
„A magyar kultúra mindig változó...” 

Interjú Szemes Péterrel 

 

A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük Magyarországon. Az iratok 

szerint Kölcsey Ferenc ekkor véglegesítette a Magyar Himnusz szövegét. A jeles nap 

alkalmából a Mindszenty Gimnáziumban ünnepi megemlékezést tartottunk. Az iskolai 

műsort követően több jeles művész, irodalmi személyiség érkezett intézményünkbe, 

köztük Bence Lajos költő-újságíró, Szemes Péter esztéta, valamint Németh János 

szobrász, keramikus.  

Szemes Péterrel beszélgettem. 

- Milyen gondolatok fogalmazódnak meg Önben a magyar kultúráról, annak 

helyzetéről, valamint jövőjéről? 

- Nekünk, irodalmároknak a költészet napja, valamint a magyar kultúra napja a két 

meghatározó ünnepünk, mert egy-egy műalkotáshoz tartozik, aminek van egy 

szakrális súlya is. A Himnusz az egyetemes magyarság nemzeti imája. Kölcsey Ferenc 

kiváló irodalomkritikus és költő volt. Berzsenyiről, Csokonairól írt kritikát, de 

megtalálhatóak voltak színházkritikái is. A kultúra helyzete mindig változó, mindig függ 

a közélet mozgásától, a támogatottság mértékétől és a művészek előtt álló 

lehetőségektől. Az utóbbi években a magyar olvasóközönség elkezdte felfedezni a 

határon kívül szakadt magyar költők, írók műveit, költeményeit. 

- Milyen a regionális irodalom jelenlegi állapota, beleértve Zala megyét és a 

Dunántúlt? 

- Ez egy hullámzó folyamat. Az irodalom olyan, mint egy folyó. Vannak szélesebb és 

szűkebb szakaszai, és ha esőzés van, megárad. A zalai irodalomban nagyon komoly 

hagyományok vannak. Elég, ha Zrínyi Miklósra gondolunk, aki a 17. század közepén 

egy európai rangú életművet hozott létre Zala és Somogy vármegye főispánjaként, 

vagy a Festetics-féle helikoni ünnepekre gondolunk, ahová a Dunántúl jelentősebb íróit 

hívták meg. Kiváló alkotók kapcsolódnak Zala megyéhez. Batsányi János, a sümegi 

születésű Kisfaludy Sándor. 1955-ben jelent meg az első Zala megyei irodalmi 



antológia, amely magán viseli az irányzatosságot, pártosságot. 1979-ben jelent meg a 

második, amelyben már szerepeltek muravidéki és Vas megyei szerzők is. 

- Jelenleg mik a kedvenc témái a magyar irodalomban? 

- A Nemzeti Kulturális Alaptól kaptam egy támogatást, egy Utassy-könyv megírására. 

Most éppen ezen dolgozom. Utassy költészete számomra nagyon fontos. Erős 

nemzeti karakterű költészet az övé. Kedvenceim közé tartozik továbbá a muravidéki 

magyar irodalom. Bence Lajosról két évvel ezelőtt könyvet írtunk néhány barátommal. 

Én kritikusként sok folyóiratnak írok kritikát, főként a nemzeti irodalomhoz 

kapcsolódóan. A muravidéki magyar irodalom ügye pedig személyes kötődés is, 

hiszen Bence Lajossal 15 éve tart barátságom. 

-Köszönöm a kérdéseimre adott válaszait! 
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