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SZAKÁLY SÁNDOR: OLVASÓINKHOZ !

Tisztelt Olvasóink, kedves Barátaink,
Támogatóink és Ellendrukkereink !

Az immáron századik születésnapját is maga mögött tudó Berzsenyi Dániel Iro-
dalmi és Művészeti Társaság 2014. november 29-én megválasztott elnökeként

fordulok Önökhöz, mindazokhoz, akiknek a Társaság és a Somogy folyóirat is fon-
tos. Akik szurkolnak nekünk, támogatnak bennünket, és ezért fogalmazzák meg
kritikai észrevételeiket – igaz, az utóbbiak esetében többen úgy, hogy velünk soha 
nem találkoztak, soha egy mondatot sem váltottak, de „mindent tudnak” –, hogy 
mindez szűkebb pátriánk, Somogyország hasznára váljon.

Amikor elődeink létrehozták a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Tár-
saságot – a magyar irodalmi és művészeti élet egyik fontos szervezetét –, nem gon-
dolták, hogy ez az országos kitekintésű és hatású szervezet sok vihart él majd meg, és 
nemegyszer politikai akarat és szándék miatt szünteti be működését, majd éled újjá.

Sokan és sokat tettek azért, hogy a Társaság ismét működhessen. Az irodal-
mat, a művészeteket és Somogyországot, valamint a Berzsenyi Dániel munkásságát
szeretők vállalták a nem könnyű munkát, hogy Somogy megye is rendelkezzen olyan
Társasággal, amely a magyar kulturális életben meghatározó szerepre törekedhet, és
a megyének (is) lehessen olyan folyóirata, amelyre az olvasók odafigyelnek.
Néhai Takáts Gyulát, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság örökös 
tiszteletbeli elnökét sokszor és sokan idézik – néha önmagukat igazolandó és máso-
kat megkérdőjelezendő –, miszerint azt mondta volna: „Ne hagyjátok a Társaságot
és a Somogyot!”

Nem az a kérdés, hogy vajon kiknek és hányszor említette ezt Somogyország
kulturális életének egykor meghatározó alakja, Kaposvár, Zala, Becehegy és sok más 
szépséget és feladatot adó hely „megkerülhetetlenje”, hanem az, hogy vajon képesek 
leszünk-e eleget tenni kérésének, kívánságának?

Magam úgy vélem: eleget kell tenni a kérésnek. Ezt tették mindazok, akik va-
laha is vezetői voltak a Társaságnak, illetve akik szerkesztették a Somogyot. Ki több,
ki kevesebb sikerrel. S miért így, s miért úgy? Magam úgy látom, a „nehézségek” mi-
att. Mik voltak a nehézségek? Sokszor az érdektelenség, a művészetek és az irodalom
iránti fogékonyság hiánya. S vajon változik ez? Remélem.

Ha Önök, tisztelt Olvasóink, kedves Barátaink, körülnéznek e hazában, akkor
azt láthatják, hogy szinte nincs olyan megyéje az országnak, ahol egy – de általában
két, netán három – irodalmi, művészeti folyóirat ne szolgálná a kultúra ügyét. Szol-
gálja, mert a feladat: a köz javát szolgálni, a közért tenni.

Amikor megválasztottak a Társaság elnökévé – pontosabban, amikor a ne-
vem felmerült mint szóba jöhető jelölté –, feltettem magamnak a kérdést: vajon ér-
demes-e vállalni e feladatot? Érdemes-e megpróbálni a lehetetlent, azaz életet lehelni 
egy jobb sorsra érdemes szervezetbe, haló porából feltámasztani a Somogyot, és elér-
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ni azt, hogy Somogyország – különböző nézeteket valló, más-más politikai pártokat 
választó, eltérő felekezetekhez tartozó – polgárai számára egyaránt fontos legyen a
Társaság és a Somogy?

Szomorúan tapasztaltam, hogy a szülőföldhöz tartozás és ragaszkodás odáig
már nem terjedt, hogy évi néhány ezer forintos vállalással minden somogyországi
általános és középiskola tanára, diákja kezébe vehesse a Somogy folyóiratot, mert
nem fizetnek, illetve nem tudnak előfizetni rá. Szomorúan tapasztaltam azt is, hogy 
Somogy megye városainak polgármesterei támogatást kérő levelemre – néhány kivé-
teltől eltekintve – még választ sem küldtek. (Nem így Balatonföldvár és polgármes-
tere, Holovits Huba György, akik a kivételek közé tartoznak, és támogatják folyóira-
tunkat!)  A megye országgyűlési képviselői – köztük közeli ismerőseim – sem vették 
a fáradságot, hogy levélben vagy szóban  mondják kérésemre: NEM. (Leszámítva
egyetlen, sikeres munkát kívánó levelet.)

Ezt vártam? NEM. Azt szeretném, hogy a sokszor hangoztatott „somogyisá-
gunk” megmutatkozzék az irodalom, a művészetek, a szellemi élet támogatásában, 
az ezekért való tenni akarásban. S ehhez szükség van a Somogyra is. Mert hol kapjon 
először megjelenési lehetőséget a fiatal tehetség, aki – ahogy írni szokták – „szár-
nyait bontogatná”? Hol kapjon helyet az, aki elkerülve a szülőföldről mégis hajlandó 
egy-egy verssel, novellával, rajzzal visszatérni oda? Hol próbáljon először kritikát 
írni verseskötetről, színházi előadásról, kiállításról a Kaposvári Egyetem hallgatója, 
ha nem itt? Hol jelenjen meg a határainkon kívül élő magyar alkotó egy-egy munká-
ja, ha nem itt? Mert úgy vélem, mind Somogynak, mind nekünk kötelességünk meg-
ismerni a határainkon kívülre került nemzettársaink kultúráját, és azt másokkal is
megismertetni. S mennyi anyagi ráfordítás kellene ehhez évente? Úgy öt-hat millió 
forint! S vajon képesek-e ezt Somogy megye polgárai előteremteni? Nagyon bízom
abban, hogy igen. Csokonai Vitéz Mihályt szabadon idézve, mondjuk ki: nem csak 
kanásznak termett a somogyi paraszt!

Ehhez összefogás, közös gondolkodás, értő és féltő kritika kell! Mint örök op-
timista, remélem, meg is lesz.

Szakály Sándor
A Berzsenyi Dániel Irodalmi
és Művészeti Társaság elnöke


