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Semmiképpen sem nevezhetőő szokványosnak a magyar irodalom történetében, 
ha egy szerző betölti hetveneedik életévét. Az még ritkább, hogy két, majdnem 

egyidős, neves alkotó leveleibőől ismerünk részleteket hetvenes éveiktől egyikük 
nyolcvanötödik születésnapjáig.

A Takáts Gyula-hagyatékkban található hat Határ-levél1 közül az első 1980 
márciusából származik. Az utolssó 1996 májusából. Ezt megelőzően azonban semmi. 
Noha a két költő már a háborút mmegelőzően ismerhette volna egymást, feljegyzéseik, 
műveik nem utalnak arra, hogyy egyáltalán tudtak volna a másikról. Miként Határ 
második leveléből kiderül, Takátts Gyula Határ korával sem volt pontosan tisztában. 

Kétségtelen, hogy alkatilaag két teljesen különböző alkotóról van szó. Két kö-
zös vonás azonban mégis adja mmagát: mindketten átélték a XX. század nagy fordu-
lóit, s mindkettejükben erős bölccseleti, filozófiai érdeklődés élt. Ez még mindig nem
vall szoros szellemi rokonságra, s erről – meggyőződésünk szerint – nem is beszél-
hetünk. Az időről időre váltott llevelek és egymásnak megküldött kötetek mögött – 
nem leegyszerűsítve a kérdést – megfigyelhető a két költő korból fakadó kölcsönös 
tisztelete, érdeklődése a másik irránt. Takáts Gyula rendszeresen küldi köteteit Határ
Győzőnek, aki valamennyit szereetettel fogadja és ismertetőt közöl róluk. Takáts sem 
naplóiban, sem prózai írásaiban nem tér ki Határ műveire, azonban annak kritikáit 
lényeglátónak ítéli: „Érdekes, a londoni rádió előbb foglalkozott A rejtett egész-szel, 
mint a budapesti. Határ Győző el is küldte gépelve az ismertetését, amely verseim 
és költészetem lényegére tapint. Arra a világra, amelyről Hamvas Béla is többször 
beszélt. Erről a világról a magyyar kritikusok eléggé hallgatnak. Határ Győző itt a 
»lényeglátásról való álmodozásróól« beszél és a rettenetről. Hermes Trismegistos rej-
télyes célzásairól. És arról »a rejttett kvalitásról, amit nehéz szétszálazni… Amit Ril-
kénél találunk« – írta. Szóval, elttettem ezt a Londonból megküldött ismertetést.”2

Az első levélben Határ áltaal megköszönt kötet A semmi árnyéka (1980), mely-
ről később valóban ismertetőt kközölt a Szabad Európa Rádióban.3 A Százhúsz vers
(1980) című válogatást szintén érrtékeli és ismerteti, melyre Takáts hetvenedik szüle-
tésnapja (1981) ad alkalmat.4 Ebbben egyebek mellett a következőket írja: „S ebben az 
életműben az a mediterrán fénykkultusz, természetközelség, kert- és napimádat, szü-
ret-mitológia: ez a »hasznos széppség« a döntő, a domináló.” Határ Győző valameny-
nyi ismertetésében veretesen foggalmaz, sokszor nem kímélve az általa homályosnak, 
vagy sekélyesnek ítélt hazai kritiikusokat. A naplóból is idézett sajátos módon tapint 
Takáts költészetének lényegére, oolyan pontokat, kifejezéseket, képeket emelve ki a ta-
kátsi életműből, melyek valóbann szemléletesen írják le azt. Eddigi ismereteink alap-
ján csupán ennyit mondhatunkk a két szerző kapcsolatáról. Remélhetőleg, egyszer
meg fogjuk ismerni a másik fél leeveleit is. 

Egyetlen apró adalék azonnban még idekívánkozik. Határ Győző 2006. novem-
ber 27-én hunyt el Londonban, kilencvenkét esztendős korában, s temetése 2007. 
január 23-án volt a Farkasréti temetőben. Ekkor Takáts Gyula kilencvenhatodik 
évében járt, 2008-ban hunyt el. 22007 februárjában azonban két nagy nevet is olvas-
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hattunk a Holmi címlapján, költeményeik ekkor kerültek egymás mellé, olyan köztes 
időben, amikor még csak egyikük járt „a végtelen kísértő tájain”.

1. KÉPESLAP 
[géppel írva, boríték nélkül, feladó a képeslapon]

VH 12 Edge Hill London SW19 4LP UK
1980 03 29
Kedves Barátom – köszönöm, hogy megtiszteltél uj köteteddel. A SEMMI 

ÁRNYÉKA  oly ontológiai nyugtalanságról tanuskodik, amely –  mint életérzés s
méghozzá amit az én mérőónom benne mérni képes, ily kivételes mélységgel – ritka 
a magyar költészetben. Húsvét után, mihelyt lélegzethez jutok, elsőnek fogok foglal-
kozni vele s ugy érzem, ezzel régi adósságot fogok leróni, mert már régről melengetett 
vágyam, hogy az „elskatulyázókkal” szemben magam is felsorakozzam müvészeted,
életmüved védelmében. Jó egészséget, jó munkálkodást kíván

készséges híved
Határ
[Határ Győző]

2. KÉPESLAP
[géppel írva, boríték nélkül]

1981 03 09 
Kedves Gyulám – köszönöm, hogy visszaigazoltad könyvem kézhezvételét:5

jó tudni, hogy müködik a posta. Örülök, hogy recenziómnak a „200”-ról6 akadt értő 6

hallgatója s hogyha benne valami tetszett – az mindenestül a Te érdemed; hiszen 
belőled idéztem s az én hozzátétem jelentéktelen köriték. Irigyellek frissességedért s
jut is eszembe – a hetvenéves kor bökkenőit emlited. Az a gyanum, félrevezetett az 
Irodalmi Lexikon butácska cikke, amely rólam mindent (iparkodólagosan) rosszul 
tud s igy rosszul tudja születésem dátumát. Bizony én is már 67 vagyok s csak három 
évvel fiatalabb nálad, de annyival öregebb, hogy mintegy tiz éve kis hija elpatkol-
tam.  Ebből a nagy betegségből az utóbetegeskedés, a kilábalás jó öt évig eltartott és
egészségem  természetes biztonsága, magától értetődősége azóta sem tért vissza soha. 
S ilyen életállapotban elképzelheted, milyen nehezen tervel az ember olyan kötetnyi 
eszmei épitkezést, melynek  bokrétaünnepéhez évek kellenek. Ha azt hitted, hogy az 
„alattad járó” nemzedékhez tartozom – sajnálom, hogy ettől az illuziótól megfosztot-
talak. Természetesen küldök majd xerox-másolatot, ha  a recenzió az Új Látóhatár-
ban megjelenik. Jó szüretet, sok jó szüretet kiván és szeretettel köszönt

baráti híved
Határ
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3. KÉPESLAP
[géppel írva, borítékban – feladó és címzés a borítékon]

Takáts Gyula Victor G. J. HATAR
Kaposvár HONGRIUSCULE 12 Edge Hill
Kovács Sebestyén u. 9 Wimbledon London SW19 4LP
Hungary United Kingdom – Europe

Phone (01) – 946 – 15151

1982 03 12 

Kedves Gyulám – már a KÖNYVVILÁG februári számában felfigyeltem a 
HELYETTÜK SZÓLJÁL7 megjelenésére, kitűnő interjúdra, de kivált arra a halkióni,7

misztikus versre, a melyet ízelítőül a lap leközölt. Ha a metafizika ilyen „magaspont-
ján” kezded, hogyan folytatod? – tettem fel a kérdést. Mekkora volt örömöm, amikor 
a posta nemsokára meghozta  pompás kötetedet s meggyőződhettem róla, hogy végig 
tartod a hangot s amilyen magasan kezded, ugyanúgy végezed. Hálásan köszönöm
a dedikációt, bíztatásnak veszem; s alighanem nagy segítség lesz önelemzésed – úgy, 
ahogyan a KÖNYVVILÁG leközölte. Jó egészséget kíván és szeretettel köszönt

baráti híved
Határ

4. KÉPESLAP
[géppel írva, borítékban –  feladó a képeslapon, 
címzés a borítékon, légiposta]

1985 12 29
Kedves Gyulám – hálásan köszönöm TÜKRÖK SZAVA – BETŰK ARCA8 c.

gazdag kötetedet. Váltig kiváncsi voltam véleményeidre, eltájékozódásodra a költé-
szet, doxológiádra a  szellem világában. Kölcsönihletből nem lehet ugyan „megélni”,
de bizonyára megérted, milyen sokat jelent nekem, hogy ezzel a „kölcsön-környezet-
tel” gazdagítottad Kis-Magyarországunkat Londonország sültangol kellős-közepén.
Az ujesztendőre jókivánságokkal, szerető köszöntéssel – híved

Határ
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5. KÉPESLAP
[géppel írva, borítékban – feladó a képeslapon, címzés a borítékon,
légiposta] 

1989 05 11
Drága Gyulám, irígyellek „CsuFu”-ért:9 – az öregkor ritka ajándéka. 9

És irígyellek, hogy még abban a korban is, amelyet a közmegegyezés halálközelnek 
érez, Te, lírádban, szélesre tárod a teljes derűt. Köszönet és hála a kettősajándékért: 
a versekért és azért, hogy nem rajtam gyakorlod a feledékenység erényét.

Ölel – baráti öreg híved
Határ

6. LEVÉL
[géppel írva, boríték nélkül – feladó a levélen]

TAKÁTS GYULA – KAPOSVÁR

1996 05 13
Drága Gyulám – nagyon-nagyon köszönöm, hogy kommemoratív köteted10

megküldted; az én szégyenem, hogy tisztelőid sorában, benne, nem szerepelek. Nem
tudtam róla: nincs mentségem; vennél fel, kérlek, az ellened-nem-vétő bocsánatos 
peccadillók elkövetőinek listájára, akikre a megvesszőzést elengeded. Elkésve bár 
–  kibélelem ezt a borítékot holmi aprósággal:11 már ami tőlem telik; örömest 
koccintanék is veled/veletek, de –  mint tán nem tudod, miért is tudnád –
a pancreatitis kis híja elvitt s hogy mégis megmaradtam, azóta nem szabad 
alkoholhoz nyúlnom  (gondolni szabad, de az nem az igazi). Hadd kívánok tiszta 
szívből még sok-sok megkedvesedést, barátaid örömére,
a magyar líra vastagodására

szerető öleléssel
ifjonti híved
Határ
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Jegyzetek
1 Határ Győző leveleit egyedi írásmódját meghagyva közöljük. Csak az egyértelmű el-

gépeléseket, hibákat javítottuk. A pontos feladót és címzést csak a harmadik levélnél
jelezzük, a negyedik és ötödik levél esetében ugyanaz ismétlődik. A levelek lelőhelye: 
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIV. 81. Takáts Gyula iratai. 44.
doboz

2 Takáts Gyula: Öt esztendő Drangalagban. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs,
2005, 252. (1984. VI. 21-i bejegyzés)

3 Határ Győző: Irodalomtörténet. Válogatta és szerkesztette: Lakatos István. Tevan Ki-
adó, Békéscsaba, 1991, 392–393.

4 Uo., 393–395.
5 Határ Győző: Özön közöny. Aurora, London, 1980.
6 Talán a Százhúsz vers (1980) ismertetéséről van szó. 
7 Takáts Gyula: Helyettük szóljál. Szépirodalmi, Budapest, 1982. 
8 Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Budapest, 1985. 
9 A Takáts Gyula időskori költészetében meghatározó jelentőségű Csu Fu alakja először

az 1989-es Kövül az idő című kötetben jelenik meg. Határ nyilvánvalóan az említett
kötet megküldését köszöni meg levelében.

10 Valószínűleg a Somogy folyóirat 1996. 1. számáról van szó.y
12 Mellékelve a Beköszöntő (Takáts Gyulának 85 utánra) című vers, külön levélen, géppel

írva. A vers szövege mellett a következő sorok kézzel írva: „Elkésve bár, de törve nem
– szeretettel küldi és jegyzi Határ 19960513”. A verset lásd Határ Győző: Medaillon 
Madonna. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1997, 37–38.
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