
Hol tartunk? 

 

Minden esztendő meghozza a maga örvendetes és kiábrándító tapasztalatait. Az év 

vége felé aztán elmondhatjuk, hogy az „egyik szemünk sír, a másik nevet”. Nézzük először a 

kiábrándító tapasztalatokat. Számomra, akinek immáron hosszúnak mondható életét (október 

végén fogom betölteni nyolcvanadik életévemet) mindig a magyar kultúra, közelebbről a 

magyar irodalom szolgálatában töltöttem, mindenképpen szomorú az, hogy több olyan 

intézmény is, amely életemet, mondhatom így, tartalommal töltötte meg, igen mostoha 

körülmények közé került. Az Illyés Gyuláról elnevezett közalapítvány, amelynek hosszú 

évekig kuratóriumi tagja és még hosszabb évekig elnöke voltam, már korábban megszűnt, és 

ezzel a kisebbségi magyar kultúrák budapesti támogatása átláthatatlan viszonyok közé került. 

Az idei esztendőben megszűnt az Illyés Gyula Archívum is, amely nagy költőnk hagyatékát 

gondozta és életművének kutatását irányította. Felszámolták az Anyanyelvi Konferencia 

állami támogatását is, holott ez az intézmény vagy éppen mozgalom közel félévszázada 

munkálkodott a szétszakított (és a nagyvilágban szétszóródásban élő) magyar kultúra szellemi 

egységének helyreállításán. Februárban adtam át elnöki tisztségemet, abban a reményben, 

hogy kitűnő utódom: Balázs Géza, a budapesti egyetem nyelvészprofesszora, lévén jóval 

fiatalabb mint én, talán hatékonyabban tud küzdeni a történelmi rangot viselő intézmény 

megmaradása érdekében. Legutóbb pedig lemondani kényszerültem a Berzsenyi Dániel 

Társaság elnöki tisztjéről, minthogy a társaság, amely országos hatókörrel szervezett 

kulturális, mindenekelőtt irodalmi eseményeket (a Vajdaságból is mindig voltak 

meghívottjai). Ezek a veszteségek nem pusztán az én személyes veszteségeim, 

meggyőződésem szerint nemzeti kultúránk működésén is ott hagyták (és még inkább ott 

fogják hagyni) a nyomukat. 

Mindezzel szemben vannak örvendetes tapasztalataim is. Ilyen az, hogy irodalmunk, 

ideértve a magyar kisebbségi irodalmakat is, folyamatosan kínálja fel nekünk a szellemi 

értékeket. Régi meggyőződésem az, hogy a magyarság nemzeti identitásának és 

összetartozásának hagyományosan legfontosabb szellemi és morális intézménye a magyar 

irodalom. Ugyancsak megnyugtató az, hogy ha zökkenőkkel is, hagyományos gazdagságában 

működik a magyar irodalmi kultúra, nem ritkán kiváló könyvek kerülnek az olvasó kezébe, ha 

nem is mindig azoknak a művei, akiket kiemelten preferál az „irodalompolitika”. A napokban 

Tokajban jártam, a hagyományos írótáborban, és ha szót kaptak is nehezen értelmezhető 

gondolatok, és ha voltak is elfogadhatatlan indulatkitörések (arról, hogy Kukorelly Endrét 

leütötte egy magáról megfeledkezett ittas írótársa, széles körben szerezhetett tudomást az 
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újságolvasó közönség), az írótábor színvonalas események kerete is lehetett. Azt hiszem, 

nemzeti irodalmunk szellemisége és erkölcsisége biztosabb alapokon áll, mint ahogy ez 

messzebbről érzékelhető. Ezért én inkább reménykedéssel zárnám ezt a személyes 

elmélkedést. 

 

Pomogáts Béla 


