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Keresztury Dezső életműve imponálóan nagy, szerteágazó és sokszínű. A fő irány mégis 

a költészet lett. Sok-sok verseskötet tanúskodik erről, csak néhány közülük: Dunántúli 

hexameterek, Lassul a szél, Égő türelem, és jó néhány tanulmánykötet, főleg a német és a 

magyar kortárs irodalomról. Ma is használt, rendkívül népszerű művei a monográfiák, például 

Arany Jánosról és Babits Mihályról, és sok százezer magyar ember könyvespolcán ott van 

Keresztury Dezső talán legismertebb kötete, az 1956-ban elkészített A magyar irodalom 

képeskönyve című olvasmányos ismeretterjesztő könyv. 1961-től Arany János összes 

műveinek kiadását szerkesztette. Műfordítóként főként a német költészet átültetésében 

jeleskedett (válogatott műfordításai 1997-ben jelentek meg Keresztury Dezső önéletrajzi 

esszékötetei (Kapcsolatok; 1988; Emlékezéseim, Szülőföldeim; 1993)  a XX. századi magyar 

művelődéstörténet sok háttérismeretet adó dokumentumai. 

 



 

Keresztury Dezső a klasszikus irodalmi hagyomány egyik leghitelesebb őrzője. 

Esszéiben és műfordításaiban – ő szerkesztette A német líra kincsesházát (1959) - elsősorban 

az irodalom morális üzenetére figyel. Goethe és Schiller művészetszemlélete éppúgy tetten 

érhető az élet apró tényeiből magatartásbeli alapelveket elvonatkoztató verseiben, mint 

Vergilius és Horatius természetélménye. Hozzájuk hasonló módon szövi át líráját a bukolikus 

életérzés, mely azonban nagyon pontosan és nagyon hitelesen helyhez és időhöz köthető: 

Keresztury Dezső ugyanis nem általában a nagyvilág és az emberi érzések költője, hanem az itt 

és most élő magyarság nemesebb eszményeit őrzi, ápolja elkötelezett szenvedéllyel. "Mint 

szülőföldjén, a Tapolca síkságán azok a jól ismert vulkanikus kúpok, úgy emelkedik ki 

Keresztury Dezső lírájának alapszintjéből néhány jól megszerkesztett ciklus – írja Illyés Gyula. 

– Hozzám legközelebb a tájfestésbe burkolt bölcseleti Szonettek állnak és – ezeknél is közelebb 

a Dunántúli hexameterek. Ide tartoznak – a különben szétosztottan közölt – megemlékező 

versek is: Vörösmartyról, Radnótiról, Szabó Lőrincről. Mindegyik más és más, de – akár azok 

a nekünk termett kúpok – itt mégis egyformák; egy anyagúak; egy kataklizma szülöttei. Olyan 

hév dobta fölszínre őket ..., mely Európa minden részén, a Föld minden részén működik, de mi 

épp ezeket – s épp ezért – érezzük legmélyebben hazai gyökérzetűeknek.” 

 

Keresztury Dezső: Dunántúli hexameterek  

 

Fogj ásót, ha a tél megtört, forgasd meg a földet 

új oltványok alá te is; elteregetve a trágyát 

bontsd ki s mesd meg a tőkéket, de ügyelj, hogy a sarkot 

jól válaszd: ne legyen sok a termő szem; ha kisarjad 

vesszeje, fattyazd meg, kötözéskor a fürtre vigyázz: moly 

rá ne tanyázzék; hozd ki a gépet, kádba vizet merj, 

permetezésre legyen gálic, mész, s hogyha a kék lé 

megcsípi izzadt arcod, amíg fujtatva a rendet 

járod, tűrd te is el; sarabolj, a magas venyigét nyesd 

s újra kötözz, szórj permetet újra, kapálj, hogy a szőlőt 

el ne borítsa a gaz; kelj hajnalban, hogy a kénpor 

harmatot érjen a fürtön, húzd bakhátra a földet 

s úgy igazítsd, hogy a szél s nap könnyen járja a bokrot; 



 

őrizd, hogyha megérik a termés, nyisd ki a pincét, 

végy hátadra te is puttonyt, húzd nyögve a prések 

rúdját, mérd, foka jó-e a lének, ügyes kotyogóval 

szűrd ki a forró mustból a mérges gázt, s amíg erjed 

újra takard be a tőkéket, s ha az őszi eső ver, 

álld ki; mikor már söpreje megszállt, fejtsd meg az újbort, 

készíts kármentőt, tölcsért, üsd csapra a hordót, 

sajtározz te is, és ha az ujjad dermed, amíg kint 

hóval hordja a horgos-utat be a téli jeges szél: 

megtudod akkor, mért szeret úgy a körtefa árnyán 

asztala mellett ülve s üvegpoharában a hűvös 

bort ízlelve körülpillantani csendben a gazda 

guggon ülő tőkéi között, majd megtudod akkor: 

lassudan érik, gondviseléssel tisztul a jó bor. 
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