
Végvári helyzetben 

Irodalmunk történetében nem egy alkalommal fordult elő az, hogy némi 

bizonytalansággal mérlegeltük, vajon merre halad az az összetett és bonyolult 

rendszer, amelyet élő magyar irodalomnak gondolunk. Tapasztalataim szerint ma 

ismét ebben a helyzetben vagyunk. Nem csak a magyarországi irodalom, a trianoni 

határokon túl kialakult és élő irodalom is. Ezt a bizonytalanságot több tényező 

okozhatta. Először is az, hogy irodalmunk rangos, az irodalom természetét és 

értékvilágát meghatározó alkotó személyiségei közül többen (legutóbb Juhász 

Ferenc és Esterházy Péter) eltávoztak körünkből. Vagyis radikálisan átalakulóban 

van irodalmunk személyi szerkezete, nem csak a magyarországi irodalomé, hanem 

a kisebbségi körülmények között tevékenykedő magyar irodalmaké is. Ez 

természetesen kihat az irodalmi kultúra szellemiségére, stratégiájára is. Másodszor 

az európai kultúrában (az egyetemes kultúrában) átalakulóban van magának az 

irodalomnak a helyzete, következésképpen identitása. Ma már nem az irodalmi 

kultúra jelenti és határozza meg a nemzeti, az európai, az egyetemes kultúra 

karakterét és társadalmi szerepét. A tömegkultúra, különösen az elektronikus 

kultúra jóval nagyobb és tömegesebb hatást gyakorol a társadalmi folyamatokra, 

mint az irodalom. Harmadszor: a kulturális életet, ahogy korábban nem egyszer a 

politika, lassan maga alá gyűri a pénzvilág, a gazdasági hatalom, amely inkább a 

könnyen emészthető szórakoztatást részesíti előnyben, mint az emberi személyiség 

mélyebb rétegeit érintő (érinteni akaró) irodalmat (meg a többi művészetet). 

Mint oly sokszor, úgynevezett átmeneti korszakban élünk. Legalábbis 

hiányoljuk azt a biztos kulturális értékrendet, amely tájékozódni, választani 

segíthet, amely életünk, személyiségünk alakítója lehet. Egyáltalán: megrendült az 

az értékvilág és értékrend, amely talán az antik irodalmak óta 

megkérdőjelezhetetlen volt, mindenekelőtt az európai ember és társadalom 

számára. Hogy miként alakul a jövő – az irodalom, a kultúra jövője – az persze 

rajtunk is múlik. Talán így mondanám: az irodalom ügyének elkötelezett 

művészek, tudósok, tanárok, újságírók és olvasók hűségén és elszántságán. Ha meg 

akarjuk őrizni a humánum értékeit, okosan és bátran kell védelmeznünk az 

irodalom ügyét. Ennek az önvédelmi készségnek lehetnek alkalmai és vizsgái az 

olyan írótáborok, mint amilyenen most Kanizsán részt veszünk. 
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