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Az értekezés tárgya, célkitûzése

Jelen dolgozatunk célja, hogy felhívjuk és ráirányítsuk a figyelmet Takáts
Gyula prózai írásaira. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó Weöres
Sándor, Jékely Zoltán, Rónay György, Kiss Tamás, Képes Géza, Vas István,
Zelk Zoltán mellett õ is e nemzedék kiemelkedõ alakja, jóllehet a
terjedelmes Takáts Gyula-recepció túlnyomórészt lírai munkásságát
taglalja, s prózáját   a költõi laboratórium amolyan melléktermékének
tekinti.

Annak ellenére, hogy festõnek készült (elsõ rajzait Rippl-Rónai
Józsefnek mutatta meg), Takáts Gyula verseskönyveivel kezdte
alkotópályáját, ám 1934-ben írt szakdolgozata1 jelezte már: a prózához
(a néprajzi tudomány mûvelése miatt is) affinitása van. Kézügyessége,
a tárgyakat s a tájakat megörökítõ képzõmûvészeti tehetsége munkált
is benne indulása óta, s életmûvének építése során csak idõ kérdése
volt, hogy mikor mutatja be az érdeklõdõk elõtt testvérmúzsáit:
költõként, prózaíróként, néprajzosként és képzõmûvészként mikor
méreti meg magát, akár egyugyanazon pillanatban is. Sokat foglalkozott
a festészettel, »amely – ahogy írta – lírai hajlamommal együtt nõtt, sõt
gyerekkorom egyes szakaszaiban a verselés ösztökélõ vágya fölé
terebélyesedett«. Festõiség, egyfajta impresszionista látásmód szinte
mindegyik prózai alkotásában felfedezhetõ…”2

 Úgy ítéltük meg, hogy Takáts Gyula prózája nemcsak kiállja, de
egyenesen követeli a mélyebb elemzést. Ezért részletesen foglalkoztunk
regényeivel: az Egy flóbertpuska története, a Vitorlás a berken, a
Polgárjelöltek, a Színház az „Ezüst Kancsó”-ban, Kinek könnyebb? címû
novelláskötet, valamint az Egy kertre emlékezve címû esszékötet képezte
elemzésünk tárgyát. E mûveket azért vettük aprólékosan górcsõ alá,
mert nézetünk szerint Takáts Gyula prózájának ezen mûvek olyan
mérföldkövei, amelyek megadják a választ arra a kérdésre: hol  van
Takáts Gyula  helye a Nyugat harmadik nemzedékének tagjai között.
Helyhiány miatt nem foglalkozhattunk a legutóbbi idõkben megjelent
két prózakötetével, az Emlékek életrajzával, valamint az Öt esztendõ
Drangalagban címû naplójegyzetekkel, jóllehet ezeket nekünk volt
szerencsénk szerkeszthetni.3

1 A somogyi Nagyberek. Adatok a somogyi Nagyberek gazdaság- és településföldrajzához. (Doktori
értekezés.) Pécs. 1934. Kultúra Könyvnyomdai Mûintézet, 40 p. (Specimina Dissertationum Facultatis
Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae Quinqueecclesiensis, 51 p.
2 Laczkó András: Takáts Gyula. Bp.: Akadémiai Kiadó 1976. p. 159.
3 Takáts Gyula: Emlékek életrajza. Kaposvár, Berzsenyi Kiadó, 2001. Szerkesztette: Varga István.
Takáts Gyula: Öt esztendõ Drangalagban. Pécs, Pannónia Könyvkiadó, 2005. Szerkesztette: Varga
István
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A kutatás módszertana

Takáts Gyula egyetemi diáktársa és jóbarátja –Weöres Sándor - nevezte
elõször nemzedéknek azokat a fiatalokat, akik a múlt század  harmincas
éveinek közepén a Nyugat címû folyóirat körül csoportosultak.
Hasznosan forgathattuk Weöres Pécsett írt szakdolgozatát is, aki  A vers
születése címmel foglalta össze azokat a hatásmechanizmusokat,
amelyek a költõt mûködtetik  a versírás  szövevényes folyamatában.
Ebben  a munkában részletesen kitér arra is, amikor  a költõ prózát ír:

„Ha a poéta elkezd prózát írni, eleinte többnyire igen szánalmas az
eredménye: a kötöttség egyensúlyozója nélkül gyámoltalan; és a
megnyilvánuló hibák jellemzõek a temperamentumára. Némelyek, mikor
kitörnek a kötöttség gyámkodása alól, olyanok, mint a gátrepesztõ folyó:
rendszertelen és bõséges kedélyvilágukat nem fékezi semmi, a próza
terjengõsen dagadozik, [...] se-vége se-hossza a mondatok áradatának.
Mások valósággal fáznak, mikor kibújnak a forma köntösébõl:
hiányérzéssel küzdenek, a lendítõerõ hiányát érzik, minden szavuk kínosan
fakad és élettelen és szürke lesz; [...] a mondatok fogaskerekei nem bírnak
egymásba-kapaszkodni, a gondolatok összezsúfolódnak és nem találják
a folytatásukat. [...] Az elsõ eset inkább az ösztönös, érzelmi-lendületû
költõknél, második a tudatos és higgadt vers-ötvösöknél gyakori.”  4

Nem vitás, hogy Takáts Gyulát Weöres második kategóriájába kell
sorolnunk, a tudatos, higgadt vers-ötvösök közé, aki azonban a próza
követelte kihívásoknak is képes megfelelni. Ennek oka, hogy Takáts
Gyula  a legritkább esetben ír költõként, benne ott rejlik eredendõen a
prózaíró is.  Értekezésünk címválasztásával is szerettük volna
megerõsíteni azt a gondolatot, amelyet egy Lázár Ervinek a hetvenes
években adott interjújában mondott: munkásságában a próza olyan
helyet foglal el „…mintha több oldalról kapnám a fényt…”5

Egy flóbertpuska története. Az 1967-es esztendõben jelent meg Takáts
Gyula elsõ ifjúsági regénye. Több mint öt évtizedes élettapasztalatot,
valamint ennél is súlyosabb „élmény-pakk”-ot (a kifejezés EGRY JÓZSEFtõl
való) hordoz ekkorra a költõ, író, festõ és múzeumigazgató Takáts Gyula.
Korántsem lépett még bele az õszikés korszakába, ám regénye egyfajta
összegzésnek számít már. Mûvét, e lírai szépségû regényt édesapja
emlékének ajánlotta a szerzõ. Nemzedékének legjobb tagjait,

4    Weöres Sándor: A vers születése. Meditáció és vallomás. Dunántúl Pécsi Egyetemi Kiadó, Pécs, 1939
Dunántúl Pécsi Egyetemi Kiadó,Pécs, 1939.
5 Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. (szerk.: Lengyel Péter) Bp.: Gondolat Kiadó, 1971. p.
201.
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legkedvesebb barátait késztette remekmûvek írására az édesapák
emléke. Gondoljuk csak JÉKELY ZOLTÁN legszebb költeményeire – az õ
költõ-édesapja nagyenyedi tanár volt, vagy TATAY SÁNDOR református
lelkész atyjára a Bakonyban. Elmondhatjuk, hogy az elcsatolt Erdélytõl
az országhatárokon belül maradt Dunántúlig közös traumát élt át
minden család. Az elsõ világháború okozta sebek még frissek Takáts
Gyula regényének tanúsága szerint a lelkekben:

A regény szervezõ eleme egy flóbertpuska. Birtoklása a fantáziáló,
álmodozó, mielõbb felnõtté válni akaró gyermekek számára elérendõ
cél. Nem véletlen. Ha megkaphatják és élhetnek vele, szerintük általa
az igazi életbe avatódnak majd bele. A beavatás minden törzsi nép
hite szerint egy olyan folyamat, amelyben a próbák során a személyiség
kicserélõdik. A régi énbõl, a gyerekkoriból egy új, a felnõtt én születik
meg. Igazi fegyverhez (a felnõttek eszközéhez) jutni annyi tehát, mint
felnõtté válni. A puska Takáts Gyulánál az a tárgy, amelyet Searle a
következõképpen ír le: „Gyakran támad szükségünk valamilyen
eszközre, ami lehetõvé teszi, hogy felismerjünk egy objektumot, mint
státuszfunkcióval rendelkezõt, még ha a státusz láthatatlan is magában
az objektumban. Ebbõl a célból használjuk az úgynevezett
„státusindikátorokat”. Kézenfekvõ példák rá a jegygyûrûn, az
egyenruha, a jelvény, az útlevél, az autóvezetõi „igazolvány”.6 Ilyen
státusindikátor Takáts Gyulánál a puska. A puska, ami nemcsak a
pusztítás, a halál kifejezõje, hanem a megfelelõ kézbe kerülve a férfivá
válás szimbóluma is. A flóbertpuska keresése, majd használata közben
többször is adódnak olyan pillanatok, amelyekben a regényíró (s az
elbeszélõ Trombitás Miska) felfüggeszti, megállítja az idõt. S onnantól
kezdve, akár KRÚDY GYULA és MARCEL PROUST idõutazást tehet a múltban.
Az egyik jelenetben még a regény elején olyan történet jelenik meg
Trombitás Miska emlékezetében, amely errõl a bizonyos
idõrelativizálásról szól álom és valóság, múlt és jelen határmezsgyéjén.
Szilágyi Júlia: A felfüggesztett idõ nyomában címû tanulmányában
magyarázatot is találunk erre: „a várakozás: idõértelmezés. Arra az
idõre vonatkozik, amely még nem jött el; lehet, hogy nem is fog. De ez
nem befolyásolja a várakozás aktív vagy passzív stratégiáját. De milyen
idõ a várakozás ideje? Annyit mindenképpen tudunk róla, hogy
változásra irányuló idõ. Ebbõl pedig egyenesen következik az a mód,
ahogyan a várakozás antropomorfizálja az idõt az irodalmi mûben.
Fél vagy remél a várakozó, készül, csügged, beletörõdik, vagy

6 John R. Searle: Elme, nyelv és társadalom. Vince Kiadó Kft, Bp. 2000. 156. p. Ford.: Kertész
Balázs
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éppenséggel tervezget, elképzel, emlékezik. Hogy mire emlékeztet ez?
Hát az életre magára, mi több, a létre, hiszen a várakozás mint irodalmi
helyzet, mint beszédmód: létmetafora.7

Vitorlás a berken. BALASSA PÉTER vette észre MÉSZÖLY MIKLÓS

Megbocsátás8 címû remek kisregényében, hogy az elsõ kép (a kisváros
fölött szétoszlani nem akaró vonatfüst) után „nyolc kép jelenik, a szó
elsõ értelmében véve a képet. Az olvasóval együtt az irodalomtörténész
érzékeli, hogy a képek között valamilyen összefüggés van, s hogy a
történet logikája rájuk épül. Takáts Gyula is élt – ráadásul Mészöly Miklóst
megelõzve – a regényeiben ezzel az írói módszerrel, a képek szavakkal
való megörökítésével. A Vitorlás a berken címû ifjúsági regényében
például éppúgy egy képet ír le (egy Schooner hajó-ábrázolást), mint
Mészöly. A regény terepére, mint valami alapra festi föl a színeket Takáts
Gyula. A tõzeges talaj színe fekete. Szín ez is, hiszen a gyerekek
hazaviszik, s feloldják befõttesüvegekben. Aztán Takáts Gyula a berek
feketéjére azonnal ráfestheti a naphal „piros, arany és fekete kopoltyúját”,
„a halak kolibrijának” színeit.9 Ne felejtsük el, hogy Takáts Gyula barátja,
és a festészetben mindenképp mestere, Egry József szerette egyszerû
síkokra: háromszögekre, vagy éppen testekre: kúpokra redukálni a
formákat. Takáts Gyula egy-egy  forma-kavalkádjából kubista festmény
is kirakható.  A különbség csak annyi, hogy Takáts Gyula ennyire nem
kolorizálná túl a saját alkotását, ha önálló tájképet festene. Élénk, de
takarékosabb színkezelésûek a Takáts-festmények. Takáts Gyula Zrínyi
földjén úgy festi meg elbeszélõ prózakölteményét, mint valamelyik késõ-
barokk freskófestõ. (Maulbertsch vagy Dorffmeister mester.) Mint
modern colorista (az impresszionizmus híve) a templomfestõk
keresztény szimbolikáját (szinte ikonográfiáját) is föleleveníti. Abban a
korban játszódik a regény, amikor a berki harangszavakat fölváltja a
szivattyúházak motorja.

Polgárjelöltek. 1944-re Takáts Gyula is elkészül a maga második, immár
a mesterek teljesítményei felé igyekvõ, Polgárjelöltek címû munkájával.
(Ekkor mondhatja el Dante szavaival: Az emberélet útjának felén…)

Takáts Gyula kisvárosi ember, a kisvárosi viszonyok, kapcsolatok nagy
ismerõje. Jól tesszük hát, ha néha életrajzi elemeket gyanítunk egy-
egy mozzanat mögött. „Az életrajzot megítélhetjük abból a szempontból,
hogy mennyire vet fényt a tényleges költõi produktumra, de védhetjük

7 Szilágyi Júlia: A felfüggesztett idõ nyomában. Kellék.1991.6. sz. p. 33.
8 Mészöly Miklós: Megbocsátás.Bp.Szépirodalmi Kiadó,1984. p. 81.
9 Takáts Gyula: i. m. (45.) p. 11–12.
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persze azzal is, hogy ily módon tanulmányozhatjuk a zseniális embereket,
erkölcsi, szellemi ér érzelmi fejlõdésüket, aminek megvan a saját
érdekessége, s felfoghatjuk végül úgy is, hogy a biográfia anyagot nyújt a
költõ pszichológiájának és a költõi folyamatnak a rendszeres
vizsgálatához.”10

Takáts Gyulának talán éppen ebben  a mûvében érhetjük tetten azt
a fajta zárt világ-ábrázolást, amely olyannyira jellemzi líráját is. A
Polgárjelöltek  kisvárosa egyfajta Drangalag-elõkép, amely elképzelt
világával éppen hosszú életének utolsó  két évtizedére nyomta rá
bélyegét. Igaznak érezzük Takáts Gyulára is E. M. Forster megfigyelését:
„… egy-egy regény mintázata annyira világosan meghatározott lehet,
hogy benne az egész mû valósággal képi formában összegzõdik.11

Ugyanaz a nihil kísérti ebben a mûben Takáts Gyulát, amely
Kosztolányit is az Aranysárkány megírására késztette. Ugyanaz a
céltalanság és hasonló szívóhatású ûr, azaz a semmi fenyegette a vidéki
városkák lelkeit. Hogy föl lehessen venni a harcot ezzel a pusztulásba
vivõ lelki örvényekkel, ahhoz emberi célok kellenek elõször. Cél híján
(ezt Takáts Gyula ifjúsági regényei is tanítják) minden erõfeszítés és
kitartás hiábavaló. Az értelmes és szép létezés mint cél aztán
legitimizálhatja már az álmokat: egy pisztrángosról is akár, amilyet még
nem látott a város. Báró Kemény Zsigmond igen haragudott azokra a
vidéki fõurakra, akik szó szerint elhülyéskedték az idõt a cselédeik
ugratásával, kihívva maguk ellen még a fátumot is. Egy átmeneti réteg,
amely még csak az elején tart a polgárrá válás hosszú útjának. A városba
került a parasztság, de a városban sok mindent elhagyott: elõször napi
tevékenységébõl, azután kultúrájából. A városi iparos réteg pedig még
nem találta meg azt a társadalmi szerepet (perszonát) s az afeletti,
fontosabb önazonosság-tudatot (identitást), amellyel élni lehet és
érdemes. Szomorú történelmünkben sem a két világháború közötti
idõben, sem a XX. század derekán túli intervallumban nem sikerült a
polgárjelöltségbõl igazi polgárrá válni vidéken. Takáts Gyula a század
elsõ felét látta még a regény írásakor, ám mint a Fölszállott a páva
címû versét író Ady, õ is pontosan ugyanazokat a betegségeket látja a
szülõföldje vármegyéjében. Csak keserûbben.  Takáts Gyula parabolája
általánosabb üzenetet hordoz, mintsem egyetlen korszak
társadalombírálata volna csak. Bár kétségtelen: az is. Magyarország
vidéke ez az 1925. esztendõben. Ugyanazok a gömbakácok   adják az

10 René Wellek-Austin Warren: Az irodalom elmélete. Osiris Kiadó, Bp. 2002. Ford.: Szili József, 75. p.
11 E. M. Forster: A regény aspektusai. Helikon Kiadó. Bp. 1999. 111. p. Ford: Szili József
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árnyat a dunántúli kisvárosban, mint Szabadkán vagy bárhol az egykori
Monarchia területén.

Színház az „Ezüst Kancsó”-ban. A regény címe egy kisvárosi szálloda
neve, amely locativusraggal van ellátva, mivel abban „színház”
található. Ugyan maga a színházi épület a szállodával szemben van,
ám a társulat tagjai az Ezüst Kancsó emeleti szobáiban laknak. A
színházról mind a világ-, mind a magyar irodalomban több regény
született már. Messze nem a teljesség igényével sorolunk föl néhány
alkotót és mûvet: Bulgakov: Színházi regény, KLAUS MANN: Mephisto,
Maugham: Színház, SUSAN SONNTAG: Amerikában, Krúdy Gyula: Utazások
a vörös postakocsin, THURZÓ Gábor: A hal és háló, Mándy Iván: Álom
a színházról, SPIRÓ GYÖRGY: Az ikszek, SÁNDOR IVÁN: Drága Liv. A színészek,
a mulattatók, a clownok minden korban a róluk szóló alkotások
szereplõivé is váltak. A nézõ és az olvasó hajlamos arra, hogy a színész
életét színpadiasnak, az íróét pedig feltétlenül regényesnek tartsa. Nem
minden alap nélkül. A regényében például egy kisvárosi polgárnak a
mûvészlétrõl annyi fogalma van csak, amennyit egy olvasmányélménye
során szerezhetett meg. Munkánk e fejezetében külön foglalkozunk
Takáts Gyula névadási gyakorlatával. Ezzel a mozzanattal
rávilágíthatunk ugyanis arra: mennyire ismerte a somogyi kisváros,
Nagyatád (a regényben Bakád) népességének összetételét, a Kárpát-
medence népeinek keveredését.

Kinek könnyebb? Ha megkérdeznénk egy alkotót, aki regényt, novellát
és verset egyaránt ír, hogy mi a novella, csak rábökne ujjával a szóra:
novella az, ami a regény és a vers között van. Pontosabb novellaelméleti
meghatározást és meghatározásokat nem is igen érdemes keresni, mert
– bár a témának létezik irodalma –, de használhatóbb definíciót keresve
se találhatnánk.  1963-ban egy külcsínére nézve is karcsú és szép könyv
jelent meg Takáts Gyulától. Csaknem két évtizedet kellett várni az
olvasóinak arra, hogy Polgárjelöltek címû regénye után újra Takáts-
prózát vehessenek a kezükbe. Hogy a megjelenés idején lehettek
hivatalos fanyalgók mindazért, hogy Takáts Gyula nem a „társadalmi
változások” írói ábrázolása terén jeleskedett, hanem „csak Egry József-
ien” nézett szét az életében és maga körül, azt a könyv kevéske számú
kritikái valószínûsítik.

A kortársak nem vették észre, hogy Takáts Gyula beemelte a magyar
irodalomba  a berekben élõ emberek világát. Ahogy Illyés, Nagy Lajos,
Móricz szociografikus hitelességgel készítette „jelentéseit” a pusztákról, a
homokról, úgy Takáts a berki pásztorok legjobb és leghitelesebb ismerõje.
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Egy  kertre emlékezve .A tanulmányíró Takáts Gyula. A magyar
irodalom története azonban olyan költõkrõl szól, akik annyi minden
mást is csináltak a versíráson kívül, hogy szinte csoda, hogy a lírai
életmûvek létrejöttek. Balassi és Zrínyi kardot forgatott, elõbbi borral
is kereskedett, utóbbi katonai szakkönyveket írt. Csokonait a botanika
is érdekelte, Batsányit a politika és az irodalmi élet szervezése, Berzsenyi
gazdálkodott, Petõfi maga alkotta a forradalmat, Ady hírlapírónak is
zseniális volt a XX. század elején. S elképedünk, hogy a költõk
íróasztalain hány ív olyan szöveg született, amelyeken nem saját verseket
találunk, hanem naplósorokat, visszaemlékezést, mûhelytanulmányt,
mûgonddal megírt esszét, társak mûveibõl összeállított szerkesztõi
kéziratot, megélhetésért végzett mûfordítói robotot… Takáts Gyula a
klasszikus költõelõdök prózáin túl a kortársakét is ismerte és ismeri.
Lapozzunk csak bele a hozzá írott levelekbe, s pillantsunk csak a verseket
és szépprózákat írók tanulmányaira, esszéire, kiállítás megnyitóira!
Gondoljunk A bárány vérét író Jékely Zoltánra, a visszaemlékezéseit
(Nehéz szerelem címmel) közreadó, s kiváló esszéíró Vas Istvánra, az
irodalomtörténészként is remeklõ Rónay Györgyre… Takáts Gyula
nemzedékét is olyan költõ-hullámok követték, melynek tagjai
verselemzõként, irodalomtörténészként költõi. teljesítményük értékét
többszörözték meg. RÁBA GYÖRGY Babits-monográfiája, LATOR LÁSZLÓ és
NEMES NAGY ÁGNES tanulmányai nélkül elképzelhetetlen lett volna
irodalmi életünk. TANDORI DEZSÕ olvasónaplója szinte vallomásként is
olvasandó (Az erõsebb lét közelében). De még NAGY GÁSPÁR kétkötetnyi
prózagyûjteménye sem csupán verseinek hátországa, hanem fontos
és önálló mûremek (Szavak a rengetegbõl és Közelebb az életemhez.)

Gazdagság ez a legtöbb esetben, hiszen a költõ bármihez nyúl,
fõképpen mestersége anyagához, a szavakhoz, az nem múlhat el
nyomtalanul. Visszahat elsõdleges költõi tevékenységére, a versírásra.
Nincs külön Takáts Gyula szõlõtulajdonos és Takáts Gyula költõ. A
pannon flóra a becehegyi löszrõl átemelõdött a hófehér papírlapokra.
A szõlõ végében az erdõ is minden állatával bekéredzkedett e költõi
világba. Takáts Gyula az elsõ rajzain szereplõ pávákat viszontláthatta a
római sírköveken és a valóságban is. Köztudott, a költõ életmûvében
különbözõ prózai mûfajok vannak jelen. Regényei és novellái mellett
a tanulmányai is jelentõs értékei, részei az oeuvre-nek. Már
hatvanesztendõs volt, amikor megjelent a Szépirodalmi Kiadó
gondozásában az Egy kertre emlékezve címû prózakötete. Alcíme a
következõ volt: Mûvek és mesterek között. A borítólapon a következõ
önkommentár állt: „Könyvem címe jelképes, de ez a kert, az irodalom
vagy a mûvészet kertje nekem valóság. Negyven éve mûvelem.”
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A kert képe a gyermekkor és az eszmélkedés édenét hivatott fölidézni
a befogadóban. A paradicsomot elveszíti az ember, ám vissza is kapja
az üdvtörténet szerint. A teremtõ alkotónak munkája révén elérhetõ
az éden visszaperlése, legalábbis megidézése.

A kutatás eredményei

Takáts Gyula prózai munkássága mennyiségileg elsõ látásra nem
állítható lírai alkotásai mellé. Bár ha a máig csak részben feldolgozott
levelezésére, meg kiadatlan naplójára, egyéb feljegyzéseire gondolunk,
akkor minden bizonnyal ezen a téren is kiállná az összehasonlítást a
lírai életmûvel. Sok érdekességet tartogat még a hagyaték, melynek
értõ feldolgozásában csak reménykedni tudunk.

Takáts Gyula a Nyugat legutolsó élõ írójaként õrizte azokat az
értékeket, amelyeket a magyar irodalom legnagyobbjaitól látott.
Költészetét, miképpen egész munkásságát rossz irodalomtörténeti
beidegzõdéssel szokás „a pannon derû alkotójaként” meghatározni.
Azért nem kedveljük az ilyen meghatározásokat, mert leegyszerûsített
voltukkal elvonják a figyelmet azokról az elemekrõl, amelyek Takáts
Gyula prózájában modern törekvésekként fogalmazhatók meg. Észre
kell vennünk prózai írásaiban azt a tudatosságot, amellyel nemcsak a
napi politikai és társadalmi aktualitásoktól tartja távol magát, hanem
mindenkor  kivonja magát a jelenbõl. Alakjai, témái túlmutatnak a mán,
elemeli a hétköznapokból hõseit, ezzel egy idõben egy általa konstruált
új világba helyezi. Zárt közösségek keletkeznek így, fullasztó kisvárosok,
párás, gõzölgõ bereki világ, ahol pontosan bemérhetõ a jellemek
mûködése. A költészetét figyelõ és elemzõ kritikusai elmondják:
mûvészetének egyik legnagyobb értéke az önálló világ megalkotására
tett szüntelen kísérlet. Ezt mondhatjuk prózájáról is. Minden mûvében
olyan zárt világot ábrázol, amelyben a szereplõk sajátos viszonya adja
egyben a történeten túli mondanivalót. Ezek a korfüggetlen mûvek így
aztán ma is képesek aktualitással bírni. Ahol lehetõségünk nyílt,
példákkal igyekeztünk rámutatni, milyen eszközökkel dolgoztak
kortársai, kivált nemzedéktársai. A kevés fény, amely Takáts Gyula
terjedelmes életmûvében a prózára esett, elsõsorban a regényeket
világította meg. A Polgárjelölteket bizton tarthatjuk a Nyugat harmadik
nemzedéke egyik jelentõs prózai alkotásának, de szerettük volna felhívni
a figyelmet a novellista Takáts Gyulára is. A Kinek könnyebb? címû
kötet egyes darabjainak elemzésekor azt tapasztaltuk: a nagy mesterek
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hatását –Kosztolányi, Krúdy, Móricz – úgy sikerült elhagyni, hogy azok
értékeit egyéni színekkel gazdagította.

Válaszolhatunk egyértelmûen arra a kérdésre: Takáts Gyula esetében
nem arról van-e szó csupán, hogy a költõ prózát ír. Egyértelmû nemmel
felelhetünk. Önállóan is megállják ezek az írások a helyüket. Csupán
csak árnyalják versei a róla alkotott képet, mint ahogy ez fordítva is
igaz: a prózai írások egyszerûen a líra árnyalásaként foghatók föl. A
sok oldalról kapott fény ajándékai ezek.

Epilógus

Munkánk már elkészült, örömünkre Takáts Gyula elolvashatta,
helyenkénti pontosításait, megjegyzéseit figyelembe vehettük. A
végleges verzió megszületése idején jött a hír: a Nyugat megjelenésének
századik esztendejében kilencvennyolcadik évében elment közülünk.
A vele készült utolsó interjút mi készíthettük közvetlenül kilencven-
hetedik születésnapja elõtt. Mintegy fõhajtásként közöljük jelen
munkánk mellékleteként, abban a reményben, hogy bizonyos részei
megerõsítik az általunk korábban leírtakat.
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