
Keresztury Dezső ars poeticája  

 

Kereszturynak a nyelvhez való viszonya eredményezte azt,  hogy a költészete  

a posztmodern előtti utolsó pillanat. Túl bonyolultnak tartotta a 20. századot 

ahhoz, hogy ezt a nyelvvel meg lehessen fogalmazni, azonban kitartott 

amellett ,  hogy ez az egyetlen út ahhoz, hogy az embert, önmagunkat és a 

társas kapcsolatainkat, viszonyain kat a másikhoz tükrözhessük. Még akkor is 

írni kell ,  ha a műnek nincsen olvasója, hiszen a költő létezésének ez az 

alapja.  

A fő érdeklődése a költészet volt,  sok verseskötete tanúskodik erről. Ilyen 

például a Dunántúli  hexameterek, a Lassul a szél és az É gő türelem. 

Tanulmánykötetei is nagy sikernek örvendhetnek, emellett  a monográfiái  is 

nagyon közkedveltek. Arany Jánosról és Babits Mihályról is írt ,  és ezek 

mellett Arany János összes művének kiadását szerkesztette 1961 -től .  

Műfordítóként a német költésze tben is jártas volt ,  és német szakos tanárként 

ez nem jelentett  számára gondot. Műfordítóként kapcsolatba került  a 

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházzal is,  hiszen a színház előadta egyik 

lefordított  művét, egy hosszas beszélgetés után.  

 



Egyik leghíresebb kötete, és egyben a legelső is a Dunántúli  hexameterek, 

amely egy versfüzér. 1946 -tól  1956-ig íródott ,  és 1956-ban látott  napvilágot.  

Ez a mű megmutatja, mit tud kiváltani egy bölcs és gondolkodó költőből a 

természet szépsége. Kereszturyt lenyű gözte a Balaton szépsége, a  

naplementék, a víz csil logása és a természet nyugodtsága, lágysága. Ezt adja 

tovább olvasóinak a művein keresztül. A szépség megjelenítése mellett ,  más 

üzenetet is sugall .  Kifejezi, hogy mennyire fontos a természet védelme, a 

hűség, a t isztelet  és a hazaszeretet . Jellemzi a klasszikus magyar költészethez 

való ragaszkodás és a hagyomány szeretete. A hexameter egy klasszikus 

időmértékes verselés, és a magyar költészetben is nagyon gyakran találunk rá 

példát. A Dunántúli  hexameter című művében a természeti  képek, a szülőház 

felvillanása előidézi a gyerekkor pajkosságát, azonban ez az emlékkép egy 

kettősséget rejt  magában. A kiskori élmények egy szomorú érzést idéznek elő, 

hisz emlékeztetnek arra ,  hogy a gyerekkor már nagyon régen tovaszállt .  Az 

elmúlás és a halál érzése felerősödik a szívmelengető érzésekkel 

párhuzamban. Ez egy filozófiai  átérzése, az elmúlás végtelenségének. A 

költeményt mondhatjuk lírainak is, de egyszerűen a modern szóval is 

i l lethetjük, hisz Kereszturynak a nyelvh ez való viszonya it t  is megjelenik.  
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