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Takáts Gyula, a naplóíró
Takáts Gyula: Újabb évek Drangalagban 1985–1988.  
Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2015

Takáts Gyula naplójegyzeteit 198l decemberétől őrizték azok a kis míves köté-
sű könyvecskék, melyekkel Váci György könyvkötőmester ajándékozta meg a költőt, 
aki a váratlan ajándékot oly szépnek ítélte, hogy az „jegyzetekre, jegyzetelésre ser-
kentette”. Igaz, kezdetben, majd később is kételyek kísérték elhatározását: „Mestertől 
kaptam, remek könyv, de lesznek-e hozzá méltók a jegyzeteim” – olvasható 1981. 
december 1-jei első bejegyzésében, majd 1982. január 1-jén arról szól, hogy több éves 
„vállalkozásának” még meglehetősen az elején tart, és azon tűnődik, hogy folytas-
sa-e a naplót. „Az idő végtelen futásából mit jelentenek ezek a lapok, és mit jelentenek 
a versek?” – teszi fel a kétellyel teli kérdést. Két esztendő múltán, 1984. január 10-én 
arról panaszkodik, hogy „ez a naplószerű jegyzetelés is csak lopja az időmet. – Hogy 
érdemes-e egyáltalán? – Inkább már csak megszokásból firkálom. Lám csak, ide jut 
az ember”– írja. 1985. december 11-én hasonlóképpen fogalmaz: „Egyre szürkébb és 
szárazabb ez a napló. Rövid percek jutnak a sorok írására. Fut minden és egyre több 
a hétköznapi teendő és a tervek egyre jobban zaklatnak.” Feladatainak, vállalásainak 
nyomasztó súlya alatt és ellenére a bejegyzéseket azért mégis csak szorgosan végzi, 
végül mind a tizenkét ajándék könyvecskét kézírásával gondosan teleírja.

Ám jogosan tehető fel a kérdés, hogy milyen műfajú könyvet alkotott a közben 
versesköteteit is sajtó alá rendező, a helyi és az országos irodalmi életben aktív szere-
pet vállaló, a különböző folyóiratok kérésére verseket küldő, korábbi verseinek igazí-
tásával, csiszolásával foglalatoskodó, a Berzsenyi Társaság újjászervezésén fáradozó, 
majd azt létrehozó, elnökként működtető, Berzsenyi-, Rippl-Rónai-, Csokonai-előa-
dásokat tartó, az értékes irodalmi és időnként egyéb kezdeményezéseket (például 
a Balatongyöröki Baráti Kört) is felkaroló Takáts Gyula? Milyen műfajú könyvnek 
tekinthető az Újabb évek Drangalagban? Ez a könyv, elődjéhez, a 2006-ban megjelent 
Öt esztendő Drangalagban címűhöz hasonlóan, nem a szó klasszikus értelmében 
vett napló, szerzője nem a mindennapok krónikása, mint volt az egykori tanítvány, 
később alkotótárs, Fodor András, aki naponta hihetetlenül gondos feljegyzésekkel 
számolt be a vele és a világban történtekről. Takáts Gyula talán maga is érzi ezt, 
amikor jegyzeteket, naplószerű jegyzetelést emleget, ám ugyanakkor a napló műfaji 
jegyei azért ott vannak feljegyzéseiben. Nyilvánvaló, hogy nem a nyilvánosságnak 
szánta őket. Például számos irodalom- és társadalompolitikai megállapítása, mond-
juk a párton belül „a helyi érdekek bandáira” utaló, a minisztérium kiküldötteinek 
„a semmitmondás magasiskoláját” produkáló szereplésére vonatkozó a Somogy 
szerkesztőségi ülésén, vagy az a bejegyzése, hogy miközben amúgy sem olvasnak 
az emberek, a bőséges politikai irodalom csak az analfabetizmus terjesztője, arról 
a rendszerkritikájáról már nem is szólva, miszerint „az terjed, hogy részeg vadász-
társaságok döntenek országos ügyekben. Úgy is állunk!”, ezek – és az érlelődő vál-
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tozásokról, a közelgő rendszerváltásról tanúskodó, egyéb kritikus megjegyzésekkel 
együtt – aligha állták volna ki a korabeli gyengülő, ám még mindig szigorú cenzu-
rális viszonyok ezeknél sokallta visszafogottabb kritikát is elfogadhatatlannak ítélő 
tűrőképességét. Számos élő vagy már eltávozott személyre vonatkozó értékelése is 
messze áll a korabeli kánonétól, időnként talán még a manapság oly divatos – ám 
gyakran megalapozatlanul is előcitált és felhasznált – „személyiségi jogok” állította 
korlátokba is bizony bele-bele ütközne. És csak keveseknek van részéről olyan elis-
merésben része, mint például Berda Józsefnek, Szabó Lőrincnek, Kosztolányi Dezső-
nek, Tatay Sándornak, Kálnoky Lászlónak, Csányi Lászlónak, Mészöly Miklósnak 
és néhány társuknak. Takáts kendőzetlen őszintesége, határozott ítéletei, karakteres 
véleményalkotása alapján a szabad gondolkodás tiszta, friss levegője érinti meg az 
olvasót, az, aminek hiánya miatt az írótársadalom megütközik a hatalom képviselő-
ivel, Berecz Jánossal és Köpeczi Bélával, 1986. novemberében, az Írószövetség köz-
gyűlésén. Takáts kendőzetlenül ír az 1980-as évek második felének hazai közállapo-
tairól és – olyan tabu témáról is, mint – a magyar nemzeti kisebbség pusztítása és 
pusztulása a határokon túl. Ezek eredményeként a költőről bennünk élő kép árnyal-
tabbá, a korábbiaknál talán még karakteresebbé és egyidejűleg összetettebbé válik, 
és egy, a társadalom történéseire érzékeny, a köz ügyei iránt fogékony, nemzete és 
a világ sorsáért és persze az irodalomért és alkotótársaiért is aggódó írói önarckép 
körvonalazódik naplójegyzeteiben.

A napló második kötete is a kronológiát követi, ám inkább formailag, sem-
mint tartalmilag. 1985. január 1-jén született az első, 1988. július 7-én az utolsó be-
jegyzés, melyek írásakor a szerző gondolatai természetes módon el-elkalandoznak, 
az idősíkok váltakoznak, gyakran visszatérnek az érzelmek átfűtötte, emlék-gazdag, 
ifjúkori szerelmeket és kalandokat, Gallé Kornéliát, Donát Klárát, a mindig szeretet-
tel emlegetett első feleségét, Szabó Ilonát, Loncit, „az önzetlenség példáját” felidéző 
múltba, majd átváltanak az egyszerre érték-gazdag és érték-hiányos, a dolgok ér-
telmes, hasznos megéléséhez az öregedés művészetét segítségül hívó jelenbe. A be-
jegyzések többnyire naponta követik egymást, esetenként több nap is összevonásra 
kerül bennük, 1988. februártól 1988. június végéig, öt hónapon át pedig szünetelnek. 
Június 29-i bejegyzése megadja a magyarázatot is, amit azért idézhetünk, mert az 
itt megfogalmazottak ellenére, második feleségéhez, Horváth Stefániához, Stefihez a 
megbecsülés és a mély szeretet szálai fűzték, bár ezekben az években nyugtalan, hiú 
egyénisége kedvezőtlenül befolyásolta a költő lelki állapotát és alkotókedvét, aho-
gyan erről számos bejegyzés is tanúskodik. „Február óta a mai napig nem írtam 
naplót, csak naptáramba írtam néhány szót. Oka az a lelki légkör, amely otthoni 
és egyéni hangulatomat erősen zavarta. Feleségem makacs természete. Barátaimat 
igyekszik szelektálni. Mindent a féltékeny asszony szemével néz. A munkakedvem is 
a nullára esik és esett.” 

És ha nem is minden évet, hónapot, napot jellemez az a „vad cselekvési vágy, 
állandó tevés és alkotás ingere”, amit 1985. szeptember 13-i bejegyzésében meg-
fogalmazott, naplója egészéből a hajdani hegyi emberként élő becei remete, a köz 
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életében folytonosan jelen lévő városi polgár, az olvasó, zenét hallgató, verset író, 
javító, köteteket összeállító, irodalmi társaságot vezető, folyóiratot szerkesztő, kiál-
lításokat megnyitó, Budapestig és Stockholmig terjedő kapcsolati hálót működte-
tő alkotó jelenik meg előttünk. Aki az univerzális ember valamiféle eszményének 
megtestesítője volt csaknem egy évszázadon át, és aki ennek képviselőjeként jelenik 
meg az 1985–1988 közötti négy év naplójegyzeteiben is. A példa, hogy egyrészt az 
alkotópályát megélni a kemény, majd a puha diktatúra éveiben, évtizedeiben milyen 
emberpróbáló feladatnak bizonyult, másrészt az, hogy ez azért mégsem volt lehe-
tetlen. Csak igen nehéz, különösen az emberi tartás megőrzése mellett, elvfeladás 
nélkül, az emberi autonómia és az alkotói szuverenitás kivívása és megőrzése mel-
lett, egy ezek ellen ható világban. Számtalanszor rácsodálkozhatunk Takáts önálló, 
a különböző, elvárási szempontok mérlegelését nélkülöző ítéletalkotásán, bátor véle-
ménynyilvánításán, önálló magatartásán, szuverén „közlekedésén” a politika szálai 
által gondosan átszőtt művelődési, irodalmi viszonyok útvesztőiben. Olyan időkben, 
amikor a rossz közérzet, a spiclik hada, a körmönfont cenzúra, a szomorú szabadság, 
az erkölcsi züllés és felelőtlenség magas foka az állami és gazdasági apparátusban, a 
kétmillió koldus nyomorúsága kísértett – ahogyan olvashatjuk a naplóban –, amikor 
ezernyi okból „lebéklyózott [volt] ez a magyar világ”, amikor „a szocializmussal áti-
tatott kapitalizmus dúlt a magán és az állami berkekben”, és amikor a hetvenöt évé-
nek súlyát hordozó költőt „rengeteg családi, társadalmi béklyó köti. A kisváros buta 
és szűk világa is”. Ez „a parlamentesdit játszó senkit se képviselők” ideje, az a társa-
dalmi makro- és mikrokörnyezet, kulturális, művészeti és irodalmi miliő, amikor 
és amely szinte szükségszerűvé teszi, ahogyan az 1987. szeptember 17–19-i bejegyzés 
mondja, hogy: „Nehéz nem CsuFu verseket írni!” 

Az említettek homályos szövetéből szakad ki, formálódik, válik egyre önál-
lóbbá a naplóban egy, az ember és a természet szimbiózisára épülő sajátos világ, táj-
szeretet, tájbűvölet, a Fodor András által természetvallásnak nevezett jelenség és a 
hozzá tartozó tárgyi világ, amelyet a tó, a hegy, a Balaton, Bece, a magyar akarást és 
jelképet jelentő fügebokor, a szőlőművelés, a szüreti munka, a borkészítés, a költőt 
magukhoz láncoló föld és a környezetében élő növények jelenítenek meg. Itt a he-
gyen minden e sajátos életnek, e sajátos természet- és magányközpontú létformának 
a része, eleme, azé, amit azért lehet szeretni, ami azért vonzó, mert „nagy békessé-
gével kitágítja a szellemi kalandozást, legalábbis segíti…” (1985. augusztus 11.), mert 
„gyönyörűen szép és jó a nagy csend és a magány. Kölcsey módon élek – mondja a 
költő. – Nős, de agglegénymód…” (1985. augusztus 17.), ami a magányt nem csak 
elviseli, tűri, bírja, hanem már szinte keresi is, „jobban, mint a buta és felületes tár-
saságokat” (1985. augusztus 26–27.). Itt nem csak olvas, tűnődik, hanem elbóklászik 
a fák és a szőlők között, mindegyikhez a maga nyelvén szól, elbeszélget velük: „…
mindegyiket megnézem és szót váltunk egymással. Az öreg és kopott kérgű fa csak 
hallgat. A zöld ágú levelesnek pereg a nyelve. A tőkék nyelve és stílusa is más. Alkony 
felé szeretem az ilyen látogatásokat…” – írja (1985. szeptember 12.). A tücsökzené-
től kísért vacsorától, az asztalon lévő sótól, szőlőtől, kenyértől, bortól és a versfüzet 
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világától, a csend hallgatásától, a páravilág látványától, a már-már klasszikus ma-
gánytól, a versírástól és a szemlélődéstől, a nehezen kiismerhető, ám segítőkész, a 
magányosnak innen is, onnan is ebédet küldő hegyi néptől – ha jön minden évben 
az őszi hazatérés, a városi polgárrá válás ideje – bizony nehéz elszakadni. Idézzük 
fel a bejegyzést: „…nehéz itt hagyni ezt a tündéri hegyet. Az idő is fájdítja szívemet, 
mert minden ragyog: bokrok, mezők, hegyek, víz, madarak és mustszagú a határ… 
Hegyi emberből polgárrá vedlem át. Igen fura, hogy itthon, ahol hatvan éve lakom, 
alig találom a dolgokat és magamat. Szinte idegen a becei kis tanya után” (1985. ok-
tóber 11.). Az elválás azért is nehéz, mert a költő a hegyen a létezés, a teremtés va-
rázsának, az ember és a világ meghitt kapcsolatának, költő és természeti környezet 
harmóniájának átélője lehet (és csakis itt lehet az). Hangsúlyozni kell, ez nyújtja Ta-
káts számára a méltó, a szép, az alkotásra igazán alkalmas környezetet, ami – íme, a 
bizonyíték –, egy ez ellen ható világban is megteremthető, kivívható. Ezért mondja A 
teljes részei című könyvében Csűrös Miklós irodalomtörténész és sugallja a napló is 
azt, hogy Bece az emberi lehetőségek valóra váltásának példája, szimbóluma, szinte 
a teremtés metaforája. Ezért ragyoghat föl a könyvből – minden gond, probléma, 
elmúlás, halálesetek, tragédiák, veszteségek ellenére – az élet derűje, a világ szépsége, 
a létezés varázsa, a mesterét is túlélő vers örökkévalóságának tudata. Tóth Endre 
igazi szuverén pannon fejedelemnek nevezi Takátsot a könyvben olvasható köszöntő 
versében, ő maga pedig – egy Berzsenyi modernségéről és a dunántúli szellemiségről 
szóló egykori diskurzust idézve fel jegyzeteiben – „pannóniai görög életstílusról”, a 
harmónia és a nyugodt emberi élet stílusának műveléséről és terjesztéséről szól, azok 
emlékét idézve, akik „pár holdon gazdálkodtak, latinul, görögül, németül olvastak, 
boldogabb emberek voltak szegénységükben is, mint a mai gazdag parasztság, ipa-
rosság és a műveletlen, korrupt értelmiségünk…” (1986. szeptember 12.). És nem 
csak azért szereti a csendet, mert az idegnyugtató, hanem azért is, mert „ez a becei 
életforma nálam bizonyos kivonulás az agyontechnizált és barbár civilizációból. Itt 
az ember lelke és fizikai lénye is nőhet. A természet ereje kényszeríti nemesebbre…” 
(1987. július 21.). A költő nem pusztán leírója, megfigyelője, gyönyörködtetője tehát 
a tájnak, hanem munkájával formálója is. A táj pedig embernemesítő hatású. Ter-
mészet és ember egymásnak is alakítója, formálója tehát. Takáts természetfilozófi-
ájának így válik részévé az ember és a természet egysége, a kettő kölcsönhatása és 
ugyanakkor különbözősége is, miután az élettelen világ, a föld, a szikla, a kő az idők 
végtelenjéig megmaradnak, az ember viszont halandó, de mégis az előbbiek, a ter-
mészet fölött áll, miután egyedül ő képes a tér és az idő kategóriáinak felfogására.

„Remete Gyula” – ahogyan önmagát nevezi Takáts Gyula a naplójegyzetei-
ben – városi polgárként és irodalmárként is az univerzális embertípusról alkotott 
képünket, elképzelésünket gazdagítja, ennek része a Somogy folyóirat és a Berzsenyi 
Társaság (utóbbi 1985. május 20-án történő meg-, illetve újjáalakulása, működése, 
programjai, megemlékezései, országos szavalóversenye, ötszáz fősre gyarapodó tag-
sága, a kortárs folyóiratokról (például az Újholdról), írókról (például régiekről: Dsi-
da Jenőről, Kosztolányi Dezsőről, József Attiláról, maiakról: Vas Istvánról, Csorba 
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Győzőről, Weöres Sándorról, Keresztury Dezsőről és sokan másokról) írt tűnődései, 
a kaposvári író- és művésztársadalom rajza, de mindenekelőtt a Berzsenyi-kultuszt 
szolgáló gazdag tevékenység sokoldalú dokumentálása.

Az Újabb évek Drangalagban mindenképpen folytatása az előző naplókötet-
nek abban, hogy eredeti kor- és kórképet rajzol az 1980-as évek társadalmi, politi-
kai, kulturális viszonyairól, „húzd meg, ereszd meg” jellegű irodalompolitikájáról, 
a szellemi élet országos és helyi szereplőiről, ember és természet viszonyáról, Takáts 
természetfilozófiájáról, magán- és közéletének az élet- és az alkotói pálya szempont-
jából fontos vonatkozásairól. Például a jegyzetekben sokat szereplő unokahúgairól, 
Lenke húga leányáról, Parill Orsolyáról, Orsiról és a Németországban, Trierben élő 
Arany unokahúgáról. Nála tett látogatása egyrészt arról győzi meg, hogy „ettől a 
világtól mi ötven évvel vagyunk elmaradva. Kelet-Európa jóval többel” (1987. június 
3.), másrészt arról, hogy „iszonyú, nagyzoló, kényeskedő, már-már tüntető a jólét 
[itt] a világ nyomorához képest” (1987. június 6.). És bár szeretet veszi körül, bár sok 
mindenről elismeréssel emlékezik meg, nem érzi otthon magát ebben a világban, 
hazavágyik. Itthon új könyve várja, a Más távlat, az Ünnepi Könyvhét, dedikálások 
és Bece, a jó magány, a hegyi remeteség, a természet szava, biztatása…

Némi hangsúlyeltolódást is érzékelhetünk a korábbiakhoz képest az új kötet 
motívumrendszerében, az egyes motívumok hangsúlyaiban: talán kevesebb infor-
mációt nyújt a költői szerepfelfogásról, a vers születésének műhelytitkairól, talán 
többet a korábbinál a Bece és a hegy metaforával, a tájélménnyel, természetbölcse-
leti felfogásával, társadalomkritikájával kapcsolatban. Sejtelmes titokként szövik át 
a szövegeket a hol csak absztrakt módon jelentkező, hol valóságosan is megjelenő, 
ám anonimitásukat néhány kivételtől eltekintve mindig megőrző asszony-alakok; 
az ismeretlenség homályában maradó kedves barátné; „a forr az ősz, a szerelem és a 
mámor” gondolatisága (1986. október 11.); a női test és lélek fiatalító hatásának szin-
te mindent átható érzése; a talán legrejtélyesebbnek megmaradó, titokzatos „Őrült 
Angyal” titokzatos, hódító alakja (1987. december 31.), a másutt „őrült múzsának” 
nevezett nőalak, az aki által teremtődő világ versekben is jelentkezik, és akinek ér-
zésvilága újjászüli a költő számára a dolgokat és a természetet (1987. november 12.). 
A napló érdekes, talán nem is meglepő sajátossága, hogy szerzője az elmúlással, az 
öregedéssel, az öregséggel viszonylag keveset foglalkozik, bár a hozzá közelállók 
eltávozását megkönnyezi, megsiratja, ám őt inkább versei, könyvei, irodalmi prog-
ramjai, dedikálóinak sora, egy-egy szépasszony ragaszkodása, új könyveinek sorsa, 
a könyvheti rendezvényeken való részvétele, különböző jubileumi programok, Ber-
zsenyiről folytatott adatgyűjtése, összességében a „fürkésző szenvedély és cselek-
vésvágy” foglalkoztatják. Mert „a fiatalság se testileg, se lelkileg nem hagyott még 
el” (1987. november 5.) – szólnak a hetvenhetedik évében lévő naplóíró szavai. Akit 
tehát mindenekelőtt nem az elmúlás, hanem az élet foglalkoztat. Ennek az életvágy-
nak is dokumentuma ez a kötet.
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