
Személyes gondolataim a Keresztury-megemlékezésről 

Egy ekkora költőről, íróról, mint Keresztury Dezső, egyértelmű, hogy az utókor tisztelettel emlékezik 

meg. Egy elhunyt nagyság felé talán a megemlékezés a legszebb mód a tisztelet kimutatására. 

Zalaegerszegen több helyen is található szobor, illetve emléktábla, amit Keresztury Dezső emlékére 

állítottak, ahol minden évben koszorúzás keretei között róják le tiszteletüket az emberek. Itt meg is 

ragadnám az alkalmat, hogy személyes élményemet leírjam egy Keresztury megemlékezésről, amin az 

első iskolai héten, magyartanárom szervezésében vettem részt Zalaegerszegen.  

Ha egy diáknak azt mondja valaki, hogy az utolsó órán megemlékezésre megyünk, ami túlnyúlik a 

csengetésen, az első reakció, hogy valahogy el kell lógni, el kell menni. Nekem is ez volt az első 

gondolatom, s magamon meglepődve, az első 5 perc után már nem akartam elmenni, sőt, szívesen és 

örömmel maradtam. A Centrum téren történt az esemény, ahol a fent említett Keresztury emlékszobrok 

egyikénél koszorúzásra került sor. Megható, és példamutató az, ahogy a kultúrában jártas idősebb 

emberek a mikrofonnál állva tartották beszédeiket. A szép szavak, az elismerő gesztusok mind-mind 

hozzájárultak ahhoz, hogy tiszteletteljesen tudjunk megemlékezni a zalai polihisztorról.  

Számomra azért is jelentett sokat a Keresztury-megemlékezés, mert a ma élő emberek, akik ilyen 

esetekben szólhatnak hozzánk, fiatalokhoz és a megemlékezőkhöz, személyesen is ismerhették, 

találkozhattak a költővel. Ezáltal úgy tudnak beszélni róla, hogy személyes tapasztalatok által alkotott 

véleménnyel írják meg beszédeiket, és nem az irodalom- és történelemkönyvek, vagy az 

irodalomtörténészek véleménye alapján. Ezen felül olyan idős urak és hölgyek vittek koszorút, virágot, 

akik nem szóltak, mégis majdhogynem könnyes szemekkel helyezték az emléktáblához virágaikat. 

  



Mindemellett elismerésre méltó az is, ahogy az iskolában a magyartanárok behatására a fiatalok is 

építőelemei a megemlékezésen látható műsornak. Zenés, illetve szavaló előadásokat láttam fiataloktól, 

Zalaegerszegen összesen 3 iskolából. Örömmel töltött el, hogy egy osztálytársam is szavalt 

Keresztury-verset. Személyes, de említésre méltó, hogy számomra az ő produkciója volt a leginkább 

tiszteletre méltó, hiszen ismerem, és tudom, hogy milyen tiszta és őszinte ember. Őszintén mond 

verset, s akár önként vállalkozik ilyen eseményeken való szereplésre, s ír is. 

 

Számomra rendkívül jó élmény volt, és örülök, hogy egy kicsit részt vehettem a zalaegerszegi irodalmi 

és kulturális életben, egy ilyen megemlékezés formájában. 
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