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persze a magyar irodalom közössége meg fogja õrizni Takáts Gyula emlékét és
költészetét. Megõrizzük ezt a házat is, amely maga is örökségünk része és mint
ilyen, nem csak a múltat õrzi, a jövõnek is mûhelye lehet. Mi mindenesetre
itthon vagyunk a falai között.

P A R I L L   A R A N Y

A család nevében

A  mai napon, az Emlékház megnyitása alkalmából, mi családtagok egyszerre
síró és nevetõ szemmel állunk Önök elõtt.

Síró szemmel azért, mert búcsút veszünk a családi háztól,  ahol gyerekes-
kedtünk,  ahova emlékek végtelen hosszú sora köt. Ahol a nagypapa hegedû-
szóval ébresztett, ahol a nagymama kényeztetett minket,  ahol a diófák alatt
játszottunk. Ahol csak szépet és jót adva neveltek bennünket.

A háznak különös hangulatot kölcsönzött az elõttünk járó generációk emlé-
ke. Az itt hallott családi történetek megtanítottak bennünket tisztelni és õrizni
elõdeink hagyományait és szeretni Kaposvár városát.

Ide mindig hazajöttünk,  mert hazahívott a város, a ház és hazahívtak a
sírok a temetõben.

Ugyanakkor a szemünk nevet is, mert beérve látjuk a gyümölcsét annak a
sok munkának, Gyula bátyánkkal  folytatott beszélgetésnek, tervezgetésnek,
amelyek  a majdani emlékház körül forogtak. Ezek a falak tanúi annak, hogy
mennyit foglalkozott  Gyula bátyánk az emlékház gondolatával és  mennyire
hitt a megvalósulásában. Visszagondolva  ezekre az idõkre, elmondhatom,
milyen jó érzés, hogy résztvevõi voltunk ennek a folyamatnak, és így elképzelé-
seinek letéteményesei lehettünk.

Õ eltervezte, elrendelte, mi pedig közös erõvel létrehoztuk az emlékházat.
Gyula bátyánk  emlékének ápolásában a város továbbra is számíthat ránk, 
mint ahogy mi is bízunk szeretett városának támogatásában, hogy a ránk ha-
gyott Takáts Gyula Irodalmi Alapítványt sikeresen mûködtetessük.
A mai napon új fejezet kezdõdik a ház életében.

Mostantól kezdve nemcsak a család, hanem a köz érdekében õrzi, és adja to-
vább a falai között mindig is jelenvolt alkotó szellemet és a mûvészet szeretetét.

Nagybátyánknak az volt a célja, abban bízott, hogy az emlékház és a családi-
ból immár múzeumi tárgyakká vált berendezés az idelátogatók szellemi gyara-
podását szolgálja.

Búcsúzva családi házunktól, kívánjuk az Emlékháznak, hogy az elkövetkezõ
években értõ kezek szeretettel viseljék gondját!

(dr. Fülöp Kálmánné, dr. Parill Arany Takáts Gyula unokahúga. Németor-
szágban él. Kisgyermekként, testvérével, Parill Orsolyával együtt évekig a
kaposvári családi házban nevelkedett. Takáts Gyula végrendeletében õket
jelölte meg általános örököseinek, és rájuk hagyta az emlékház ügyének
gondozását.)


