
A szerkesztő jegyzete
Folyóiratunk jelen számának teljes nyomdai költségét a Takáts Gyula Alapítvány 
támogatása és Albert Gábor, Ágh István, Kósa Csaba, Pomogáts Béla, Vén Zoltán – a 
Somogy szerkesztőbizottsági tagjainak – összeadott pénze biztosította.
A múlt esztendőkben – szerény körülmények között, igaz – a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatásából jelentünk meg. Évi négy számra – jó esetben – kétmillió forintot 
kaptunk. De a kicsiny összegeknek is örültünk, mert biztosíthattuk a folymatosságot.
Szerzőgárdánk – jóllehet csak jelképes honoráriumra telt – végig kitartott mellettünk. 
Értéket és minőséget közvetítettünk, a nemzeti hagyományokat, a hazaszeretetet, 
az európaiságot és a humanizmust képviseltük, magas színvonalon.  És mindvégig 
ellenálltunk a dilettánsoknak. A „somogyiság” még nem belépőjegy a Berzsenyi 
Társaság folyóiratába, nem beszélve arról, hogy a Társaságnak jóval több tagja – és 
nem mellékesen: író tagja – van az országban és a fővárosban, mint Somogyban.  
A sértődöttek módszerei régóta ismeretesek. Számukra csak Babits Mihály szavait 
ajánlhatjuk: „Regionális sérelmeket emlegetni ott, ahol irodalmi elvekről van szó, 
oly gondolkodásmódra vall, amely a legsötétebb Balkánhoz volna csak méltó.” 
Amíg folyóiratunkat a jelenlegi szerkesztőbizottsági névsor fémjelzi, ehhez tartjuk 
magunkat. 
2008-ban, a halála előtti napokban Pomogáts Bélával búcsúlátogatást tettünk Takáts 
Gyulánál.  Elvékonyodott hangján Gyula bácsi ezzel bocsátott útra bennünket: 
– Gyerekek, a Somogyra vigyázzatok!
Vigyáztunk, amíg tudtunk. De hogy meddig vigyázhatunk még, már nem rajtunk 
múlik. Az NKA Folyóirat Kollégiumához benyújtott 2014-es támogatási kérelmünk 
elutasításra talált. Kinek vagy kiknek köszönhetően, majd kiderül. Mint ahogy minden 
kiderül. Nemegyszer előbb, mint utóbb.
A 42. évfolyamába lépett Somogy felett mostantól a megszűnés – vagy az ezzel 
csaknem azonos – szüneteltetés veszélye lebeg. Döntésével az NKA azt a lehetőséget 
is megvonta tőlünk, hogy az év végén pályázzunk a 2015. esztendőre. Ugyanis 
egy folyóirat csak akkor kérhet támogatást, ha az adott esztendőben minden száma 
változatlan terjedelemben megjelenik. 
Az NKA folyóiratok támogatásáról döntő kollégiuma egyébként így állt fel:
dr. Bednanics Gábor docens, Eszterházy Károly Főiskola, Kollár Árpád író, P. Szabó 
Ernő újságíró, Szenes István belsőépítész, Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség 
elnöke, dr.  Kamp Salamon karnagy, dr. Márialigeti Károly biológus, dr. Szakács 
László, a Médiaújság főszerkesztője
Az elutasítás indoklását kérni nem lehet. A kollégiumi döntést megfellebbezni szintén 
nem lehet.
Déjà vu.
 Kósa Csaba
 a Somogy főszerkesztője


