Sajtóközlemény

A Magyar PEN Club elnöksége döbbenettel szembesül újra a Szőcs Géza halálát követő, az ő nevét is
tevékenységéhez felhasználó Janus Pannonius Alapítvány újabb megnyilvánulásával.
Az említett alapítvány, amely eredeti hivatása szerint a Magyar PEN Club által alapított rangos irodalmi díj, a Janus
Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj szervezési és pénzügyi átláthatóságának, szervezési ügyeinek szolgálatára
jött létre, Szőcs Géza halála után tovább folytatja tevékenységét, irodalmi díjakat osztogat és pályáztat. Mindezt a
tevékenységet úgy végzi, hogy az alapítvány tartozik az utolsó díjazott, Susan Howe jutalékának kifizetésével, amely
konkrétan az ötvenezer eurós nagydíj értéke.
A Magyar PEN Club elnöksége megválasztása után azonnal egy jogi nyilatkozatott tett, amelyben teljes mértékben
elzárkózik - mint a Janus Pannonius Alapítvány egyik alapítója - az Alapítványnak a Szőcs Géza elnök halála utáni
mindennemű tevékenységétől. Ezt a nyilatkozatot akkor kegyeleti és szakmai okok miatt nem hoztuk nyilvánosságra,
bízva abban, hogy az Alapítvány kuratóriuma a PEN Club, a Janus Pannonius Alapítvány és a Szőcs Géza egykori
elképzeléseivel egyezően, az egész Magyarország presztízse szempontjából is kiemelkedően fontos szakmai
premisszákat fogja érvényesíteni további működése során. Ezzel szemben a Magyar PEN Club teljes megkerülésével
most annak vagyunk tanúi, hogy a JPA nyilvános pályázatra írta ki azt a rangos költészeti középdíjat, amelynek
odaítéléséről Szőcs Géza és a díjat odaítélő grémium így fogalmaz: "2016 óta osztja ki az Alapítvány a Filius Ursaedíjat, amellyel - a diáktársai által Medvefiúnak nevezett Janus Pannonius egy versére utalva - a konvenciókkal szakító,
a jólfésültségen, sablonokon átlépő költői teljesítményeket jutalmazza." (a Janus Pannonius Nagydíj kísérőfüzete,
2019)
E pillanatban a Magyar PEN Club vezetésének ki kell állnia a Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj
eszmeisége mellett, egykori elnökünk szellemi irányvonalát követve, a Magyar PEN Club szakmai hitelét tiszteletben
tartva és ki kell jelentenünk újra - a nyilvánosság előtt is -, hogy mindahhoz, ami a Janus Pannonius Alapítvány égisze
alatt történik vagy megjelenik a nyilvánosság előtt, a Magyar PEN Clubnak semmi köze, sem erkölcsi, sem szakmai
támogatását nem adja e tevékenységekhez és tiltakozik az ellen, hogy a Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti
Nagydíjhoz kapcsolódó közép- és minor-díjakat - a Filius Ursae illetve a Khelidón-díjat ezeken a neveken és ebben a
formában kezelje a továbbiakban.
A Magyar PEN Club már megtette a megfelelő jogi lépéseket annak érdekében, hogy a JPA alapítói jogait
elidegenítse, ám a jogi procedúrák lezárásáig csak az alapítványtól való elhatárolódás marad az egyetlen esélyünk arra,
hogy a Szőcs Géza szellemi hagyatékával ily módon történő visszaéléseket a nyilvánosság és a magyar alkotóközösség
világosan külön tudja választani a PEN Club szándékaitól és nézeteitől.
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