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l Ő C s e i  P É t e r

„bAráti ÖlelÉssel”
Fehér Zoltán József: Dedikált könyvek Takáts Gyula könyvtárában 

szerencsés az az író, költő, akinek családja, értő környezete, elkötelezett kutatója gondos-
kodik arról, hogy nevét, életművét ne lepje be idő előtt a feledés futó pora. Értékeink 
veszendők, hihetetlenül gyorsan forog az elmúlás malma. el kell gondolkodnunk azon, 
hogy a változó olvasási szokások, a tömeges kitántorgás, a felgyorsult kulturális átrende-
ződés időszakában mi lesz a sorsuk azoknak a műveknek, amelyek szerencsésebb korsza-
kokban méltóbb és számosabb befogadóra leltek.

Olykor az örökösöknek is aránytalan küzdelmükbe kerül, hogy a hátrahagyott kézira-
tok, dokumentumok, töredékek ne kallódjanak el. A huzatos magyar történelem szinte 
lehetetlenné tette, hogy jelentős íróink, költőink könyvtárai érintetlenül fennmaradjanak. 
A háborúk pusztításai után nemegyszer a hozzá nem értés, a kicsinyesség, a gondatlanság 
akadályozta megőrzésüket, alapos feltárásukat. Alig akad olyan klasszikus szerzőnk, aki-
nek könyvtáráról, a neki ajánlott kötetekről pontos képünk lehetne.  

takáts Gyula, a Nyugat harmadik nemzedékének költője módszeresen gyűjtötte, meg-
becsülte a neki szóló dedikált műveket. hagyatéka nem szóródott szét. Életében és a halá-
la óta eltelt évek alatt számos kiadvány, dokumentumközlés tárta fel sokoldalú munkás-
ságának összefüggéseit. Az Alföldben, a Jelenkorban, az Életünkben, a Somogyban, a Helyét 
kereső nemzedék című kötetben kiterjedt levelezésének fontos darabjai jelentek meg. Pécsett 
a Pro Pannonia kiadói Alapítvány kiadta martyn Ferencnek hozzá írott üzeneteit (Levelek 
Takáts Gyulának; sajtó alá rendezte: tüskés tibor, 1999). szintén az Alapítvány jóvoltából 
olvasható a Fodor András és Takáts Gyula levelezése (sajtó alá rendezte: Pintér lászló, 2007), 
illetve a Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése (sajtó alá rendezte: Pintér lászló, 2008) című 
kötet. (Persze mindez csak ízelítő; reménykedhetünk a méltó folytatásban.) nyomtatott 
formában és digitálisan is elérhető a költő életrajza és könyveinek adattára. előbbi bengi 
lászlónak és a Digitális irodalmi Akadémiának, utóbbi magyar Józsefnének és köpflerné 
szeles Juditnak, továbbá a kaposvári megyei és Városi könyvtárnak köszönhető.  

A hagyatékában fennmaradt dedikált köteteket Fehér 
zoltán József dolgozta fel. Az eredményt igényesen rendezte 
sajtó alá. A könyv bevezetőjében a költőnek szóló ajánlások 
általános jellemzőit foglalta össze. két fontos dolog azonnal 
kiderül ebből a szűk tíz oldalból: takáts Gyula munkásságá-
nak, kapcsolatainak, kéziratainak alapos ismerete, illetve a 
dedikációk típusainak gondos, közérthető, nem hivalkodó 
áttekintése. A viszonylag új terület bemutatása során saját 
megfigyelésein, tapasztalatain kívül elsősorban lengyel 
András és bíró-balogh tamás kutatásaira, megállapításaira 
támaszkodott. Az összeállítás bőséges és pontos jegyzetei lé-
nyeges pontokon segítik az olvasó tájékozódását. számos 
távolabbi összefüggésre hívják fel a figyelmet.
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A dedikált kötetek sok mindenről árulkodnak. kiegészíthetik tudásunkat; árnyalhat-
ják ismeretünket az ajándékozók és a megajándékozottak kapcsolati hálójáról. egy-egy 
esetben dokumentálhatják a barátság (más esetben a szerelem) kezdetét, a találkozások 
helyszínét, idejét. árulkodó életrajzi mozzanatokra is fényt vethetnek. szerencsés esetben 
a formális, közhelyes bejegyzések mellett érdekes szójátékoknak, vallomásoknak, alkalmi 
verseknek is beavatottjai lehetünk.  A dedikációk egy része – alkalmi voltuk, rövid üzene-
tük alapján – a levelekkel rokonítható. 

Fehér zoltán József betűhíven, a tördelést is érzékeltetve közölte a körülbelül 1300 
ajánlást és alkalmi ajándékozási bejegyzést. A több mint 400 szerzőtől származó sorokat 
időrendbe szerkesztette. A legkorábban előforduló adat után ugyanattól a költőtől, írótól, 
műfordítótól, helytörténésztől, múzeumi szakembertől következnek a további kötetek. 
Az elsők közé természetesen a fiatalkori barátok, szerzőtársak, elsősorban a Nyugat har-
madik nemzedékének költői, írói tartoznak (Weöres sándor, Vas istván, képes Géza, 
Jékely zoltán, Jankovich Ferenc, hajnal Anna). ez a „helyét kereső nemzedék” (takáts 
Gyula), „botcsinálta nemzedék” (Vas istván) vegyesen, nagy szórással kapott helyet 
babits folyóiratában. nem csoda, ha a Nyugat mellett önálló fórummal, illetve más lapok-
kal is kísérleteztek. Verseiket, egymásról is szóló értékeléseiket többek között a Válasz, a 
Magyar Minerva, az Argonauták, a Költészet, az Új magyar költők, a Magyar Irodalmi Almanach 
1941. és a Termés hasábjain olvashatták az érdeklődők. közülük néhányan a Szép Szóban, 
illetve a Napkeletben és a Kelet Népében is feltűntek. 

A közös indulás és az útkeresés az esetek többségében több évtizedes barátsággá vált. 
A dedikációk jó részében ennek megfogalmazását is láthatjuk. A hűség nem csupán a 
bejegyzések számában, hanem idejében is nyomon követhető. nem múló barátságokat 
dokumentálnak a háromnegyed évszázad dedikációi: Weöres sándor (1934–1983); Vas 
istván (1935–1991); Jékely zoltán (1937–1981); képes Géza (1937–1988). bevezetőként em-
lítek néhány érdekességet. tatay sándor 16 dedikált kötete közül a Zápor a legérdekesebb: 
„takáts Gyuszi élettársamnak szeretettel bpest 1941. okt. 3. tatay sanyi” (17.). Amikor ezt 
bejegyezte, aligha gondolt arra, hogy évtizedek múlva milyen konnotációja lesz ennek a 
mondatnak. későbbi köteteiben a „komámnak” és a „komáméknak” minősítéssel talál-
kozhatunk többször. 

Weöres sándor esetében az első kötettől (Hideg van) az Egybegyűjtött írások 1970-es  kiadá-
sáig terjed a sor. sőt, valamivel tovább is. A szerkesztő besorolta a fiatalabb költőbarát 1936-
os fényképét és a szederkényi ervin által szerkesztett, Weöres sándor 70. születésnapjára 
kiadott kötetet is.  ez utóbbiban a képzőművész és költő tisztelgők sorában takáts Gyulától 
a Dobogók című vers szerepel. A „régi barátsággal” jelzős kapcsolat már A kő és az ember aján-
lásában olvasható, hogy évtizedek múlva „igen régi barátsággal” formában tűnjön föl az 
emlékkönyvben. Csak találgatni tudjuk, hogy számos későbbi Weöres-mű dedikált példá-
nya miért hiányzik a hagyatékból és az összeállításból. Ami biztos, barátságuk nem múlt el.  
Érdemes lenne összevetni a baráti dedikációk viszonzását. (ezt az ötletet természetesen nem 
Fehér zoltán József munkájának hiányaként említem.) A csöngei Weöres sándor – károlyi 
Amy emlékházban számos takáts Gyula-dedikáció található. ezek többnyire változatosab-
bak, mint a neki szólók. közülük idézem a következő kis alkalmi verset a Hódolat Berzsenyi 
szellemének című 1976-os kötetből: „Ami minket összeköt / nikla és Csönge közt / somogyból 
a vazsinak / küldöm Weöres sanyinak / és károlyi Amynak! 976 szeretettel Gyula”. A másik 
ide kívánkozó megjegyzés a dedikációban is szereplő feleséggel kapcsolatos. károlyi Amytól 
mindössze egy tétel szerepel a hagyatékban. 

Vas istván könyveinek lakonikus ajánlásait több alkalommal szántó Piroska is kiegé-
szítette, illetve aláírta. A „baráti öleléssel” és a „régi barátsággal” átnyújtott kötetekből 
csaknem 40 található a hagyatékban. A dedikálások egy részében takáts Gyula kedv-
teléseire, szokásaira is utalás történik. Jékely olykor nem is költőként, íróként, hanem hor-
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gászként köszöntötte. A humoros sorok azt jelzik, hogy irodalom mellett más lényeges 
dolgok is akadnak: „takáts Gyulának a balatoni halak rémének szaktársi megbecsüléssel 
budapest, 1947. X. 12. Jékely zoltán” (33.). Az Évtizedek hatalma című kötetbe ezt írta: 
„Drága jó barátomnak, takáts Gyulának, halászatban – vadászatban – madarászatban 
töltött szolgálati időnk emlékére! nagy szeretettel: Jékely zoltán 1979. okt. 4.” Amikor a 
sorokat lejegyezte, talán közös csöngei látogatásukra és a Weöres sándorral töltött napokra 
is gondolt (34.).

képes Géza verses ajánlásaiban ugyanúgy szó esik a közös emlékekről, a könyvek 
„cseréjéről”, mint takáts Gyula méltatásáról és a „szívbeli társ” által rajzolt irodalmi arc-
képvázlatról. A dedikációk visszatérő témája az idő múlása, a barátságok nem halványuló 
emléke. rendre föltűnik a pannon táj, a dunántúli környezet megannyi értéke, közös él-
ménye. A múlthoz szorosan kapcsolódnak a közösen tisztelt irodalmi és képzőművész 
elődök, mesterek. közülük kiemelten Csokonai és berzsenyi. 

A somogyi költő ezer szállal kötődött Pécshez, az itteni irodalmi kiadványokhoz és szer-
zőkhöz. nem lepődhetünk meg, hogy számos (tucatnyi, olykor több tucatnyi) ajánlást olvas-
hatunk kocsis lászlótól, bárdosi németh Jánostól, Csorba Győzőtől, bertók lászlótól, 
tüskés tibortól. A híd panasza című Csorba-kötetet még 1943-ban kapta. A költőbaráthoz 
számos közös élmény, többek között felejthetetlen római ösztöndíjuk kötötte. Az utolsó 
autográf dedikálás ezt idézte. A város oldalában című jelenkoros pécsi kötetben e sorok olvas-
hatók: „stefikének és Gyulának, Gyulának itáliai vitézkedéseinkre emlékezve is. Győző – 
Pécs 91. okt.” A költő hátrahagyott verseit (Pro Pannonia kiadói Alapítvány, Pécs, 2000) min-
den bizonnyal özvegye, margitka küldte el és ajánlotta a jóbarátnak. A kaposvári hagyatékban 
a 19 kötet mellett Csorba Győző 80 levele is fennmaradt. bertók lászló tanítványi tisztelettel, 
a példaadó barát iránti megbecsüléssel ajánlotta verseit a kaposvári költőtársának. 

Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy milyen sok irodalomtörténész, kritikus tisztel-
te meg dedikált köteteivel takáts Gyulát. A teljesség igénye nélkül tüskés tibort, Csűrös 
miklóst, Fábri Annát, lengyel balázst, Domokos mátyást, Pomogáts bélát és rónay 
lászlót említem. 

külön kell szólni azokról a fiatalabbakról, akik a figyelemért, a támogatásért mondtak 
köszönetet. Fodor András mindvégig hűséges diákként emlékezett istápolójára. Az 1950-
ben kiadott Puskin-fordításától egészen az özvegye által ajándékozott Kései rádöbbenésig 
fél évszázadot ívelt át kapcsolatuk. hosszan lehetne idézni Veress miklós, kerék imre és 
ágh istván ragaszkodó, ihletett sorait. A kötetet lapozgató olvasó számos megható aján-
lással találkozik majd. 

A határokon túli magyar irodalom képviselői – bár nem hiányoznak – viszonylag ki-
sebb kört jelentenek a gyűjteményben. közülük nagy Pált, Papp tibort, major-zala lajost, 
rácz istvánt, horváth elemért és mózsi Ferencet említem. ezt alighanem a kapcsolattar-
tási nehézségekkel magyarázhatjuk. A kaposvárott élő költő kevesebbet utazhatott, mint 
sok-sok fővárosi pályatársa. 

takáts Gyula baráti és munkatársi köréhez tekintélyes számú helytörténész, népraj-
zos, múzeumi szakember tartozott. hagyatékában számottevő mennyiségű az általuk 
ajándékozott kiadvány.  

A filológus udvariassága a pontosság, az olvasó előzékeny kiszolgálása. Fehér zoltán 
József ebben is követendő példát mutat. A kötet végén található adattárral az érdeklődők 
könnyű tájékozódását segíti. röviden jellemzi a dedikálások szerzőit, és azt is feltünteti, 
hogy hány levelük maradt fönn a hagyatékban. (bár minél több napvilágot láthatna közü-
lük!) A kötet szerkesztését dr. szirtes Gábor végezte. Az ízléses kiadvány méltó darabja a 
Pannonia könyvek nagy múltú sorozatának. 


