
A költészetről 

 Manapság minden fiatal, aki egyedül utazik, a telefonjáról hallgat zenét, de azt sajnos 

nem tudja, hogy a muzsika alapja az ókori költészet, ugyanis később ebből jöttek létre a 

kórusok, majd együttesek, önálló előadók. 

 Sajnos sokan nem ismernek néhány versnél, kötelező olvasmánynál többet ebben a 

témában, és nem is akarnak, mert úgy gondolják, nincs hozzájuk illő műfaj. Pedig igenis van, 

ha nem is régebbről, de mindenki talál, ha nagyon keres. Napjainkban felfelé tör a modern 

nyelvezetű, de mélyén komoly dolgokról szóló slam poetry, és itt Zalaegerszegen is tartanak 

ezen műfajhoz kapcsolódó estéket, melyben a fiatalabb generáció olvashat fel önálló műveket. 

Tehát kiderült, hogy minden kornak megvan a maga kedvenc stílusa, már ami a költészetet 

illeti. 

 Azt viszont soha nem szabad elfelejteni, miből alakult ki a mai művészet, meg kell 

emlékezni arról, hogy mindenki rájöjjön, a költészet mennyire alakította át az emberek 

gondolkodását különböző időkben. Ha forradalom volt, akkor a költők a néphez írtak, melyben 

kifejtik, miért fontos a haza. Nehéz időkben arról írtak, hogy egyszer minden jobb lesz, de addig 

állni kell a sarat, mindenáron. Ez a magyarok zivataros évszázadaiból következtetve elég 

gyakran volt sikeres stílusjegy, de a jobb időkben feldolgozott témák is sokat adtak nekünk, 

hiszen a csodás elemek, az elvarázsolt, a művekben megteremtett világ nélkül szürkébbek 

lennének a mindennapjaink. 

 

 

 



 Akik úgy érezték, nagy tiszteletet érdemelnek a világot megszínesítő emberek, életre hívták 

a Magyar Költészet Napját 1964-ben, és azóta is minden évben, József Attila és Márai Sándor 

születésnapján, április 11-én tisztelettel emlékezünk. Így volt Zalaegerszegen is, a Mindszenty 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tehetséges szavalói, énekesei adtak elő szavalatokat 

és népdalokat a város különböző helyein. De szerencsére nem csak itt, hanem kisebb 

városokban is tartanak előadásokat, szavalóversenyeket ezzel a témával kapcsolatban. 

  Tehát ami nagyon fontos minden generációnak, hogy a mi kulturális értékeinket 

megőrizzük és bővítsük. Ne felejtsük el azonban, hogy honnan indultunk, de ne is féljünk újat, 

színeset hozni a mindennapjainkba, mert ez manapság az egyik leginkább hiányzó „cikk”, a 

különleges, jól megformált, igazi élet és költészet. 
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