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V A R G A   I S T V Á N

Természete az élet igenlése

Az esszéíró Takáts Gyula Csokonai-képe

Nemcsak Takáts Gyula költészetének vannak jól körülírható állandóságai, ha-
nem prózája is rendelkezik ilyesfajta jegyekkel. Az életmûben kutakodva ma-
gunk elsõsorban az esszék között csodáljuk meg azt a fajta gondolatmenetet,
amit legjobban talán a pátosz- és sallangmentes jelzõkkel lehetne illetni, de
rögtön utána újabb megállapításokat szükségeltetik egy-egy szóba sûrítenünk:
nagyvonalúság, precízség, következetesség. Ezek mindenképpen az esszéíró
Takáts Gyulát méltán illetõ megállapítások. Berzsenyinek és Csokonainak több
esszét is szentel. Pályája elején, de már ismert íróként nyúl elõször elemzõ
igénnyel Csokonaihoz.

Itt már érezhetjük, hogy a versek hátországához is elengedhetetlen a meg-
annyi élmény kibeszélése, a biográfiai adatok gazdag szolgáltatása a vallomá-
sok nyelvén. Ha az egész alkotói pálya ismeretében nézünk vissza erre az idõ-
szakra, akkor nemcsak a Csokonai- és Berzsenyi tanulmányok új szempontjait,
az idevonatkozó kutatások eredményeit kell néznünk, hanem világossá válik
elõttünk: milyen út vezetett Takáts Gyula számára a „saját költõi világ” megte-
remtéséhez. Drangalag és Csu Fu ott van ugyanis a Csokonai- és Berzsenyi
életpálya legmélyén is. Az elemzõ Takáts egyre inkább lefejti az ide vezetõ út
külsõ rétegeit, hogy aztán a hetvenedik életéve környékén olvasói elé álljon a
teremtett új világgal. Innentõl költészete új lendületet kap, a végletekig kifino-
multtá és letisztulttá válik. Öregkori verseiben gyakran tér vissza Berzsenyi és
Csokonai. Mindezt csak azért érezzük fontosnak megemlíteni, hogy jelezzük:
soha nem elválasztható az alkotó költõi, prózaírói mivolta. Azok egymásra ha-
tása ugyanis sokkal mélyebben gyökeredzik, mintsem a külsõ szemlélõ számá-
ra kiismerhetõvé válhatna.

Menjünk is tovább, és tûnõdjünk el azon: vajon elég alkalmat és nyilvános-
ságot kapnak-e a nem kétes bulvárhír értékû önéletrajzok? Aligha…  Takáts
Gyula elsõ esszékötetében1 a második fejezet  nyitó mondatát akár önreflexió-
ként is értelmezhetjük: „A magyar esszéírást gyakorta csak alkalmiság
kényszerítette tollfogáshoz, és döbbentette véka alatti szépségekre.”2

 Milyen jó, a szólással élve, hogy Takáts Gyula ezen alkalmakkor nem rejtet-
te véka alá a hasznos széprõl alkotott véleményét. Rónay László figyelmeztetett
tanulmányában, hogy csak látszólag „szûk” a készülõdõ évek tárháza, a szerzõ
mûvészien bánt a gazdag örökséggel, amikor a somogyországi kertre emléke-
zett:

1 Takáts Gyula:Egy kertre emlékezve. Budapest,1971. Szépirodalmi Kiadó. p.385
2.U.o. Könyvek, könyveim. „A magyar Poézis Menetele” avagy Csokonai és Berzsenyi harca. p.
72.
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„Régóta várták már Takáts Gyula tisztelõi, hogy megjelentesse tanulmá-
nyainak, esszéinek gyûjteményét. Az a nemzedék, mellyel indult, s melyhez
tartozónak ma is büszke öntudattal vallja magát, az esszének is kiváló mû-
velõje. S az Egy kertre emlékezve olvasójának az az elsõ benyomása e na-
gyon is tudatosan megszerkesztett kötetrõl, hogy írója ebben a vonatkozás-
ban sem méltatlan generációja legjelesebbjeihez. Pedig voltaképp szûk pers-
pektívából indítja kötetét. Egész ciklust szentel a szülõföld ihletésének, a táj
és az irodalom kölcsönhatásának, s annak a kérdésnek, hogyan befolyásol-
ják a gyermeki emlékképek és tapasztalatok a késõbbi írót, mit visz magával
otthonról eltökélt lokálpatriotizmussal, s mit csak öntudatlan emlékképet.”3

Az esszében Takáts Gyula így vallott: „Hogy mi késztetett épp e két sajáto-
san magyar és tragikus sorsú poétához, tán mondhatom, az ösztönös ragasz-
kodás rokonérzésén kívül az a véletlen, hogy emlékük a családi szóbeszédek-
ben gyakorta bukkant elém gyermekkoromban, és késõbb is, somogyi magá-
nyomban mind többször menekültem e tájon számkivetve élt költõk szelle-
méhez.”4

Az esszékönyvek közül talán Németh László nevét kell mindenek elõtt ki-
emelnünk, hiszen a regény- és drámaíró klasszikusunk volt egyben a XX. századi
magyar esszé egyik legkiválóbb képviselõje, no meg õ szerepeltette Az én kated-
rám 5 címû gyûjteményében Csokonai- és Berzsenyi-dolgozatait egymás mellett.
Németh László 1937-ben, Takáts Gyula 1941-ben összegezte a „somogyi Dioge-
nészrõl” szerzett ismereteit, élményeit. A második világháború után a pécselyi
költõnek, Bodosi Györgynek is Berzsenyi-tanulmány az elsõ publikációja a Vá-
lasz hasábjain. Nem csak, de fõleg a dunántúli költõk néznek szembe Berzsenyi
portréjával és örökségével. Takáts Gyula munkácsi tanárkodásától eltekintve vé-
gig Somogy írója maradt. Németh László a Sajkodi esték esszéinek írásakor al-
kotja meg a tájhaza fogalmát. A tájhaza, ahogy elnevezése is elárulja, nem feltét-
lenül nagy kiterjedésû terület földrajzi értelemben, de Értõl az Óceánig tart szel-
lemisége és teljessége. Minden megtalálható benne, amivel az egész univerzum
modellezhetõ, túl az országok és az adott korok határain. Németh László nem
tartotta Babitsot mesterének és eszményének, ellentétben Takáts Gyulával, aki a
Nyugat nemzedékeinek utolsó hullámveréseihez tartozott. Németh László tíz
esztendõvel volt idõsebb Takáts Gyulánál. Az igazi Berzsenyit és a Csokonait
láttató írásaik azonban rokonok. Mindketten az írástudók felelõsségével alkot-
ták meg azokat a portrékat, amelyeknek arcvonásaiért, azok megõrzéséért köte-
lességüknek érezték, hogy tollat ragadjanak.

A tájhazáról is írja Takáts Gyula az esszéit, Németh Lászlóhoz hasonlóan,
amikor írásainak hõsérõl szól, aki elõtte járt ott a szülõföld tájain:

„A magánossághoz…, mely irodalmunknak egyik legtökéletesebb alkotása.
E költeményben szomorú tájmisztikával ölelkezik egybe Somogy halhatatlan
tája és a költõ halhatatlan lelke.”6

3 Rónay László: Virágba borult kert. Jelenkor, 1972/2. 172–176. p.
4 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 72.
5 Németh László: Az én katedrám. Tanulmányok. Budapest, 1983. Szépirodalmi Kiadó. p.692.
6 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 84.
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  Csokonai Takáts Gyula szerint „hegedûhúron táncoló rímkultusz”-t terem-
tett7, s oly professzionálisan és mozarti virtuozitással, hogy poézise a legap-
róbb költõi darabokban is túlszárnyalta a verscsinálók hadát8.

Csodagyerek Csokonai, akirõl ilyen s hasonló kis ódaszerû költeménytöre-
dék szalad ki Takáts Gyula tolla alól: „Violaszínû erek és rukercpiros vér lüktet
e költemények ambróziás illatú húsában.”9

 Takáts Gyula így szól a továbbiakban Csokonairól: „Természete az élet igen-
lése. A testesült vidámság e földszagú literary gentleman, aki korának vi-
dám házainál, mint Somogyban is, ebben »a nemes megyében«, melyrõl õ
»mindenkor idillumos elmerüléssel« emlékezett, Széchényi provinciájában
szerelmi bánata után, a magányosság karjain fölépülve, vidám tréfáival szó-
rakoztatja a szépnemet. Éles, csípõs tréfáin, mely a vendéglátók poharaiba
töltögetett derû nektárja volt, s kéziratokban keringõ gúnyversein, Dorottyá-
ja részein senki sem botránkozott. Irodalomtörténetünkbe ezt a hiedelmet
csak Kazinczy klasszikus és modoros szentimentalizmusának védelmezõi,
vaskalapos irodalomtörténészeink lopták be.”10

A „fél magyar eget fényküllõzõ” (Németh László) Csokonai hajdan volt éle-
térõl, de még egy-egy mesterségbeli fogásáról is úgy ír Takáts Gyula, hogy a
megszemélyesítést használja elõszeretettel, valamint metaforáiban az élõ em-
ber érzetei kerülnek a hasonlítottak szerepkörébe. Íme, még az elvont foga-
lom, a versláb is úgy jár, mint az emberé:

„Az én poézisom természete címû versében szépen érzékelteti a tartalom
és a forma párhuzamával természetét. A vers elsõ négy versszakának spon-
deusokkal fárasztott jambusaiban »a lélek ólomszárnyakon repül«.”11

A tartalom és a forma egységének kötelezõ és közhelyes fölemlítése után
olyan költõi erõvel jellemzi Csokonai versrészletét, hogy szinte újraláttatja ér-
telmezésének költõi erejével magát a klasszikus költemény-citátumot: sponde-
usokkal fárasztott jambusok…

Az ikercsillagokról szólva Takáts Gyula esszéje még a komparatisztikáig is
elér. Erre következtethetünk ugyanis az ilyesféle megállapításokból:

„Ebben az ódában láthatjuk, mennyivel zordonabb a [helyesen: s!] föld-
höz kötöttebb lesz a dal a magyar tájon, ha távoli kortársak ugyanegy témá-
ról énekelnek is. Vegyük csak egymás mellé Percy Bysshe Shelley Óda a nyu-
gati szélhez, és Csokonai A szélhez címû versét.”12

 Ugyancsak ezt a nézetünket erõsíti a Takáts által sokszor használt Berzsenyi
– Hölderlin párhuzam is. Minden bizonnyal akkor kerülünk legközelebb az
igazsághoz, ha igyekszünk elvonatkoztatni attól a megállapítástól, hogy a Takáts
számára meghatározó költõk iránti rajongás és tisztelet magyarázata a hely szel-
lemébõl fakad. Természetes azonban, hogy a szûkebb, közös pátria, a rokon
életérzések – a pozitívoktól a rémisztõkig –, a testvéri mesterség, a poézis már

7 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 76.
8 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 77.
9 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 81.
10 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 83.
11 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 83.
12 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 85.
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önmagukban is évszázadokon átérõ barátság kötésére elegendõk, nem is vitat-
ja senki. A bece-hegyi szõlõk és mandulák tulajdonosa, Takáts Gyula vajon nem
ugyanazt az idillt éli-e át, mint a géniusz? Vajon nem „kedves magyar formá-
ban énekli reális egyszerûséggel”13 a maga dalait is Takáts, akár Berzsenyi? Aki-
tõl ugyanott idézi:

„Van kies szõlõm, van arany kalásszal
Bíztató földem: szeretett szabadság
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtõl
Kérjek-e többet?”

Az idill, ahogy rámutat Nemes Nagy Ágnes az Osztályrészem címû Berzse-
nyi-vers elemzésében, úgyis a melankólia fölé emelt derû csak, roppant ellen-
tétek feszítik azt az egyént, aki a Grönland havát és az afrikai forróságot egyet-
len költeményében egymás mellé helyezi.  Kezdetben valóban „Gyarapodó
birtokainak gondja és családja között a magány és a melankólia sátrában
boldogan él.”14 Ám az egyensúlyvesztés csak idõ kérdése, s a világ sem késik a
lélek elbillentésével. Elõször még:

„Élete a józan középszeré. Családjának, gyermekeinek, birtokának örül, s
e környezet aranyozza be visszafojtott szenvedélyeibe mélyülõ költészetét és
mélabúba boruló lelkét. Bort nem iszik, szõlõjében csak gyönyörködik… Jám-
bor örömök és roppanásra kész szenvedélyek között andalog.”15

Takáts Gyula ugyanazt az ambivalenciát fogalmazza meg Berzsenyivel kap-
csolatban, mint késõbb a verselemzõ Nemes Nagy Ágnes.

„Lírája életével mindkevésbé azonosul. Béke, jámborság, hajdani ábránd-
jának szapphói, aszklepiadészi sorai már csak itt-ott csillannak elõ. A meg-
békélés öldöklõ dohogássá lesz…”16 „Az elmúlásban is élet, érzékiség van, de
míg Csokonainál tobzódó táncban, lobogásban, finom gáláns rímekben zeng
ez, addig Berzsenyinél fojtott lobogással, a forma szorításától izzik parázzsá.
Minden hangban »égõ szívét mutatja – mint vergõdik vérében«, mely egyre
sötétül az esztendõkkel.”17

A halálos sebet a lelken KÖLCSEY FERENC ejti. Talán éppen csak Kazinczy elõtti
magánszorgalomból:

„1813-ban versei végre megjelennek, s e mûvében látja egyensúlyát vesz-
tett életének harmóniáját, a hajótörésbõl kimentett kincset, az életmûvet,
melyre áhítozott. A szép és jó, a költészet és a természet ölelkezésében szüle-
tett életet, mely életének szobra. És ekkor, az elismerések közepette, a lelki
gyógyulás útján érte Kölcsey kritikája…”18

„Fájdalmasan szép hasonlata: »a poétai mû nem egyéb, mint szobor«.
Keserûen érezte, hogy Kölcsey nem errõl az egészrõl beszélt, de széttörte azt, s
külön tört fülérõl, orráról, csonkított részeirõl mondott méltatlan kritikát.”19

13 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 89.
14 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 87.
15 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 89.
16 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 90.
17 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 92.
18 Uo.
19 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 95.
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Németh László esszéjében ugyanerrõl olvashatunk, hogyan hallgat el há-
rom esztendõre a niklai remete.: „Kölcsey bírálata a bõre alá… oltja a távol-
ról rosszallt Kazinczy-mérget.”20

A Németh László által említett „Kazinczy-méreg” a „violaszínû erek
rukercpiros vérbe” fecskendezve: talán együtt a legpontosabb s legköltõibb
metaforát alkotják Berzsenyi poétai elnémulásáról.

Azonban Takáts Gyula szemében nem ér véget Csokonai és Berzsenyi em-
beri tragédiájával a történet. Ellenkezõleg, az érdekli a XX. századi alkotót,
hogy miképpen lehet ilyen végzetes pillanattól, bukásoktól számítva az ember-
nek önmagát és az eszményeit megmentenie? Lehet. Ez a válasz. Ahogyan Cso-
konai majd megvigasztalja magát a furcsa vitézi versezettel, s ahogyan Berzse-
nyi önigazolásba kezd, ám nem olcsó vigaszba, hanem egész poétikát teremt-
ve. S akkor már nem csupán önmaguk pályája volt a tét: „Kiállása ekkor már
nemcsak egyéni, hanem Csokonai, és kettõjükön keresztül a magyar iroda-
lom, a „magyar poézis menetelének” védelme.” 21

Takáts Gyula is eszményeit védte a tanulmánya írásakor. A fasizálódás, „né-
met gyarmat”-iság felé rohanó országban, 1941-ben politikai és morális bátor-
ságot is követelhetett tõle a következõ summázás: „És Csokonai, Berzsenyi?
Mindkettõ kikapcsolva a portási germán szellemet, a közvetlen utat válasz-
totta a hellén–latin forráshoz. Ezen az úton sikerült Goethének és nálunk
Berzsenyinek, Csokonainak, „váteszi” voltuk mellett az eredetiség.”22

Takáts Gyula, miután megfestette Berzsenyi-portréját, nekilát külön Csoko-
nai alakját is ábrázolni, láttatni szeretné velünk azt a példátlan másik sorsot,
amely úgy európai és magyar, hogy két igen fontos, kései esztendejének a
somogyországi táj nem csupán a háttere, de megtartó földje is. Tanulmánya, e
pontos filoszos, igényes munka nemcsak a színes pannókra hasonlít, de egy
villódzó zenemûhöz: egy szimfóniához is. Annak ellenére, hogy tagadhatatla-
nul költõ írja ezt az esszét, meg kell állapítanunk, hogy Takáts Gyula semmiféle
engedményt nem tesz, szigorú és következetes gondolatmenettel, kristálytisz-
ta logikával tárja elénk Csokonai somogyi vonulását.

Takáts Gyula e legterjedelmesebb, megkomponált Csokonai-tanulmányát a
könyvben 1962-re datálja. Az 1949-ben készült, Dorottyáról írott elemzése23 a
vígeposzra fókuszál, ám bátran tekinthetjük olyan szövegnek, amelyre Takáts
még egy évtized filológia kutatásait és tûnõdéseit alapozta, mintegy kibontotta
a nyolc részes tudományos és mûvészi igénnyel szerzett esszét.   Ezen a pon-
ton meg kell említenünk, hogy Takáts Gyula csaknem másfél évtizede tölti be
az esszé megjelenésekor a Somogy Megyei Múzeum igazgatói posztját. Olyan
elõdtõl vette át a vezetést, mint a somogyi betyárvilágot feltáró Gönczi Ferenc.
Azt, hogy Takáts nemcsak „bújtatott” állásnak tekintette ezt a pozíciót, mi sem
bizonyítja jobban, mint ez a tudományosan megalapozott, tényekre támaszko-

20 Németh László: i. m. p. 140.
21 Takáts Gyula: U.o. Könyvek, könyveim. „A magyar Poézis Menetele” avagy Csokonai és Ber-
zsenyi harca. i. m. p. 95.
22 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 93.
23 A 150 éves Dorottya címû dolgozat a Képek és versek útjain címû kiadványban szerepel. p.
39–47.
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dó, mégis irodalmilag számottevõ esszé megírása. Aztán negyed évszázad múl-
tán láthattuk az újabb bizonyítékot, a somogyi pásztorvilágról szól néprajzi
kutatásainak gyûjteményét.24 Ez is megerõsíti, és hangsúlyossá teszi Takáts Gyula
Csokonai kutatásait. Múzeumigazgató Takátsról hallottunk olyan történetet az
ötvenes évek idõszakából, hogy amikor lelkendezve beléptek az igazgatói szo-
bába a régészek, újságolva: szenzációs leleteket találtak valahol a megyében,
azt a választ kapták: akkor temessék gyorsan vissza, mert erre a világra nem
szabad fölhozni.

Takáts Gyula viszont Csokonai-kutatóként a legvirtuózabb krimi szerzõk
önfeledtségével is bogozza a rejtélyeket Csokonai tartózkodásáról a somogyi
vidékeken. Történetét Vitéz kettõs csalódásától indítja, amikor Keszthelyen,
Nagyvázsonyban majd Füred partjain az elveszett szerelmet, Lillát és egziszten-
ciáját, azaz tanári állását siratja. „… valószínû, hogy Keszthelyrõl már egyedül
ment Csokonai Füredre, és Tihanyon át jutott Somogyba, Szántódra, ahon-
nan a Dorottyá-t is indította:

Majd Zalának keskeny, de kies csúcsánál
Általjött a jégen Tihany hegyfokánál,
S kiszállván Balaton szántódi révére,
Az áldott országba: Somogyba béére.”25

A tihanyi réven Szántódra átkelt költõ két esztendõt tartózkodott
Somogyországban, s Takáts Gyula túl azon a tisztelgésen, amely a géniusz Cso-
konainak kijárt, bemutatja a korabeli Csökölyt, Hedrehelyt, Nagybajomot,
Kapost és Csurgót, eklézsiáit, iskoláit. Takáts eközben olyan társadalmi pannót
is fest a XIX. századba lépõ vidéki Magyarországról, amelyben a bunyikoktól, a
betyároktól egészen FESTETICH GYÖRGYig és SZÉCHÉNYI FERENCig minden réteg
megtalálható. (Természetesen a honoráciorok szerepét kutatja, mutatja be leg-
alaposabban.) Közben arra is van gondja, hogy korrigálja a hamis adatokat,
amelyeket nemegyszer emléktáblákba is vés a túlbuzgó utókor. Például maka-
csul tartotta magát az a tévhit, hogy Csokonai a szántódi csárdában írta híres
versét a tihanyi visszhanghoz, mert Szántód fekszik ellenében Füred partjai-
nak. (Nem, hisz Csokonai verse egyértelmûen behatárolja születésének helyét,
a tihanyi barátlakások alatti partszakaszról van szó, a tó északi oldalán, ahon-
nan az öblön át látni a füredi települést, ahol vigadoztak a gyógyforrások kútja-
in a dámák és az urak.)

 Ha Takáts Gyula a versek mellett nem vette volna oly égetõn szükségesnek
a képek alkotást is, most szegényebbek lennénk annak a háznak a fotográfiájá-
val és rajzával, amelyben háromheti ápolással a költõt meggyógyították az ir-
galmas csökölyiek.26

Hedrehelyen már a vígeposz munkálataiba is belefogott Vitéz: „Egy biztos,
a költõ 1799. március 12-ig többször is megfordult Hedrehelyen.”27

24 Takáts Gyula: A somogyi pásztorvilág. Kaposvár,1986. Somogy Megyei Múzeum.p.123.
25 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 109.
26 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 113.
27 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 114.
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A tanulmányfüzér egyik legizgalmasabban futó szála az, amely a Dorottyát
ihletõ körülmények, tarka benyomások feltérképezésérõl szól. A legmagasabb
rendû létértékeit elveszített Csokonai hogyan jut el az alkotás, a munkálkodás,
a tanítás és a humor gyógyító ereje által addig, hogy a XX. századi költõ, Takáts
Gyula olyan portrét találjon a valóságban is róla, ami a leginkább Vitézünkhöz
hasonlít (7. Ismeretlen Csokonai-arckép 132. oldal) Csokonai két esztendõ
alatt olyan példaéletet élt, amelyet idealizálni sem kell, nem is lehet. A meren-
gõ poéta kliséje, amelyet a kisasszondi bükkfa alá képzel az, aki nem ismeri
Csokonai fáradozásait, igen idegen Vitéztõl. A Magánossághoz szerzõje versta-
nunk, színjátszásunk, pedagógiánk egyik megteremtõje volt Somogyban. Ami-
kor Debrecenbe visszamegy huszonöt évesen, nemcsak õ maga változott re-
mekmûveket s tanítványokat hagyva maga után, de a vidék sem lehetett ugyan-
olyan, mint elõtte volt. Takáts Gyula bizonyítja, hogy a helytörténet ily esetben
egybeesik a magyar, de a világirodalom történetével is. Somogy a maga oskolá-
ival, a Széchényi Ferencet hivatalába beiktató ünneplõivel, a dudvák között
egzotikus ananászt is ígérõ lehetõségeivel nem alávalóbb sem elõtte
Stradfordnál, sem utána Duinónál. Hiába heverének megvetve a magyar lel-
kek, hiába szellemellenesek a hivatalosok Takáts Gyula úgy szól ki a tanulmá-
nyából, mint ahogy Kosztolányi Dezsõ hívja Moviszter Miklóst elõ Édes Anna
tárgyalásán:

„Úgy látszik, minden megyében kell egy embernek lenni, aki mint az iro-
dalom és a költõk ellensége, így teszi nevét „halhatatlanná” épp az iroda-
lomban. Ugyanis ez volt az a Szentgyörgyi, aki Csokonai napjait késõbb is
megkeserítette, mert csurgói tanítási meghívása ellen egyedül õ emelt szót…”28

Ahhoz, hogy a magyar költõk ne legyenek a Hortobágy poétái, sem pedig az
istenhátamögöttiség dalnokai, többnyire Don Quijote-i harcot kellett vívniuk.
Takáts Gyula is hasonlóan harcolt a kultúránkért, Rónay László szerint e tanul-
mányok és a Polgárjelöltek címû regényt nemcsak egyugyanazon kéz írta, de
hasonló lelkiállapotban is. Az (ön)iróniával is láttatott élethelyzetek Csokona-
itól Takáts Gyuláig egy olyan pannoni tájhazában tárulnak elénk, amelynek
lényegét Takáts újrafogalmazza: „Éppen Csokonai és Berzsenyi példája segíti
hozzá Takáts Gyulát, hogy visszaállítsa a pannonizmus eredeti, a sok harc-
ban és félreértésben megfakult jelentését: a »felemelés« és »segítség« értelme-
zésében. A költészet eszerint eszköz is, amely az embert napi munkájában és
küszködésében perspektívával kecsegteti, s mint ilyen, segítõje is. Takáts Gyu-
lának, személy szerint ars poeticája is ez a gondolat, s ebben feltétlen a nagy
költõ-elõdök méltó örököse.”29

Takáts Gyulának nagy szerepe van abban, hogy a huszadik század végére
árnyalódott a Csokonai életmûrõl alkotott kép, elsõsorban az által, hogy a So-
mogyban töltött éveit sikerült új megvilágításba helyeznie.

28 Takáts Gyula: Könyvek, könyveim. i. m. p. 115.
29 Rónay László: i. m.


