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Lectori salutem!
A magyar irodalom iljabb tdrtdnetdben kevds olyan szertedgazf alkotdi, tuddsi dletmii taldlhat6, mint Keresztury Dezsrid. Szdmtqlan, meg dleteben napvildgot
ldtott frdsa mellett tisztel6i, bardtai is iddrdl idrire, kiildndsen az dufordulhkhoz
kapcsolhd6an tematikus vdlogatdst, tanulmdnyokat, sajat kdltemenyeket adtak Cs
adnak kdzre, a kivdl6 mester szellemisdgdt iddzve. Ez a cdlja a jelenlegi munkdnak is - Keresztury Dezsd reprezentdns dedikacifit gy{ijtdttilk csokorba,
szilletdsdnek I 05. dufordul6j a tiszteletdre.
S hogy midrt dedikdcihkat, arra eg))szer{i a valasz. Mert a nagy m{iveltsCg{i tud6s ds kriltd ebben a mtifojban is kiemelkedrit alkotott. Fontosnak tartottuk, hoglt
ne csak a ctmzettek krire, a szal*na, de a nagykdzdnsdg is megismerje 6t errdl az
oldaldril es a m{igonddal megkompondlt vagy dppenfuttdban pap{rra vetett szdvegekben megcsillan| szellem az alkot6i oeuvre-ben val6 tovabbi elmdlyilldsre
csdb{tson.

Az itt krizreadott ajdnldsok minteg,t emberdltcinyi id6t fognak dt ds r)sszegy{ijtdsiiket is, a zalaegerszegi Keresztury-hdz ds a benne taldlhatd komoly irodalomtdrtdneti jelentrisdg{i anyagfdltci gondoz|ja ds rendszerezcije, Nyakasnd Tiri Kldra rdszdrdl, hdrom dvtized tapasztalata segftette. A munkdt egy iljonnanfellelt dedikdcii ind[totta el, ami ritletet adott a mindl teljesebb korpusz tisszedllitdsdhoz.
A megkeresdsnek eleget tdve sokan killdtdk el a szdmukra {rt ajdnldsok mdsolatdt,
mig ndhdny dedikdci| kiildnbdzd gt{ijtemenyekbril keriilt el6, ami1rt e tdrak gondos kezel1inek tartozunk kdsztinettel. A bedrkezett anyagokat Keresztury Dezscind
Mara asszony mintegt elfvdlogatdsban rdszesitette, s kiegdszltette a neki szdnt
bejeg,,zdsekkel is. Vdgiil, ndmi m\dosftdssal ds a kapcsol6d6 melldkletek beemeIdsdvel vdlt teljessd ez a kritet. Fri elrendezdsi elvkdnt a kapcsolatok rangsoroldsdnak ldtszatdt vagt bdrmi mds esetleges J4lreertest elkerillendri, az alfabetikus
rendet vdlasztottuk. A kdtetforgatdsa kdzben bizonyarafeffigyelnek rd, hogt emldkktinyvbejeg,,zdsek, killtinbdzd feliratok is bekerilltek az anyagba. Ez pedig
mindenkdpp szfilrsegessd teszi, hogt egyfelSl meghatarozzuk a dedikdci6 mtifajdnak jellegzetessdgeit, mdsrdszt rdviden indokoljuk a ,,Itatdrteriileteltre" kalandozdst.

A kOtet megjelenCsCt tdmognttn:
M il lecentendri aml Klla,ulupth,rt n,y
Za|uegcrszcg Mcgye| Jogfi Vdros dnhornulnl,utu
Zulu Megye hn*orndrytutu
K e n! $zt a ry E mll*blcolttdg

Fontos kiemelni, hogt a terminus eredetileg szakrdlis jelentdsil, az istennek
./blajanlou dpilletekre, templomolva vonatkozott. A dedikdcif kdt formdja ktizill
kezdetben az irott m{ialkotds fciszdvegehez (Haupttext) kapcsolt melldkszdveg
(Nchenlexl).formajdban, dltaldban valamely mecdndsnak, remdnybeli vagy val6s

tcimogatonalc, uralkod6nak, szepasszonynak, palyatdrsnak, stb. tett nyomtatott
ajdnlds volt elterjedt. Ez m6dosult a xIX. szazadra az ajandekozott pdlddnyt
egyedivd tev6, qz olvasLnak szdnt kLziratos bejegltzessd, s drvend napjainkban'is
kdzkedveltsegnek. Ez utobbi tipus alapvetcien ndgt dologra vonatkozhat,
amenynyiben a szerzd saidt mfivdbe iegyez be (Kereszturyndl tr;bb petddt taldlhatunk
ennek ellenkezrijdre): a szerzd vagy a cimzett szemhlydre, ct mtjre, vagy valamilyen kdzds elmdnyre, emlekre. Jelen krjtetben mind a neg,t
fajtdval taldlkozhatunk, a leggltakoribb mdgis - es ezek beemelIsdre tudatosan tdrekedtiink az
- eppen ajdnldssal elldtott ds aldirt kdnyv karakterdre vonatkoz| utalas, ami az
aliot6 finom stflusdrzdkdt is igazolja. A masik harom t[pust tekintve pedig
nemfeledkezhetilnk meg annak jelentcisdgdrril, mennyiben segitik ezek a iedikdci1k a
szer26, jelen esetben Keresztury kapcsolatainak vizsgdlatdt, s milyen
hasznos adatdkokkal szolgdlhatnak a jrivribeli monogrdfus vagy a kontaktustrirrdnetet kutato
irodalomtcirtdndsz szdmdra. Mar a kdtet
felilletes vdgiglapozdsakor a dedikaciok
mennyisdgdbfl ldtszik (tr;rekedtiinlc a rendelkezdsre atlo dsszes szdvegbril ardnyosan vdlogatni) a kapcsolatok erdss1ge, kdrvonalaz1dik a borati ldr ds megmutatkoznak a gyengdbb kr;tdsek is, j1ilehet a sztereotip ajdnldsokat, ahol lehit,

p r 6 b dl tuk s zanddko

s

an kihagyni.

Ez a kcitet nem egyedilldllo vdttalkozds, hiszen tribb hires 6s kivdt| dedikal,
szdvegeit gyiiitdftAk mar kr,ikin kiadvdnyba (eldg csak Szentkuthy Mikl,st emlitent;.nkl,.mdgis azaltal ugyancsak egyedivd kivdntuk tenni, hogt a mtifaj hatdrait
silroli vag,'feszegetri ajdnldsokat is kr)zreadunk. Nemcsak a klasszikus eredethez
akartuk ezdltal kritni e vdlogatdst, de Keresztury soksz[nr,isdgdt is reprezentdlni
szerettr'ik volna vele' S ha mdr, csak kis mdrtdkben is, sikeri)l hozzdjarulnunk
ahhoz, hogy e g1t[ijtemdny tovabbolvasdsra, egy-egy alkotds megismerdshre, netan
az 4letm{iben val6 elmdlyiildsre inspirdljon, munkdnk eldrte a cdlidt.
Vegezetill szeretnenk kdszrjnetet mondani mindazoknak, akik i ko,nt megvalosulasdt bdrmilyen formdban segitettek, es j6 barangoldst k{vanunk Kerisztury
de dikdc i6 inak univerzumab an.

Zalaegerszeg, 2009. november 9.

Szemes P6ter

(Dun5ntuli hexameterek c. kotetb6l)
Azdrt kedves Albert Zsuzsa,
nem vdsz az ember virtusa,
hogyha, amikor sz6lva hallgat,
nem szolgdl s csak magdnak vallhat.
Szeretettel, bardts dggal (mindkettci
atyai)
Keresztuty Dezsd
1957.

II. I.
x**

(,,S mi vagyok 6n...?" c. kotetb6l)

Ndha az ember melyre hullik,
s nem jut eszdbe semmi mds,
mint az az 6si vallomds,
hog,, baj, ha ifiusdga millik!
De vigaszul: Im a kdltdszet.
Olvassa hdt s ndzze e kdpet!
Udv! Albert Zsuzsdnak
Szeretettel
Keresztury Dezsri
1967
lr**

(Emldkezdseim c. krltetb6l)
A gyr)kerek 6lnek,
taruisitjdk a j6 emldkek.
ds Albert (Mardi) Zsuzsa
akinek szeretettel adj a
e kdnyvecskdt
vdn bardtja:
Keresztury Dezsd
B/: 1993. szept. vegen.
P,r.: uzcrt.jrllsson lxtl(iIc ( itilntt,
nuk i,s, lcgultilth l;ztilu'll (t::lt,k'li) iklvl
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