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Baranyai György és 
Pécsi Gabriella részére

(Csak a hangköre más)
A költészet és a tudomány, 
akkor jó, ha együtt jár:
A könyvtáros és a költő
úgy jó, ha egy kertben nő!
Gabinak és Gyurkának
öreg barátjuk: Dezső báttya.

1987.

Keresztury Dezső dedikál

A magyar irodalom újabb történetében kevés olyan 
szerteágazó alkotói, tudósi életmű található, mint 
Keresztury Dezsőé. Számtalan, még életében napvilágot 
látott írása mellett tisztelői, barátai is időről időre, 
különösen az évfordulókhoz kapcsolódóan, tematikus 
válogatást, tanulmányokat, saját költeményeket adtak 
és adnak közre, a kiváló mester szellemiségét idézve. 
Ez a célja a jelenlegi válogatásnak is, mely a tudós 
költő reprezentáns ajánlásaiból ad közre egy csokrot, 
a születésének 105. évfordulója tiszteletére megjelenő, 
Keresztury Dezső dedikál című kötetből.
S hogy miért éppen dedikációkat, arra egyszerű a 
válasz. Mert a nagy műveltségű, polihisztor költő 
ebben a műfajban is kiemelkedőt alkotott. Fontosnak 
tartottuk, hogy ne csak a címzettek köre, a szakma, de 
a nagyközönség is megismerje őt erről az oldaláról, és a 
műgonddal megkomponált vagy éppen sietősen papírra 
vetett szövegekben megcsillanó szellem az alkotói 
oeuvre-ben való további elmélyülésre csábítson.
A legkülönbözőbb személyeknek írt ajánlások mintegy 
emberöltőnyi időt fognak át. Összegyűjtésük a 
zalaegerszegi Keresztury-ház és a benne található komoly 
irodalomtörténeti jelentőségű anyag féltő gondozójának 
és rendszerezőjének, Nyakasné Túri Klárának 
köszönhető. A humort sem nélkülöző, a baráti és olvasói 
figyelmességről árulkodó, virtuóz formakészséggel – a 
nyilvánosság előtt! – megírt maradandó „rögtönzések” 
ma már az életmű szerves részének tekinthetők. Az itt 
közölt ízelítő – betekintés egy immár klasszikus alkotó 
személyes, emberi szféráiba.
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Csoóri Sándor részére

(Helyünk a világban)
Te is a világban 
helyünket keresed:
tápláld égő lánggal
a kicsinyeket
a hazafiságban!
Szeretettel

Keresztury Dezső

Felföldi Tiborné részére
(A közelítő csönd)
Ne hátra nézzünk, de előre,
ne merüljünk a semmibe:
csak a bátornak van jövője
de jól tudja ezt Esztike
szeretettel csókolja vén barátja
Dezső báttya

Bp.1989. szept. 6.

Fodor András részére

(Pásztor)
Lassan s szívesen átadom
a pásztorbotot:
öröm éltet, nem fájdalom:
legyetek kosok!
Andrisnak szeretettel
Keresztury Dezső 
 ’82.

Fülöp István részére
(A szépség haszna)
Fülöp Istvánnak,
A szülőföld egyetlen hű
követének – bár vasi vér –
szeretettel
Keresztury Dezső

Bp.1973. IX. 25.
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Gyimesi Endre részére

(Féktelen idő)
Gyimesi Bandi,
akinek adni
szeretném e könyvet:
adjon Isten többet.

Üdv! Keresztury Dezső

Illyés Gyula és Kozmutza Flóra részére

(Csillagok között)
Keserű, mint az élet,
keserű, mint a halál,
aki ma újraéled,
hiteles jó emléket
ebben talál.
Flórának, Gyulának
1974. XII. 24. 
szeretettel Dezső

Keresztury Mária részére

(Német költők antológiája)
Ó mennyi év, láz, szív, agy írta, 
hány vihartépte, hány özön!
Van benne könnyű irka-firka,
van szenvedély, derűs öröm.
örülj neki, úgy olvasd mintha,
én írnám egy felhőn, kövön
ülve, napfényben, éjben sírva
nevetve s ha összetöröm:
mindegyikben neved van írva
Te: pólyám, könnyem, örömöm.
Ebből is az 1. számut
Dezső
Bp.1963. I. 1.
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Keresztury Dezsőné Mara asszony részére

(Mindvégig)
Ki munkámhoz csöndet, nyugalmat
biztosított, s hogy kinek, hogy élek
köszönhetem, az elsőt annak 
ajánlom, mert a test, a lélek
csak dadogva tud szólani
de a dadogása is angyali
Marának, édes angyalomnak
Vérem helyett piros tintával
D
Bp.1990. szept. 25.

Király László részére

(Csak hangköre más)
Olvassátok figyelemmel
Mai gondunkra is felel
verseim  zenészének,
hogy ő is „hirhedett” legyen
szeretettel
Keresztury Dezső, 1988. május

Kodály Zoltán és Emma asszony részére

(Dunántúli hexameterek)
Hexameterben is büszkén, szépen szól a magyar: sváb
Sváb nem lép íly kecsesen, csak papucsában csoszog.
Lágy széllel, viharokkal zendül benn a Dunántúl:
Zrínyi szózata zúg: Sors te! Ne bántsd a magyart!
Emma asszonynak és Kodály Zoltánnak
Tisztelettel és szeretettel
Keresztury Dezső
1957.

Kustos Lajosné sírkövére

Országos viharokban nőtt, s lett árnyat adó fűz,
lombjával szívesen védte a rászorulót.
Jó férjet, gyereket, unokát, városnyi barátot
járt be derűs fénnyel lelke: kertnyi hazát.
Emberséges lénye, nyugodt mosolyú szép tettei élnek,   
mint okos orvosság hívei a szívében.
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Lakatos István részére

(Festetics György és a magyar irodalom)
Aki keresi Keszthelyt
megtalálja ott 
azt az emberi embert
aki példát adott,
hogy borús ég alatt meg lehet
találni, ami életet
lehel a sivatagba:
Maga se hagyja abba!
1964. febr. 24.

Németh János részére

(A magyar önismeret útján)
A hűség nem zalai erény,
de nekem Zalából jön a fény.
őrizzétek ti is híven
zalai kedélyem és szívem
1992. szept.
Jancsinak szeretettel
Dezsőbáttya

Németh József részére

(Lobbanj föl új dal)
A Babits versek könyve mit bizonyít?
hogy a költészet mesterét befagyasztani 
nem lehet: túléli ki ellene vét, mind a 
ballábas lelkeket.
Németh Jóskának szeretettel
Keresztury Dezső
’84.

Nyakasné Túri Klára részére

(Emlékeim)
Kedves Klára,
őseim háza,
a Maga kezére 
van bízva : a legjobb kézre:
őrizze híven,
mint a Magát az én szívem!
Szeretettel
 Keresztury Dezső
Bf. 1993. szept. 6.
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Sinkovits Imre részére
(Egy Nagyajtay Teréz-jelmeztervre)
Ha ősapánkat jászod:
megújítod Madáchot.
játszd újra s éppoly jó lesz 
– mint Mózes.
Imrének szeretettel
Bp. 1986 karácsony

Dezsőbáttya

Tüskés Tibor részére
(Közelítő csönd)
Kinek esze, szíve, keze
mindig munkával van tele,
kiben vulkánok heve forr
éljen Tüskés Tibor!
Szeretettel, jóbarátsággal
Keresztury Dezső
Bp.1989. szept. 6.
P.s. Beteges vagyok,
ki mit sem ér:

de szívből hálás mindenér!

Vas István és Szántó Piroska részére
(Így éltem)
Ha elnézitek e derűs keresztet,
ne vessetek meg, szeressetek!
Piroskának, Pistának 
Szeretettel Dezső

1979.

Weöres Sándor és Károlyi Amy részére
(„Csak hangköre más”)
Én is csak árnyát idézem,
mint Te a szellemét;
de ismerni véljük régen, 
s kiderül: semmi se ép!
Sanyinak-Aminak szeretettel

Dezső 87.


