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Szörényi László kötetének tárgya a magyar-
országi, főleg jezsuiták által megalapozott és 
általuk is művelt hun tárgyú, de a hun-ma-
gyar azonosságot valló történetszemlé-
letnek megfelelően akkor honfoglalá-
si témájúnak értelmezett epikus költészet.   
Irodalomtörténeti, illetve poétikai szempontból 
megemlítendő, hogy ezekben előszeretettel alle-
góriákra épülő szövegfejlesztő elv munkálkodik. 
Emez allegóriák olyan érzést keltenek, mint a 
korabeli városi címerek figurái a nagy paloták 
boltíves ólomüvegablakain. Ezek a költői képek 
a posztmodern utódaiktól eltérően nem privát 
módon katakretikus jellegűek, hanem közössé-
gi, politikai megalkotásúak voltak, a királyi-fő-
nemesi akarat, hagyomány és írói kreativitás 
olyan közös alkotásai, amelyeknek hatása is 
így érvényesült, egyszerre és elválaszthatatlanul 
társadalmi és imaginatív úton. Mert itt még – a 
későbbi Felvilágosodással ellentétben – nem vált 
külön faktum és imagináció, együttesen érvénye-
sült profán és szent, gyönyörködtetés és tanítás. 
Tudni kell, még a szisztematikus hatósági leira-
tok, jegyzékek korszaka előtt vagyunk, a történe-
tiség alapja a mítosz és a legenda. A királylányok 
heggyé, a királyfiak várrá változnak - és ez telje-
sen természetes.

A szerző felfejti az allegóriák politikai hátterét. 
Zrínyi után, a magyar nyelvű hősepika elhallga-
tása idején, amikor az ország területéről idegen 
vezetéssel kiűzték a törököt, a Habsburg-ház 
újsütetű hadi dicsősége körül csakhamar kiala-
kult a jezsuita költészet panegirikát heroizmus-
sal vegyítő ága. Az európai kitekintés az iroda-
lomtörténeti hagyományokhoz való csatlakozás 
útjait fejti fel. Így kerül szóba Vergilius és Ovidius 
antik eposzfelfogása, sőt, Claudianus lírája is, de 
Ariosto, Tasso művészete is. Külön figyelemre 
méltó irodalomtörténészi érdem annak bemu-
tatása, hogy a nemzeti magyar nyelvű epika, 
romantikus hősköltemény miképpen ered a latin 
nyelvű, egyetemes jellegű egyházi irodalomból.    
A szerző felfejti az allegóriák politikai hát-
terét.  Ezek az ovidizáló költők a nemzeti 
hagyományra csak annyiban voltak tekintettel, 
amennyiben Habsburg dicsőítésükhöz anyagot 
adott. Rákóczi szabadságharca előtt ez a 
költészet nem nyúlt a honfoglalás vagy tágabban 

véve a hunok témájához. A neolatin nyelvű 
honfoglalási tematika, természetesen a legendák 
és mítoszok alapján, Attila hun fejedelem a 
szkítáktól származik, a magyarok őse. Alakja 
hol ördögi, hol pozitív hős, egy lengyel legenda 
szerint meg is keresztelték. A Rákóczival való 
leszámolás igénye hozta felszínre Attila alakját, 
akinek megformálásakor, úgy látszik, gondoltak 
Szulejmán ábrázolására is. A rendiség megerősö-
désével azonban az Attila-ellenes irány az ellen-
kezőjébe fordult, és a hunok fejedelme méltó 
elégtételt kapott az jezsuitáktól, akik közben 

– ha nem is fenntartás nélkül – átálltak a magyar 
rendek oldalára. Tehát a magyar jezsuiták végül 
is hasonultak a magyar rendi történetszemlé-
lethez , amelynek központi eleme volt a hun 
mítosz. Sőt, továbbfejlesztették, formálták ezt 
a történelemszemléletet. Példák találhatók a 
könyvben arra is, hogyan sugározták ki eszméi-
ket a piaristákra, a bencésekre vagy a világi pap-
ságra. Az újkori magyar racionalizmus legkere-
kebb megfogalmazása éppen a jezsuita eszmék-
től átitatott és Dugonics András nevével fém-
jelzett szegedi piarista iskolában született meg. 
A legjobb írónak szánt elismerés sem marad 
el. Schez Péter kiemelt eposzíró, érdekes, hogy 
ez a Habsburg-párti jezsuita volt poétikailag 
szinte a legnagyobb hatással a magyar nemzeti 
eposzírásra. Mondhatnánk tréfásan átfogalmazva 
a Gogolra vonatkozó bon mot, hogy később 
mindenki Schez Péter köpönyegéből bújt elő. 
A népi etimológia vaskosan humoros példájára 
is ráakadhatunk a könyvben. Kacagva olvasha-
tunk például a gót név efféle eredetéről.

A saját, mint idegen és fordítva. Így dekonst-
ruálódik a felvilágosodást közvetlenül megelőző 
irodalmi hagyomány nemzeti karaktere.  Példa 
erre az a latin iskoladráma, amelyet Szörényi 
László talált, és amely Hunyadi Lászlóról szól, 
egyik főszereplője V. László, de a főhőse a 
kivégzett Hunyadi fiú, az iskoladráma kézirata 
pedig a szegedi Somogyi könyvtárban maradt 
ránk. Számos ilyen eredetre fény derül Szörényi 
László élvezetesen tanító könyvében.

(NAP KIADÓ, 2018)

Cséby Géza

Már Drangalag viszi
Adalékok Takáts Gyula Drangalag-költészetéhez*

  
2005-ben jelent meg Takáts Gyulának (1911-2008), az utolsó 
Baumgarten-díjas, a Nyugat harmadik nemzedékébe tarto-
zó költőnek „Öt esztendő Drangalagban” című kötete, amely 
az 1981 és 1985 közötti naplójegyzeteit közli Varga István 
szerkesztésében és a Pro Pannónia Kiadó gondozásában. S 
ezidőtájt, mintegy kísérő kötet látott napvilágot a bece-
hegyi emlékeket magába foglaló elveszett, majd megtalált 

„Bacchus könyve” kötetbe álmodott faximiléje. A becei „iro-
dalmi pinceszerek” vendégkönyvének kiadója a Bezsenyi 
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság volt (2006).

Takáts költészetének, munkásságának kedvelői tavalye-
lőtt vehették kézbe, elsősorban Parill Orsolyának, Takáts 
Gyula unokahúgának jóvoltából és ismét a Pro Pannónia 
kiadásában „Újabb évek Drangalagban 1985-1988” címmel 
a naplójegyzetek következő kötetét. 2018-ban jelent meg 
a trilógia harmadik könyve „Becei agenda” címmel. A cím 
találó, hisz valóban a szőlőben, Becén feljegyzett tennivalók 
könyvéről van szó. Kicsit más, tartalmában kissé eltér az 
előzőektől, mégis szervesen kapcsolódik hozzájuk. A becei 
bírtok, kialakításának, a szőlő és gyümölcsös telepítésének, 
a pince építésének száraznak tűnő adataival kezdi feljegy-
zéseit a szerző, de ahogy gyökeret eresztettek az ültetett 
csemeték, ahogy megépült a pince, a kis ház, a naplójegy-
zetek is bővebben lettek. Ekkor írta „Sziklából kihajló” című 
versét:

Hatvan versért vettem hatvan mandulafát.
Mint izmos szüzek, amazon katonák
suhogó görcsösen, telt hadrendbe szállva,
nádak távcsövein néznek át a tájba.

A Heszperidák kertjét Becére varázsló költő igazi otthonra 
lelt a Pannon táj eme mediterrán szögletében, a Szigligeti 
öbölre néző sziklás hegyen. Itt töltötte a hosszú nyarakat, 
olykor a tavaszt és őszt is. Itt álmodta meg Drangalagot és 
Csu Fut.

De feltehetjük a kérdést:  hol is van tulajdonképpen 
Drangalag,? Hol van és ki a mester, a tanító, aki egy-
ben a tanítvány is, a bölcs filozófus Csu Fu? Erre maga 
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Takáts adja meg a választ az 1989-ben kiadott „Kövül az idő” című verseskötetében, ahol 
„összegyűjtötte” Csu Fu ismeretlen verseit.  A kötet utolsó fejezetébe szerkesztették be e 
verseket és az olvasó számára eligazítást is ad Takáts: „A költő neve irodalmi lexikonban nem 
szerepel. Szülőföldje Drangalag, amely Na Conxy Pánnal határos. (Lásd Gulácsy Lajos) Furcsa 
módon egy személyben mesterem és tanítványom is.”  Így Pomogáts Béla is hiába kereste a 
Világirodalmi Lexikonokban Csu Fu nevét – nem találta. Saját bevallása szerint talált vagy 
tizennégy hasonló nevű kínai versírót, de Csu Fu nem volt közöttük.

Amikor Takáts Gyula költészetében megjelenik Drangalag és Csu Fu személye, a költő 
életének válságos időszakát éli. Kortársainak és fiatalabb költőtársainak, imádott első 
feleségének, Loncikának halála, édesanyja, öccse elhunyta, mély nyomat hagyott benne.  
Ahogy Csűrös Miklós írja: „A Drangalag-metafora összefoglalja és sűrítetten szimbolizálja ezt a 
másként csak terjengősen és bőbeszédűen körülírható világképet és életérzést, amelyet a magány, 
a betegség és az öregedés, a halál előérzete kelthet az emberben élete vége közeledtével.” 
A tudomásul vett öregedés, az emberi létezés határait megértő Csu Fu tudja, hogy hiába 
teremt Édent, Drangalagot, a Hesperidák kertjét, egyszer mindennek vége szakad és idővel 
rá kell jönni e fájdalmas felismerésre.  

Balassa Tamás szerint Csu Fu – a mester és a tanítvány – taoista tisztaságú „drangalagi 
világa” ez, amiben Takáts Gyula sok éve folytatta mozdulatlanságában is lüktető felfede-
zőútját. Odahagyja az e világ koloncait, s megalkotja a természet és költészet tökéletes 
harmóniáját, a „múzsáknál sem nehezebb” meditatív teret. A becei szirtek, a kétoszlopos 
terasz, a berkek, nádak, szérűk balatoniként ismerős, mégis új világát.

Persze Drangalag lehet a tágabb és szűkebb világ is. Azonban a bölcs Csu Fu létezésének 
színtere, véleményem szerint, egyre inkább egy kisebb, mediterrán-jellegű, megálmodott 
de mégis valós tájhoz, egy elképzelt álom-világhoz kapcsolódik. Olvassuk el A fügefákkal 
együtt versének részletét:

Néha még hallja is az álmait
s hogy onnan is arról szóljanak,
a könyvét is kinyitja Csu
s bár toll se volt vele
a fügefákkal együtt nézi
és olvassák a zöldön át,
mit írt Csu Fu keze…

-Az embereknél bölcsebbek az álmaik…
-Platón szavánál tisztábbak a felhők…
-És Drangalagban a hegyek
álmaink és felhőink fölött is fénylenek…

Vélhetjük, hogy Csu Fu Drangalagban él, ahogy Takáts Becén. Saját tuszkulánumában, 
ahonnét bölcsen figyeli a világ történéseit és megírja a saját belső érzésein átszűrt, filo-
zofikus gondolatait. A nagy egészből meglátja és átéli mindazt, ami számára lényeges és 
meghatározó. Takáts Gyula meg is indokolja ennek valóságát, mintegy útmutatót adva a 
Csu Fu és Drangalag versek megértéséhez:  „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 versek maradnak. A saját magunk teremtett világ a legfontosabb, 
mert tágítható, hiszen nincsenek fizikai és földrajzi határai. Ezt a birodalmat én Drangalagnak 
neveztem el. Benne él Csu Fu, aki a szépre és igazra figyel. Esetenként Csu Fu azonos a költővel, 
ám van, amikor ő szemléli a költőt.” A metamorfozis lényege rendkívül fontos. Takáts olykor 

kívülről figyeli Csu Fut, máskor eggyé lényegül vele. Erre utal „Így él Csu Fu” versében is:

Csu Fu verset már alig ír.
Inkább csak beszélget velem,
s mutatja is, hogy lám, e kertben
nem is vagyunk mi ketten.

Egyetlen árnyék sétál a falon
és mosolyog, hogy ő, vagy én talán?
Nézem s tudom jól látja.
Így él Csu Fu a hegyi házba…

Ám árulkodó a „Becei agenda” pincenapló 1983. október 21-i bejegyzése is: „A kis 
tuszkulánumom mögött az erdős mészkopár a muskátlikkal, kőrózsákkal, szömörcékkel, 
árvalányhajakkal és borókákkal, fenyőkkel, hegyitölgyekkel, vadrózsákkal olyan szép, akárcsak 
egy japán vagy kínai kert. Ahogy néztem, mint Csu Fu álltam ott.”

Rá kell mutatnunk, hogy Takáts már korábban kifejtette filozófiai nézetét, miszerint a 
tapintható mellett és azon túl létezik egy párhuzamos és legalább annyira érdemes világ 
(Rejtett egész, Helyettünk szóljál – kötetek). Laczkó András hívja fel rá a figyelmet, hogy „Az 
idealizmus két válfaján nevelődött filozófiájának lényege: csak akkor és úgy ismerhető meg 
teljesen a világ, ha a láthatót és az azzal jelenlévő láthatatlant vesszük számba. Ahhoz pedig a 
minden jelzésre érzékeny költészet ad tájékozódási pontokat.” S ha Takáts az évek során egyre 
gyakrabban azonossá válik Csu Fuval, akkor Drangalag leírásaiban nem nehéz felfedezni a 
sziklák alatt, a hegyen megbújó kis házat, Takáts maga által épített tusculánumát, a cellát. 
A kis teraszt, a két oszloppal, a Szigligeti öböl panorámájára, a napfelkeltére nyíló csodás 
kilátást. „Barátainak a hegyről” versben, Csu Fuval együtt üzeni:

A Nap, ha kel
Csu Fu a háza ajtaján
árnyékát lépve át,
a teraszán megáll
s a két oszlop alatt 
kinyitva könyvét,
egy lepkeszárny
s az ég között
hallgatja, mit izen a fény…
(…)

Nemcsak kísérteties hasonlóságot láthatunk a hellyel, ahol az esemény megtörténik, de 
belső vívódásait, a munka értelmének kétségbe vonását is kivetíti  „A láng viszi”  című vers-
ben:

Alatta körben lángolnak a fák
és Csu Fu egyre följebb szorul.
Elhagyva áll alatta már a ház.
Ő építette s kérdezi: -Kinek?
A láng viszi s a forró szikla.

 -S a hegyen túl hová tovább?-
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 -S a hegyen túl hová tovább?-
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 Hátra se néz, úgy kérdezi…
 Néma a hegy… Hajtja a láng…

Takáts a lét és nemlét, az elmúlás, a volt és a van örök kérdéseit fejtegeti Csu Fu ver-
seiben. Filozófiájában nem véletlenül választja kísérőül, kalauzul Berzsenyit vagy éppen 
Horatiust. Számára az ő költészetük alap és mérce. Pomogáts Béla így ír Becéről a „Táj, 
lélek, költészet” című írásában: „Takáts Gyula világa igazán mediterrán világ, amelynek szel-
lemi láthatára Itáliáig és Hellaszig ér. Ebben a világban a klasszicitás eszményei uralkodnak: a 
bölcs derű, a szelíd életöröm, a benső biztonságtudat. Takáts Gyula életrendje mégsem pusztán 
epikureista, törvényeit nem egyszerűen a bensőséges balatoni idill és a dunántúli tradíció szabja 
meg. Költészete tágas, megalapozott és átélt kultúráról tanúskodik, beleivódott a pannon táj 
művelődési öröksége, a latin auktorokat forgató művelt ősök hagyatéka csakúgy, mint a szülő-
föld irodalmának játékos kedélye és komoly bölcselete. Ez a klasszicizmus mindig küzdelemben 
születik meg, nem eleve birtokolt kegyelmi helyzet következménye, hanem felépített és kivívott 
rendje az életnek.”

Pomogáts szavai az értő és a költő művészetét megértő irodalomtörténész gondolatainak 
papírra vetett változata. De vajon, ma mennyire trendi ez a klasszikus műveltség, latinos 
derű, okos gondolkodás? Félek kimondani is. Takáts Gyula is megérezhette ennek a kultú-
rának válságát (a Szép versek későbbi antológiáiból ki is hagyták az új szerkesztők), s a „Kezén 
tartotta” vers  talán éppen kesernyés indításával, de a végén megadott bölcs válaszával tesz 
hitet nemcsak a saját életműve mellett:

Hogy Csu Fu él-e még,
kérdezték tőlem a minap.
Fölnéztem…. Láttam a hegyet.
Fénylettek a sziklafalak.
Kimentem, s barlangja előtt
két csalán és egy kis menyét
napoztak kora délelőtt
 és maga bár csak mosolyával írt,
de most egy versikét adott.
  „Ha nem süt,
  akkor is ragyog.”
Csak ennyi volt és a kezén
tartotta Csu Fu a napot.
 
Takáts Gyula haláláig megmaradt költészetének ennél az utolsó, nagy, Drangalag ciklu-

sánál.  Mert eszménye: a természetben élő és a természettel harmóniában maradó ember, - 
akár csak Csu Fué. Ez a természet az emberi létezés kerete, színpada. A Drangalag-ciklusban 
találta meg azt a formát, amelyet leginkább magáénak tartott életének ebben a szakaszában. 
Takáts vallja, hogy művelni kell Drangalag kertjét, ám „Csu Fu becei jegyzetei” nem hagynak 
kétséget az erőtlenség, a megváltoztathatatlan vég, a reményvesztettség terhes és visszafor-
díthatatlan voltáról sem:

 Már fáradt és munkása sincs
Leszoktak arról sorra mind
és egyre-egyre fogy bora…
A tóig is aligha lát.

Esik és minden egyre csak rohad…
Tudhatta volna, mit hoz e szüret!
Ismerte jól az udvart odafent
s alattuk is ezt a hegyet…

1995. szeptember 19-i dátummal abbamarad a „Becei agenda”. Utolsó mondatai szívbe-
markolóak: „A munkát, úgy ahogy bírom, de ebben a tündérbirodalomban nehéz az egyedüllét. 
Régen ez a hegyi nesz Csuval izent és beszélt.

Ma este csak a pihenés reményét adja. Reggel összeszedelőzködöm és megyek haza!
A must 16°-os.
Marcus Aureliust olvasom, de egyre nehezebben látom a betűket.
A sötétségbe a még sötétebb kísért… „

2001-ben kiadott „Már Drangalag viszi” kötetének címadó versében „a sok-sok volt, 
árkádjai között” számot vet a sorssal Csu Fu, az öreg bölcs, az írástudó, a költő:

(…)
Fehér szavak s tapintva mind,
a mindentúli ég helyett
Csu Fut a kék sziklákon át
már Drangalag viszi…
S ahogy a sár-torony
zöld bádogjára visszanéz,
szőlők, prések, romok között
útján tovább kíséri Assisi…

Takáts Gyula tíz éve, 2008-ban, 97 éves korában hagyta itt a maga által megálmodott 
Drangalagot. De itthagyta-e, s ha igen vajon megtalálta-e az új Drangalagot, ahol Csu Fuval 
kart karba öltve már egyetlen árnyék nélkül nézik, hogy  Becén, „a két árva oszlop közt” 
hogyan pihéz a hó.

 

*A hévízi Csokonai szimpoziumon, 2018. május 18-án elhangzott előadás szerkesztett 
válozata. 
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