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Búcsúzni kell?
                                            
Hosszú életem során (októberben töltöm be nyolcvanadik életévemet) a kelleténél is 

több történelmi tapasztalatot szereztem a mögöttünk álló túlságosan is zaklatott magyar 
évtizedekben. Sokan tudják rólam, hogy a budapesti piarista gimnáziumban nevelked-
tem, hogy egyetemi hallgatóként szerény szerepem volt az ötvenhatos forradalomban, 
főként az egyetemi diákmozgalom utóvédharcaiban, hogy internálótáborba, majd rend-
őri felügyelet alá kerültem, hogy jelen voltam a rendszerváltozást előkészítő demokra-
tikus mozgalmakban: a Történelmi Igazságtétel Bizottságában és a Magyar Demokrata 
Fórumban, sőt egy időben még a Fidesz kisebbségpolitikai tanácsadó testületében is. 
Az is közismert, hogy hosszú éveken át elnöke voltam a Magyar Írószövetségnek, az 
Anyanyelvi Konferenciának és az Illyés Közalapítványnak. Két esztendeje választott 
elnökének a Berzsenyi Társaság – nagynevű elődöm: Takáts Gyula végső akaratának 
megfelelően. Így lettem főmunkatársa ennek a folyóiratnak is, amelynek lapjain kü-
lönben több évtizeden keresztül jelentek meg írásaim, mondhatnám, több kötetre való.

Most, lehet, hogy mégis búcsúznom kell, egyelőre a folyóirattól, később bizonyára a 
Berzsenyi Társaságtól.

Természetesen a Társaság és a folyóirat jövőjét érintő kifejtett és megalapozott ál-
láspontokkal nem találkozom. Félek tőle, hogy ma Magyarországon ismét ott tartunk, 
hogy nem a nyilvánosság előtt dőlnek el a dolgok, hanem szűkebb körű, bizalmas meg-
beszéléseken. És egy választói közösségnek, mondjuk, egy közgyűlésnek ebben nincs 
szerepe. Az elmúlt hetekben kellett rádöbbennem arra, hogy elnöki tisztemről valakik, 
valahol le akarnak váltani, holott még két esztendeig tartana a mandátumom. Hasonló 
törekvések tapasztalhatók a folyóirat körül is: az idei esztendőben sem a Társaság, sem 
folyóirata nem kapott költségvetési támogatást. Annak ellenére, hogy a Berzsenyi Tár-
saság az ország egyik legrégebbi: több mint száz esztendős múltra visszatekintő kultu-
rális intézménye, és a Somogy mögött is negyvennégy esztendő szívós, nem egyszer az 
ellehetetlenüléssel, az ellehetetlenítéssel megküzdő történet áll. És persze ott áll a tár-
saság és a folyóirat ma is élő és hatékony lelkülete: Takáts Gyula szellemi, írói, morális 
öröksége, amelynek felelősséggel tartozunk. A Társaság és a folyóirat vezetésében sze-
repet vállaló írók (akiket különben nagy szavazattöbbséggel választott meg a legutób-
bi közgyűlés) a legkevésbé sem tekinthetők „baloldaliaknak” (már eleve szégyellnem 
kellene magam, hogy az irodalom világában a pártpolitika fogalmait kell használnom). 
Olyan írók és művészek kaptak szerepet ezekben a testületekben, mint Albert Gábor, 
Ágh István, Czigány György, Komáromi Gabriella kaposvári főiskolai tanár, Kósa Csa-
ba, Tari István vajdasági költő és Vén Zoltán ismert grafikusművész.  Közülük többen 
a Berzsenyi Társaság elnökségében, illetve választmányában is szerepelnek, mellettük 
kapott szerepet a Berzsenyi Társaság vezetésében Czoma László, Csokonai Attila, Ne-
isz Péter és Szigeti Lajos.

Arra szokás hivatkozni, hogy erősíteni kell mind a folyóirat, mind a társaság regioná-
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lis: somogyi, kaposvári jellegét. Gondolom, ezt kaposvári barátaim, az ott élő kulturális 
közösség is megérti, hogy ez a két intézmény nemcsak a város, a megye, hanem Ma-
gyarország kultúrájának szerves része. Ahogy a Tiszatáj sem pusztán szegedi, az Alföld 
sem pusztán debreceni, a Forrás sem pusztán kecskeméti folyóirat. A Somogy szer-
kesztőinek és munkatársainak jó része, igaz, Budapesten él, a magyar főváros azonban 
Somogyországnak is fővárosa. És aki átnézi a folyóirat negyvennégy évfolyamát, és 
számot vet a Berzsenyi Társaság programjaival (például a Takáts Gyula Emlékházban 
rendezett „Drangalagi Estékkel”), az tudhatja, hogy Kaposvárnak és Somogynak igen 
is meghatározó szerepe van mind a társaság, mind a folyóirat tevékenységében.

Mi, éljünk Kaposváron vagy Budapesten, egyetlen, igaz a jelenben erősen megosz-
tott, a pártpolitika által vezérelt és szétszakított, kulturális, történelmi és morális közös-
ség, azaz nemzeti közösség tagjai vagyunk. Ennek a közösségnek a történelmi fennma-
radása azon múlik (ezt nem csak én mondom, hanem Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Apponyi Albert, Ady Endre, Babits Mihály, Teleki Pál, Illyés Gyula, Németh László 
és Bibó István mondja, magam is tőlük tanultam), hogy össze tudunk-e fogni, nehéz 
időkben ki tudunk-e egyezni egymással. Mindenekelőtt egymással kell kiegyeznünk, és 
nem Béccsel, Brüsszellel vagy Moszkvával, egymás iránt kell felelősséget éreznünk, ha 
valóban elkötelezettei vagyunk nemzeti kultúránknak, nemzeti fennmaradásunknak, és 
nem leszünk foglyai a bármennyire is felpántlikázott személyes érdekeknek.

A folyóirat és a Társaság sorsát a nemzeti kultúra (és a kaposvári kultúra) iránt ér-
zett felelősségnek kell eldöntenie. Mi, akik a Somogy és a Berzsenyi Társaság életé-
ben eddig felelősséget vállaltunk, és ezt igazából pénzbeli juttatások nélkül, ahogy ezt 
annak idején mondották volt: „társadalmi munkában” tettük, szeretnénk bízni abban, 
hogy ez a munka méltánylásra fog találni a közélet tisztaságáért és méltóságáért felelős 
intézmények és a város, a tájegység, az ország kulturális életében. Ha búcsúzni kell, 
emelt fővel vonulunk vissza, számunkra ugyanis, az ellenünk szövetkezők véleményé-
vel szemben, a magyar kultúra nem harci  terep, hanem életünk értelme, vagyis morális 
érték, amelytől nem vagyunk megfoszthatók – a hatalom és a pénz ehhez kevés. 
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