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Gömöri György

Emlékezés Keszei Istvánra

Keszei Istvánnal, a „százszázalékos költővel” éle-
temben csak egyszer találkoztam, alighanem 1967-
ben Párizsban. Azért nevezem őt „százszázalékos-
nak”, mert míg mi ötvenhatos emigránsok külföldi 
tanulmányaink befejezése után általában megpróbál-
tunk olyan állást találni, amiből meg is lehetett élni, 
István nem volt hajlandó kompromisszumra – ő csak 
verset akart írni, ennek a hivatásnak áldozta életét. A 
párizsiak azt rebesgették, olykor tányérmosásból pró-
bálta fenntartani magát, máskor hol alkalmi nyom-
dászként, hol fizikai munkásként dolgozott. Elképzel-
hető, hogy nemegyszer hidak alatt is aludt. Az UMIL 
szerint ugyan kezdetben Louvainben volt ösztöndíjas, 
de 1962-ben már Párizsba költözött, én itt ismertem 
meg. 1967-ben, úgy tetszik, azért kezdeményeztem 
a vele való találkozást, mert verseket kértem tőle ké-
szülő nemzedéki antológiánkba, az Új égtájakba. Ké-
résemet Keszei készségesen teljesítette és az Új égtá-
jak (Occidental Press, Washington, 1969) lett az első 
könyv, amiben versei megjelentek. 

Ezek után évekig nyoma veszett, illetve verseit ol-
vastam, főleg a párizsi Irodalmi Újságban, meg talán 
a római Katolikus Szemlében. A párizsiak közül főleg 
Lehoczky Gergellyel barátkozott, ő írt róla először 
1977-ben. Mivel azonban két évre rá Angyali merény-
let címmel versgyűjteménye jelent meg Rómában, s 
mert érdekeltek a versei, eldöntöttem, hogy kérek egy 
recenziós példányt a kötetből, s majd írok róla az Iro-
dalmi Újságnak. Ekkor Keszei elküldte könyvét egy 
olyan hosszú, kézzel írott ajánlással, ami megfelelt egy 
teljes levélnek. Idézem néhány sorát: „Végül is negy-
vennégy éves vén fejjel megjelentek válogatott verse-
im. Mondhatom, nem ajtóstól rontottam be a magyar 
költészetbe.” Itt idézi legelső versét: „Álltál a lét és 
nemlét forgóajtójában, / hol légörvényként annyi sej-
telem kereng” és hozzáteszi: „Én mindörökre megáll-
tam a forgóajtóban”. Ez a kijelentés csak a líra nyelvén 
értelmezhető – mindenesetre a kötetéről írt recenzi-
ónak A léten-túliság vonzásában címet adtam és azt 
hiszem, elég rokonszenves hangon méltattam Keszei 
első (és életében már sajnos utolsó) verseskötetét.

De mivel ebben a kötetbe írt levélnek a vége felé 
Keszei ezt írta: „Jólesne, ha cserébe elküldenéd ver-
seidet!” igyekeztem eleget tenni kérésének. Erre jött 

válaszként az a levél, amit itt egészében közlök. Meg-
lehet, életrajzi adatokat is kértem tőle, mert nagyon 
keveset tudtam költészetének hátteréről, s én azokhoz 
a kritikusokhoz tartozom, akik nem gondolják, hogy a 
líra teljesen független lehet a szerzők személyes élmé-
nyeitől. Keszei levelének keltezése 1979. 6. 18. Hely 
nincs megadva, de úgy emlékszem, azt Párizsból írta.

„Kedves Gyurka!
Távollétem miatt most kaptam csak kézhez köte-

tedet1 a válaszlevéllel. Örömmel olvastam verseid. 
Nem vagy köldöknéző költő. Kilépsz  önmagad ból 
és szarkasz tikus éllel, olykor vitriolba mártott tol-
lal írsz arról, ami elcsúfítja világunkat. Költészeted 
„közéleti” jellege soha nem csúszik propagandába. A 
Határ Győzőnek dedikált szonetted2 különösen szép-
nek tartom. Irónia is van benne, ami annyi poétából 
hiányzik.

Szerénységemről csak ennyit: 1935. július 5-én 
születtem Székesfehérvárott. Foglalkozásom: alkalmi 
munkákból éltem, voltam tisztviselő (Biztosító Társa-
ságnál), kifutó fiú [sic!], munkás [a „nyomdában” szó 
áthúzva], jelenleg már régóta munkanélküli vagyok. 
De hát a lényeg talán mégis az Angyali merénylet! –
Ebből is láthatod, milyen derült égbolt ragyog rám. 

Köszönöm, hogy írsz róla.3 Nem kell elsietni. Ősz 
lenne a legjobb időpont. Nyáron talán még az I.U.-t 
sem olvassák a nyájas olvasók.

Baráti szeretettel üdvözöl: Pista.”
Keszei István verseskötetéről a budapesti Vigilia 

című katolikus folyóirat is beszámolt, sőt azt Sík Sán-
dor-díjjal is jutalmazták. Legjobb tudomásom szerint 
Keszei sohasem látogatott vissza Budapestre, állandó 
állást sem kapott és 1980-ban, amikor Bernben meg-
jelent a Nyugati magyar költők antológiája, az anto-
lógia szerkesztője ezt írta róla életrajzi jegyzetében: 
„Jelenleg Párizsban él, nehéz körülmények között”. 
Ezek a körülmények később sem javultak, a poéta 
gyakori alkoholfogyasztása sem csökkent, s úgy tet-
szik, Keszei István megalázó szegénységben halt meg 
a „fény fővárosában”, 1984 elején.

1 Valószínűleg Nyugtalan kora nyár (Occidenatl Press, Washington, 
1985) c. kötetemről van szó.

2 “Hommage”. Legutóbb közreadva a Zalán Tibor válogatásában 
megjelent Ez, és nem más (Argumentum, Budapest, 2007) c. 
verseskötetemben

3 Kritikám végül is az Irodalmi Újság 1980, 3–4. számában jelent meg.


