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P O M O G Á T S   B É L A

Becehegy magasán

A költõ, már ha igazán költõ, mindig magaslaton helyezkedik el: a szellem magas-
latán, ahonnan képes áttekinteni a körötte élõ emberi világot, a természetet, s
közel kerülhet a csillagokhoz. Mindig neki magának kell felépítenie ezt a magasla-
tot, természetesen verseiben. Ilyen magaslati világban rendezkedett be Takáts Gyula
költészete is, a költõ a verset magaslati pontjáról széttekintve figyelte az emberi
világot, a napok múlását, a kis- és nagyvilág eseményeit. Takáts Gyulának volt egy
valódi magaslati pontja is – a becehegyi ház, ahonnan nemcsak a maga szõlõskert-
jét látta be, belátta Balatongyörököt, a Balaton partját, mi több somogyi oldalt, a
fonyódi hegyet. A becehegyi tornác szinte megfigyelõ pontként szolgált, s a költõ,
félrevonulva a tópart nyüzsgõ élete elõl, felköltözve a nyári Balaton-part pezsgõ
élete fölé, fölényes szemlét tarthatott mindarról, ami odalent, a forgalmas fürdõ-
helyen, vagy éppen a túlsó part világában történt. Nem egyszer láttam õt távcsõvel
fürkészni a „lenti” életet, alább autók tülekedtek az országúton, autóbuszok öntöt-
ték utasaikat a Szépkilátóra, gyönyörködni a túlpart csodás panorámájában, oda-
fentrõl mindez más méreteket kapott – a balatoni nyár ott kavargott a messzeség-
ben, apró játékvonatok vonultak a mélyben, fehér vitorlások araszoltak a lassú
hullámok között. A költõ ilyenkor – a Tihanyi félszigettõl a keszthelyi öbölig –
mindent áttekinthetett: kitárult elõtte a Balaton partja, a tó, a messzeség. És in-
nen, a becehegyi magaslatról, emlékezetben és képzeletben, bebarangolta egész
Somogyot, ellátott a dráva-parti füzesekig, ellátott az Adriáig és a Mediterráneumig,
benézett Itáliába és Hellászba. Látcsövével a tóparti kisvilágot fürkészte, lélekben
maga elé idézte a messzeséget és a csillagokat.

Becehegy magasán igen sok költõi mû született, és a becehegyi versek köl-
tõje egyéni arculatú, gazdag szellemiségû tájat fedezett fel a tornácról (amely
mindig a költészet bölcsõje volt), midõn áttekintette az onnan megnyíló lát-
ványt, s bebarangolta a hegyközség rejtekeit, a régi pincék között kanyargó
ösvényeket. „Nem kõszigetek szirtjein, a dombok félszigetein,/ völgyek zöld
tengere fölött/ fehérlenek a hegyközségi templomok…/ tégla és pelyvasár! Kéz-
zel kent vályog századok/ meszelt, törékeny pajzsai” – olvasom Egy ivánfai
naiv freskóra címû versét. Takáts Gyula a kövek mögött a történelmet kereste,
a látvány mögött a táj múltbeli életét, szellemi hagyományait találta meg. Nem-
csak a távolabbi múltban, a „történelmi jelenidõben” is, midõn Batsányi és
Berzsenyi alakja mellé odarajzolta Egry József, Szabó Lõrinc és Illyés Gyula
költõi portréját, felidézve azoknak az íróknak, mûvészeknek az emlékét, akik
munkásságukkal nemcsak kötõdtek a balatoni tájhoz, hanem gazdagabbá is
tették ennek a tájnak a kultúráját, hagyományait. A becehegyi látvány a szép
harmóniát jelképezte, s ezt példázza a táj szellemi öröksége is, abban az érte-
lemben, ahogy errõl az örökségrõl a Martyn Ferencnek ajánlott A múlóból mind-
azt címû vers beszél: „Itthon vagy újra hát…Köszöntelek.../ Elhoztad s nézem
otthonunk,/ mert mindig az marad a Rend/ A torzon át is mindig azt teremt/
otthont a kéz, a mindig sziklás parton…”
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A balatoni és becehegyi versek költõje széttekintve a klasszikus természeti
környezeten, gyakran érezte szigeten magát. Gyönyörû szigeten, de mégiscsak
szigeten. „Könyvvel a mellemen/ egy elhagyott házban, / kövek, felhõk alatt/
fehérbe, zöldbe zárva, / befed a mész” kezdõdik a Kit keresek. „Kerti szakadé-
kok partján írok… (…) Tavuk tükrén, / – e millió világ szigetjével sugárzó tér-
ben - / eggyel több palack/ bukdácsol, mint a szivárványnyakú vadkacsa./ Buk-
dácsol az üvegnyakú remény…” – fejezõdik be A Heszperidák kertjén innen
címû verssorozat. E sziget-élményt és -hangulatot fejezi ki az Új Thermopülé?
is, a költõ egyik hangsúlyos verse, amely az emberiséget és a világot fenyegetõ
katasztrófák árnyékát érzi a választott sziget és otthon felett. Errõl a szigetrõl,
a Becehegy mészkõ fokáról, miként az imént már szólottam errõl, tágas pano-
ráma nyílik, gyönyörû pannóniai panoráma, amely igazán alkalmas lenne arra,
hogy megbabonázza a szemet és a szívet, rabul ejtse a képzeletet. Takáts Gyula
mégis messzebb és mélyebbre akart látni annál a világnál, amelyet a becei
panoráma bekerít. Délre figyelt, túl a fonyódi dombokon, túl Somogyon, túl
Itálián, Hellász felé. Kései költészete arról tanúskodott, hogy korábbi „lati-
nos”: derûsebb, harmonikusabb, érzékibb ihlete és intonációja után egy „görö-
gös”: tragikus, nyugtalan, bölcselkedõ ihlet és intonáció következett. A „görö-
gös” versek, kivált a negyven darabból álló ciklus: A Heszperidák kertjén in-
nen nem pusztán mitologikus utalásaikban idézték Hellászt, hanem életérzés-
ükben is. Abban a tragikus és filozófikus hajlamban, amely az emberi élet vál-
tozatait és folyamatait szereti kozmikus jelképekké tágítani.

A becei magaslaton töprengõ költõ „kozmikus mítoszt” látott maga körül,
akár kertjének köznapi dolgaiban: az évszázadok örök körforgásában vagy ab-
ban a történelmi múltban, amelynek emlékeit idõnként napvilágra hozza az
ásó – s amelyek azután szobáját fogják dísziteni: nem csupán emléktárgyak,
inkább mitologikus jelképek gyanánt. Becehegy valamiképpen Delphi szirtjével
azonosult, „Arktisz jege, Atlantisz álma” között helyezkedett el, a falon ketyegõ
régi porcelán óra kozmikus idõt mért, a tóban, a múltban elsüllyedt eszmények
és fogalmak rejlettek: „A mélyben, elsüllyed szobrok:/ ifjúság…szerelem,/ tö-
kély…hatalom./ Üres ég … és …üres trónusok” – olvassuk a A Heszperidák
kertjén innen zaklatott sorait. A szelíd pannon vidék sejtelmesen komorrá vált,
rejtett tragédiák lengték be, mint a görög mitológia tájékait. A becei magaslat
költõje az elmúlás rejtélyét fürkészte, az emberi létezés dolgain töprengett.
Személyes szorongások és történelmi meditációk nyomán kaptak megfogalma-
zást Takáts Gyula költészetének bölcseleti kérdései. Kérdések, melyek az embe-
ri nem létének általánosabb törvényeire vonatkoznak, mintegy „ontológiáját”
érintik. A Korunk hírnöke ennek az emberi létezés titkait s értelmét fürkészõ
érdeklõdésnek és nyugtalanságnak adott kifejezést. „Az élet?... És mibõl!... S
körül mi vesz?.../ A nyers anyag s a rendezõ?...(…) Vagy az marad?... János ret-
tentõ jóslata, / amely elõl új csillagra át…/ De mit vigyen?...És ki?...És hol az
Ararát?” – hangzottak a költõ nyugtalan, zaklatott kérdései. Ezek a kérdések
adtak nyugtalanító „bölcseleti leckét” a költõnek, és filozófikus hátteret a
becehegyi verseknek, amelyek ilyen módon nemcsak a látvány és az érzékelés
költõi minõségét mutatják, hanem a gondolatokkal küzdõ költõ lelki drámáira
is rávilágítanak.


