
Táj és költészet 

 

A hexameter önmagában egy versmérték, a klasszikus eposzi költészet hat verslábból álló versmértéke. 

A hexameter szó szerinti fordítása hat mértéket jelent. 

Keresztury Dezső Dunántúli hexameterek c. műve esetében a hexameter irodalmi jelentősége mellett a 

tájköltészet szerepe a legfőbb. Igaz, a címből eredően gondolhatjuk, hogy tájköltészetről van szó, de ha 

az életpályáját végignézzük, akkor rájöhetünk, hogy sokkal komolyabb érzelmi háttere van. A táj 

jelentősége a költészetben, s az, hogy mi mindenre képes a táj csodája, s egy adott kép, emlék, mi 

mindent kristályosíthat ki egy művész gondolataiból, Keresztury ezen műve rettentő jó példa.  

 

A versciklus 1946-56 között íródott. Részleteibe merül a tájnak, hiszen a Balaton-felvidék képe, a víz, 

az erdők, s a szülőház szerepén túlmutatva a gyerekkori emlékek, például a szeptemberi szüretek, vagy 

egy öreg matriarcha arca is előtérbe kerül. A létezés általános-, már-már filozófiai átérzése olyan 

káprázatos szépséggel mutat túl önmagán, a gyerekkor érzéki szemlélésével és az elmúlás 

párhuzamával, hogy fogalmazhatunk úgy, ez egy modern élménykör a költő számára. 

 



Érdekesség még, hogy a mű fegyelmezett, eltávolító ritmikájában bizarr ellenpontozást kapott, bár ez 

sokak számára nem meglepő, hiszen hexameterekről beszélünk. De Keresztury ezzel tudta elérni azt, 

hogy a műben nyomatékosítva vannak a fogalmakként említhető dolgok, például a lírai vallomás, a 

múlandó idő, s minden ilyen, amely az emlékezésben és az önismeretben szóba jöhet. Ha olvassuk a 

művet, főleg helyiként, ismerve a költő által leírt látképet, vagy akár az érzést, alapból is 

nyomatékosabb lehet az az üzenet, amit próbál átadni, de egy helyismeret nélküli olvasó számára is 

sokkal líraibb a vallomás, és múlandóbb az idő, mint líraiságot vagy múlandóságot megszokhattunk az 

korszakban íródott művektől. Szenzációs a fizikai dolgok szemléltetése is, ilyen például a hajnali 

harmat, lágy fövény, vagy akár a víz mélysége.  

A költő olyan dolgokat ragad meg, amiket olvasva személyes táj-emlékeinkre visszagondolva, 

szebbnek látjuk a saját emlékeinket, legyen az külföld-belföld egyaránt. 
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