség javát célzó iparosítás. Elűzi és elűz a természettől. Már-
pedig az ember a természet tagja. Minél messzebb kerül ettől, annál tragikusabb új
tájakra kerül… Tragikus, üres embertípusok születésének kora ez?!... Nem érzem 
otthon magamat ebben a világban. Itt Trierben nem tudom megszokni ezt a hetven-
kedést.

VI. 7.
Koblenzbe a Mosel-völgyön végig. Pünkösdvasárnap. Zöld-sárga rozs – repce-

földek, erdők, szőlők. Koblenz a Mosellel, Rajnával, a vízzel és a sok hajóval nagyon
megnyugtató. Itt nincs világkereskedelmi zűrzavar hangulat. A város várfalain igen 
szép 17–18. századi polgári kis paloták, házak épültek.

A Rajnán fölfelé a Poszeidón hajóval. A Loreley szikláig nem jutunk, mert
az egyik motor rossz. A folyóparti várak egy része lakható, amolyan romantikus
kő-díszlet. A romok is jó karban vannak magyar rokonaikhoz képest. Összehason-
lító történelmi mutatók. Zászló leng mindegyiken. A Rajna-parton üdülők tömege.
Pl. Boppardban, Kestertben. A fűzfás, zöld partokon lakókocsik százai ebben a hideg
júniusban. Egyetlen horgászt láttam csak kilométereken át… A hajónkon keletné-
metek és spanyolok… Üde hangulatú délután a Rajnán. A sok erdő, szőlő, a bujkáló
napfény a templomokon, színes házfalakon, hajókon, száguldó, csendes expressz vo-
natokon változatossá teszi a 3–4 órás utat.

Visszafelé az Eifel-vidék nagyon hangulatos tág völgyeivel, medencéivel és 
szép földművelésével.
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VI. 8.
Otthon esténként nagy mesterek hegedűszólóit, hegedűversenyeket hallgatok, 

miközben művészeti albumokat nézek és tűnődöm a látottakon. Most pillanatnyi-
lag Chopint hallgatok Rubinstein előadásában, és Chagallt lapozgatok… A tavon
hattyúk és kacsák. A zöldben francia „megszálló” katonák tornásznak fehér és kék 
trikóban… Az írás még csak eszembe sem jut… Az otthon annál többször. Stefi is
nagyon sokat jár az eszemben. Jó, de kicsit katonás, túl kötelességtudó lélek. Van
benne egy csomó olyan egyszerűség, ami néha zavar is.

Kedveskedni akarnak kishúgomék. Elvisznek ebédelni a kínai étterembe. A
mennyezettől a padlóig minden kínai díszítéssel.  Mesevilág. Gyönyörű akvárium,
színes halak, korallok, csigák. A tálon hat rekeszben rák, hal, malac, csibe-sültek,
nagyon jó szószokkal. Semmi sem zsíros, könnyű ételek, sokfajta félig főzött zöld-
séggel. Rizs egy külön tálacskában, amiből bármennyit vehetünk. A legjobb a sűrű 
cápaleves és a fagylaltos, gyümölcsös parfé volt, no meg a francia vörösbor.

Az európaiak csak a „civilizációt”, a gépesítést adták a világnak?
Buddha világa nemesebb!
Kis réz könyvjelölőket vettünk a trieri főtéren…  Séta a Mosel-parton… A

római Barbara fürdő… A Konstantin Színháznál, a római hídfőn egy szarka ül ki-
tartón, rápiszkít. Vélemény a világ és a hatalom értelméről!... Pesttel beszéltünk, hú-
gommal, Hubival4 a hazautazásról… 

Ezt adta Nyugat-Európa. A nyomorult Afrika, Dél-Amerika világa vajon mit
adna?! De oda már aligha jutok. 

VI. 10.
Egy szép kék ruhaanyagot vettem. Megnéztük Kisarannyal a gótikus Lieb-

frauen-templomot. Összeépült a dómmal. A kora gótika szép példánya…
A bazárokban és áruházakban embertelenül nagy a választék. 
Az ékszerboltok is ragyogóak. Az arany karátja itt magasabb, mint a mi éksze-

reinkben. Az árak egyformák…
A pékségek szebbek, az áru gazdagabb, mint a mezőgazda Hungáriában.
Mindenféle gyümölcs, és a mi tavaszi árainkkal egyező.
Az adóztatás jobban szervezett, szigorúan ellenőrzött és jóval magasabb, mint 

a miénk.
Egy takarító órabére kb. 10 márka… 260 forint.
Egy kórházi orvos havi jövedelme 5 000 márka… 130 000 forint. Az átlagpol-

gáré 2 000–3 000 márka… 50 000–70 000 forint.
A régi halászok házai a Mosel-parton. Nagyon ízlésesen restaurált 200–250 

éves, egyemeletes épületek. Ma kisvendéglők a folyóra néző kis kertekkel, teraszocs-
kákkal (50–60 négyzetméteresek).

A házakon szép cégérek.
VI. 11.

Eszembe se jutott ezeken a jegyzeteken kívül, hogy mást is írjak ebben a
két-három hétben… Szellemi éberségemet fizikai fáradtságom befolyásolja, és a pá-
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rás atlanti klíma is. Állandó pára, eső, nap és szél… Trier Európa hűvösebb részeihez
tartozik.

Nagyon tetszik a főtér. Elözönlik az árusok, diákok, hippik, nyugdíjasok, gye-
rekek. Luxus kirakatok és sátrak Szt. Péter szobra előtt és alatt.

Az Egyetem egész városrész. Alig tízéves. Színes: zöld, kék, piros falak, épü-
letek. Dombokon áll, szép keretbe fogja a táj. 5 000 hallgató. Szabados viselkedés, az 
előadásokon újságolvasás, horgolás-kötés, szerelmeskedés, enyelgés. Diák apartma-
nok a kollégiumok helyett. Kb. 1 000 márka egy hónapra, persze egy gazdag család 
csemetéjének. Arany ide jár jogot hallgatni. Idehaza már doktorált, ezért itt öt félév 
után bizonyítványt kap.

Kis függővasúton át a folyó fölött a Weisshausig. Szép a kilátás innen a Mo-
sel-völgyre, a városra, amely kicsit északiasan olyan, mint a Pincióról Róma és a
Tiberis a hidakkal.

Itt fegyelmezetlen a gyereknevelés, ezért az egyetemen is fegyelmezetlen az 
ifjúság. A francia „megszálló” katonaság ifjúsága keményebben fogott.

Este igen megnyugtató a belváros képe. Színes és csendes. A vendéglők elég
üresek… Nappal az előkelő boltok is…

Vágyom haza. Zavar a jólét. Bár mindenkinek itt sem megy jól. De nem köny-
nyű búcsút venni azoktól, akiket szeretünk.

VI. 12.
Sétával búcsúzom Triertől. Délután kiülünk a főtér egyik teraszára. Egy üveg

sört iszom. Megszokott vendégek üldögélnek egy kávé, fagylalt vagy pohár bor mel-
lett. Este fél kilenckor kivitt Arany a pályaudvarra. Igen meghatottan búcsúzunk. 
Nagyszerű magyar asszony az unokahúgom. A kisfiával együtt tanul, de úgy, hogy 
Farkasnak a leckét magyarul is le kell írnia (első elemista). Együtt furulyáznak és
magyar verseket, mesekönyveket is olvas, amiket Orsika küld neki.

Este Koblenzben. Kicsit alszom a vonaton. Nürnbergtől már többen va-
gyunk…

Egy magyar származású agrármérnök megismer a vonaton. Zempléni Ádám.
Jól ismeri a mai magyar irodalmat. Most jön haza. Borászattal foglalkozik a Rajna 
mellett. Igyekszik a magyar bortípust megkedveltetni az édes, émelygős német bo-
rok között.

VI. 13.
Húgom vár a Keletiben. Kimegyünk a Délire, és este már itthon is vagyok.
A Más távlat mégis megjelent a Könyvnapra. Ugyanaz a forma, mint at Felhők 

Árkádiából. A nyomás szép, a kötés mintha vékonyabb lenne, de összességében tet-
szik a kötet nyomdai kiállítása. 

A fényképem rossz!
VI. 22.

Felutazom Pestre. Az Írók Könyvesboltjában harminc darab Más távlatot det -
dikálok. A jövő évre ígérik a Kövül az idő megjelenését.
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VIII. 21.
Fonyódon húgomnál. Szeretek ott lenni vele. Jókat beszélgetünk. Művelt, szé-

les látókörű nő. Este Pethő Berciné5 névnap. Berzsenyiről folyt a szó. Összehasonlí-
tottuk európai kortársaival. Érdekes beszélgetés volt.

VIII. 22–23.
Stefi őszibarackot dunsztol. Nagy munkaláz hajtja. Mindent takarít, rendez.
Olvasom, hogy meghalt Donát Klára, Fodor József volt felesége. Megkönnyez-

tem, bár már esztendők óta, Stefivel kötött házasságom óta, nem volt vele kapcso-
latom. Klári volt talán a legoptimistább barátnőm. Önfeláldozó, meggondolatlanul 
bizakodó. Özvegységem idején nagyot sokat segített magányomon. Kicsit egyedül
maradtam nélküle lelkileg, hisz mindig nagyon sokat gondoltam rá!

VIII. 25.
A Főhangász címmel Lévai Jóska írt a Somogyi Néplapban (1987. augusztusz

15.) egy kis írást Nyúl Gáborról, anyai dédapámról, aki zongoraművész, karnagy és 
énektanár volt a gimnáziumban. […] Valamit örökölhettem tőle is!

Stefi készülődik haza. A magány gonoszul kerülget, és mégsem akarok haza-
menni. Beteges lenne ez a cellavonzódás?

Thomas Mann 44–45-ös naplójából olvasok, és Beethovent hallgatok. A leg-
nagyobb európai vérfürdőből kilépve teázgatás, sétálgatás közben a „nagy emberek-kk
ről” ír. Szalonokba jár, amíg mi ungon-berken bujdosunk és menekülünk itt, Kö-
zép-Európában, a nyilasok és a partizánoknál is barbárabb hordák elől és harcok 
között.

Kenyeret is alig látunk, ő vitaminkúrát kap, és bizony a mester nem mondható
valami nagy humanistának.

Egymillió német kiirtását javasolná szíve szerint a háború végével. Hát ez meg 
miféle fasiszta folytatás lett volna?

De hát a magyarok csallóközi kitelepítése, a magyarországi svábok kitelepíté-
se és tönkretétele, a kárpátaljai görögkatolikusság fölszámolása, az erdélyi jogfosztá-
sok mi mások, ha nem fasizmus?  

Magyar írók elhallgattatása, műveink ki nem adása. 
Könnyű volt neki?! Igen! Ott, igen, Pacific Palisadesben!

VIII. 26–27.
Stefi elutazott. Egyedül vagyok a szőlővel és a fákkal…
Csak a zene. Ő a társam, a muzsika. És a vers?

VIII. 27.
Neszek a kert felől. Mintha valaki jönne. De hát, ha vár valakit az ember, ak-kk

kor ez is megérezhető… Fokozott érzékenység… 
És jött is. Megszokott tempójával, mert igen rossz a szíve. Az este langyos, és
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nagyon szép. A hold növekszik. Érdekes, hogy kevés és gyenge a tücsökszó. Sétálunk 
az orgonasövény mentén…

VIII. 28–29.
Mert szomszédaim hívtak estére. Délután a hegyoldalt irtottam, autót mos-

tam. Este borozgatás a szomszéd osztrákjaival… Nagy béke a tavon…

VIII. 30.
A verseket teszem rendbe. Néhány már tetszik is. Fülledt őszi idő…

VIII. 31.–IX. 4.
Sümegen és Tapolcán és Szigligeten. Az autóm egyre rosszabb. Úgy mond-

ják, kuplungtárcsa hiba. Gyönyörű az este a tapolcai tó körül. Dunántúli mediter-
rán hangulat a nagy vízimalomkerékkel, zuhataggal. A malom-szálló szépen illik a
kisváros hangulatába. A tó langyos melege csak még jobban fűt… jó itt vele. Mintha
nem is ment volna el az idő. Minden szép, csak az autó idegesít. A borvásárló kocs-
márost is várom.

IX. 3–4.
Bevittem a kocsit a keszthelyi szervizbe. Fejetlen és lelkiismeretlen banda. 

Züllik az emberi tartás. Tíz évvel ezelőtt rend volt itt. A Tündér6 az udvaron a szer-
vizben…

Még egyszer a tapolcai tóról. Este olyan, mint Csontváry Sétakocsikázás új-
holdnál Athénben című képe. Ciprusok helyett szép jegenyék között jár a hold. És a
nagy sárga malom Gulácsyt idézte… A Tapolca vízesése kis Jaj-út.

És Bacsányi? A fekete park és feleségének szobra idézi…
Meghitt esték…
[…]
Szép lila-rózsaszínben úszik a tó fölött a majdnem telihold. Ott is nézik Sü-

megen túl a türjei szőlőhegyen és templom körül?
IX. 6–7.

Megírtam az előbbi sorok hangulatát versekben. Szinte automatikusan írtam.
Úgy vélem, a nyár legjobb versei ezek… Gyönyörűen nagy vihar volt. Tollrajzot ké-
szítettem róla a „Japico” skicc füzetembe. Ez az első rajz az idén.

Igen nagy a magány. A holdtölték még érzékenyebbé tesznek. Sokat gyaloglok 
a postára, a faluba, a levélszekrényemhez… Keszthelyen azzal vigasztal a szerviz, 
hogy 8-án talán a pesti Fiat szervizben kapnak alkatrészeket. És ha nem?...

Stefinek írtam, jöjjön ki, a kocsmárostól távirati értesítést kértem a borvásár-
lás napjáról. Iszonyú bizonytalanság így.

Pethő Berci holnap bevisz a szervizbe!
Verseket írok. Könnyen, de ezek is inkább vers-skiccek. Magamat így szóra-

koztatom.
Főzök is! Csak a mozgásomat ne akadályozná a Tündér hiánya. És egy másik 

hiány! Szép és szeretem így együtt CsuFuval a hegyen…
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Amit innen, a teraszomról látni, szinte nem valóság, hanem tünemény, 

IX. 9.
Délelőtt a Tündérért. Most se kész, zsarolnak, pedig biztos van alkatrész. Egy 

tárcsáért, amint 1 000 Ft-ot ajánlok, már van is. Holnap beszerelik, ha nem a régi 
rosszat. Erkölcsi züllés és felelőtlenség magas foka az egész állami és gazdasági appa-
rátusban.

Nádor Tamás és Vahl Ottó fotós látogat meg. Vahl elragadtatott. Csattog a gép 
a tájról és rólam. Tamás Tataytól jött. Sok pletyka. Illyésről egy adat: amikor beteg 
volt, igen barátságosan tűrte a vendégeket. Ám halála előtt három nappal, amikor 
bement hozzá a kezelőorvosa, hátat fordított és ennyit mondott: – Hagyjuk az egész 
cirkuszt.

Stefi beteg. Úgy írja, szüretre szeretné, ha a vérnyomása normalizálódna, és ki 
tudna jönni.

IX. 10–16.
Nagyon meleg idő. Verseimet leírtam a füzetembe. Huszonkét verset írtam 

két és fél hónap alatt Becén. Le kellene gépeltetni. Mintha kinyílt volna egy új-régi 
út. Szép időben, őszben tudok, pontosabban tudnék dolgozni. Sokat vagyok egyedül
és a takarítás, beszerzés, főzés, vásárlás, a szőlő gondja leköt. – Miért csinálom?

Emberibb így az élet a földhöz és a két kezünkhöz kötve… A kocsim hibája 
is zavart, meg a kocsmáros ígérgetése, hogy jön. Várakozó vagyok. A szőlő rohad. 
Szüret-előkészítés egyedül, Stefi nélkül.

A zene segít, és a mandulaszedegetés és a posta.
Szigligetre 29-én kell menni. Talán ott pihenhetek. Csak maradjon a jó idő.
Maróthy remek hangjátékát hallgattam Giordano Brunóról: Az utolsó utáni

éjszaka.
Stefi 19-re ígéri, hogy jön. Pénteken még kezelése lesz a vérnyomása miatt…
Fodor Bandi írta, hogy betörtek hozzájuk, és elvitték az ezüstjüket és egy 

160 000 Ft-os betétkönyvet.
A szenteltvíztől megfosztott orosz-szovjet ember új szenteltvize a vodka lett,

és most attól is megfosztják?
Most olvasom.

IX. 17–19.
Harmincfokos meleg. 18-án előkészítettük Csendes Ferivel a présházat és a 

szerszámokat a szüretre. Megint nem jöttek a borért. Undorító állapot… Újra neki-
kezdek a Csu Fu verseknek.

Parlamentesdit játszanak a senkit se képviselők.
A T. Házban olyanokat ígérnek azok, akik tönkretettek mindent, hogy ők 

most majd rendbe teszik.
Bohóckodás, de hát kit néznek annak? Se a nemzet, se az adófizető nem az. Ez

kenyérre megy. 
Nehéz nem Csu Fu verseket írni!...
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IX. 20.
Ezerjó szüret. Stefi főz, Csendesék szednek, puttonyoznak. Gyönyörű nyári

időben 160 liter ezerjó lett.
IX. 21–23.

Mandulaszedegetés, és fürdünk a napsugaras őszben, és én a nagy szivacsom-
mal zuhanyozom egy nagy lavór vízben. Csu Fu verseket írok.

IX. 24.
Óriási zápor és lehűlés délután.

IX. 25.
Bemegyünk Kaposvárra. Bevittük a hazaviendők első csomóját, és bort, sző-

lőt, mandulát. Idegenül érzem magamat otthon három hónap távollét után. A kocs-
máros kifizeti a bort, és ígéri, hogy 28-án délután Becén lesz.

IX. 28.
Az Alkotóházban vagyok, Szigligeten. A kocsmáros este jött. Gyertya mellett 

esti hangulatos borfejtés. Rosszul alszom…
IX. 29.

Szigligeten nem találom a helyem. Alig van író. Ismeretlen polgárok. Nagyon
hűvös a szeptember vége. Mészöly Dezső családi vonatkozású anekdotázó története-
ket mond az ebédnél. Jó előadó és okos ember.

IX. 30–31.
Egyet autózom a környéken. Sümegi emlékeket elevenítek föl, mikor még Gal-

lé Kornéliával jártunk erre kerékpáron. Akkor még pasztelleztem. Lerajzoltam a sü-
megi várat is és Kisfaludyék présházát.

Most is fölmelegszik a szívem az emlékektől. És Beldieczky Tóniék péksége.

X. 1–2.
Becén fogtak a pécsi televíziósok. Rövid felvételek a szüretelőkről. Alig csiná-

lok mást, mint verseimet csiszolom. Az idő szép, csak a hajnalok hűvösek – hidegek.
Meg a szívem tája, mert egyedül vagyok.

De ki is hiányzik, és miért? 
A halál angyala kerülgeti őt. 
Valamikor itt a kastélyban sok verset írtam. Loncikám7 szonettjeinek szinte

javát. Összemosódnak érzelmeim, a múlt és a ma. És készülődöm a szüretre. De
mintha nem lenne olyan édes a szőlő.

X. 3–4.
Gunda kritikája megjelent a Kortárs 10. számában. Lelkesen gratulálnak. Csu 

Fu verseket másolok.
Gerencsér Zsigmonddal sétálok. Tatay, Jánosy típusú művelt lektor az Euró-

pából. Összemelegedtünk.
Mészöly, aki tíz Shakespeare-t fordított, szinte kiselőadásokat tart a drámák-kk

ról. 
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4-én bérmálás a szigligeti plébánián. Nagyon sokan jöttek össze a faluból. Figyel-
mesen végighallgatták a püspök miséjét és beszédét. A katolicizmus állja a sarat. A
protestáns világnak alig van tartása, panaszkodik is Mészöly és Gerencsér, akinek 
apja, mint Tataynak, evangélikus pap volt…

X. 5.
Második szüret Becén. Egyedül, csak Csendesék és egy szedőasszony. Csalfa

volt a termés. Szemre sokat ígért, és lett az első szüret termésével együtt talán 420
liter must. Reggel öt órakor keltem, a szigligeti Alkotóházból mentem Becére, és bi-
zony csak hat órára kerültem haza Szigligetre. Itt sem várt senki. Fura életstílus.
Miért csinálom? Egyre mélyebbre kerülök a magány hálójába és az értelmetlen sző-
lőtermelés rabságába? De nagyon jó ez a fáradtság! És művészet a jó bortermelés!

X. 6–8.
Az „Őrült Angyal” útjai kísértenek. Járom őket egyedül. Szépek, keserűek is

ezek a séták. Körülöttem zsong a határ. A szorgalom hangjai vesznek körül a he-
gyekben. Ő is szüretel, az Őrült Angyal, akiről néhány verset írtam… Itt bent az 
Alkotóházban is a magány vesz körül. Kiss Bence, Utassy bizony eléggé üres. Nem
olvasnak, zenét se hallgatnak. Bence még csak a saját borát issza, de Utassy a műbo-
rokat nyakalja. Jobb emberek, mint költők!

X. 9.
Egy léglökéses vadászgép zuhant le a Szépkilátónál, házamtól alig pár kilo-

méterre. Kísérleteznek ezek a gépek. Egyszer a Rókarántónál egy Liberator esett le 
a közelemben, egyszer Fonyódon lőtték össze a villánkat, egyszer meg Kornéliával8 

kerültünk Hegyesdnél légi párbaj közepébe. A kabócák énekeltek, fütyültek a löve-
dékek, mi meg egy bokor alatt ölelkeztünk.

X. 10.
Györökben Baráti Kör elnökségi ülés. Pár óra. Van értelme, ha jóra is, de még-

is fecsérelni az időmet?
Lemondjak? Holnap este becsomagolok. Kívánok hazautazni…

X. 12.
Stefi kijött Becére. Összecsomagoltunk, és szerencsésen hazahozott a Tündér.

X. 13–17.
Néhány verset gépeltettem. A többivel foglalkoztam. Három vers: Vitte a nagy 

titkot tovább; Mint a gyökeret vert sejtelem; A két árnyék szíve alatt címűek azok, t
amelyek továbblépést jelentenek lírámban. Már le kellene gépeltetni őket, de iszo-
nyúan sűrül a sok-sok vicik-vacak dolog.  És itt lebeg értékes valóságával, és nyug-
talanítóan az angyal közeli suhogása. Az angyal igen összetett jelentésű a lírámban.
Mindig kísértett, hol valóságával, hol egy érzésvilág megtestesítőjeként. Lásd régi
verseimet… Szellem és matéria együtt.
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X. 19.
Az írószövetségi Tájékoztató októberi számából értesülök, hogy a múltko-

ri választmányi ülésen, amelyre nem mentem föl, hála isten, Cseres Tibor javasolt 
többek között a szövetség részéről Kossuth-díjra. Harminc évvel ezelőtt érdekes lett
volna talán, de most teljesen hidegen érint ez a hír. Soha egy lépést nem fogok tenni
az érdekében. 
[…]

XI. 2.
Hévízen a MÁV Szanatóriumban. Stark főorvos nagy szeretettel mindent

megad. Külön szoba. Nehezen szokom bele a kezelésekbe. A tó elég árva a leégett 
fürdőház nélkül. 

XI. 5.
Nagy séta a hévízi erdőben. Gyönyörű telihold. Sejtelmes tókörnyék. Oly szép

minden, hogy most érzem, milyen szép volt hajdanán, és azt, hogy most sokkal 
szebb… Olvasgatom Fritz Riemann Az öregedés művészete című könyvét. De mintha
76 évesen is messze állnék az öregségtől! …Uram, segítsél… testemet – lelkemet!…

XI. 9–10.
Reggel hétkor már fürdöm. Ilyenkor még jól lehet úszni!… A kórház olyan,

mint egy jámbor pokol! Sánták, banyák, szellemi elesettek. Iszonyú evészetek az ét-
kezéskor. Ha a medencefürdő közös lenne az asszonyokkal, az lenne Hévíz átka.

Rilkét kértem ki a hévízi könyvtárból. Eddig igazságtalan voltam hozzá. Most 
se nagyon melegedtünk össze! […] Gőzölgő hévízi magány vesz körül – nagy séták-kk
kal!

XI. 12.
Egy ábrándozó szláv, aki fölfokozta a germán elméletiséget – ez Rilke?...

A titokzatos és ködös mindig vonzó. A szibillák beszéde is egész világot vitt a bar-
langhoz. Kicsit így vagyok Rilkével is.
[…]

XI. 18.
Találtam 1979-ből húsz szép rajzot az egyik kis füzetemben. Leadok hétfőn 

kettőt a Somogynak és két verset.

XI. 23.
A Somogy szerkesztőségi ülése. Kevés a jövő évi költségvetés. Csökkenteni 

kell a lapot? Új szerkesztési elvekről beszélnek…
[…]
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Jegyzetek
1 Aranyék: Takáts Gyula unokahúga, húgának, Takáts Lenkének nagyobbik lánya.
2 Stefi: Horváth Stefánia, Takáts Gyula második felesége.
3 Kálmán: unokahúga férje.
4 Hubi: dr. Csermely Hubert, világhírű neurológus – patológus professzor, Takáts Gyula fiatalkori 

barátja.
5 Dr. Pethő Bertalan: Kossuth-díjas pszichiáter, az orvostudomány mellett filozófiával, irodalom-

kritikával is foglalkozik. Íróportréi és a Balatont bemutató képei is jelentősek. 1960-tól
a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. Takáts Gyulával közös kötete is megjelent. Takáts
Gyula Bece-hegyi telekszomszédja volt. 

6 Tündér: Takáts Gyula a kis Fiat autóját nevezte Tündérnek.
7 Loncikám: Szabó Ilona, Takáts Gyula első felesége (1977-ben halt meg).
8 Kornélia: Gallé Kornélia, fonyódi gyógyszerésznő híres irodalmi és művészeti szalont vezetett.

Takáts Gyula ifjúkori társa és szerelme. A II. világháború alatt önfeláldozóan segítette az ő és
húga, de pl. Neubauer Pál „Monarchia-béli” író, zenekritikus és műfordító bujkálását is.

Örvény (tusrajz)


