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Jódal Rózsa 

Hol tartasz?/ Hol tartunk? 
 „Ahogy múlnak az évek, úgy hoznak valamit: egyféle bizonyosságot.” írta 
Márai Sándor 1956-os naplójában.  
 Nos, jómagam úgy érzem, eljött az ideje az összegezésnek. Az ember az 
évek folyamán annyi mindenbe belefog. Regényekbe, elbeszélésekbe, 
hangjátékokba, naplókba. Írja-írja őket, aztán valamiért abbahagyja, másba fog. 
Át kell nézni ezeket a régi dolgokat, s vagy eldobni, vagy, esetleg felülbírálva, 
mai ésszel mérlegelve folytatni. Hisz annyi érdekes meglátás, akkori érzés, 
„akkori igazság” feszülhet bennük. Az ember szembesülhet régi önmagával. S 
egyáltalán: most már van honnan végigtekinteni az életünkön. Ilyen korban már 
nem vagyunk élmény- és téma szűkében. Inkább a bőség zavarával küzd az 
ember. Ugyanakkor elég „dörzsöltté” és cinikussá tette a sok kéretlen 
tapasztalat, hogy józanul tudjon szétnézni az „ugaron”. Ha akarja, ki tudja 
közülük választani a még, vagy már, vagy még mindig legégetőbb, 
legsúlyosabb, legmélyebb témákat, s már nem kell haboznia, hogy elmerüljön 
bennük. Nincs már ok és idő a halogatásra.  
 Már évtizedek óta szokásommá vált, hogy egy időben több műfajban is 
alkossak. Novelláim új ciklusát „mesenovelláknak” neveztem el, hiszen 
legtöbbjükben a reáliákból indulok ki, hogy azután fokozatosan, szinte 
észrevétlenül tűnjek át az irrealitás meseszerű csodáiba. Természetesen a 
műfajon belül kísérletezem más tematikai és formai lehetőségekkel is. Mindig is 
igyekeztem mondanivalómhoz „testhezálló”, s lehetőleg újszerű, számomra 
kihívást jelentő köntöst találni. - Két regényen is dolgozom, de ezekről most 
még nem szívesen nyilatkozom. Egyikükről csak annyit, hogy egyszerre 
szeretne családregény, korrajz, és bizonyos értelemben Bánát-regény is lenni. – 
Továbbra sem hagyok fel a hangjáték-írással. Úgy érzem, ezt a műfajt 
méltatlanul hanyagoljuk el mostanában.  – A meseírás mindmáig megtisztító, 
felüdítő, boldogító Játékra csábítóm, és végtelen lehetőségeket kínáló hobbym.  
 Ami a kortársakat illeti: sajnos, egyre többen hagynak itt búcsú nélkül 
bennünket. Viszont akik itt maradtak, azok nem lankadó szorgalommal 
dolgoznak. 
 Külön öröm, hogy egyre több fiatal tehetség jelentkezik. Szépírók, 
kritikusok, fordítók, képzőművészek, zenészek, tudósjelöltek. Ez reményt keltő. 
A több évi, kényszerű elvándorlás okozta pangás után ismét felpezsdült 
körülöttünk az élet. Bizakodva tekintek a jövőbe.  
 A Majtényi Mihály Novellapályázat, és a Forum hosszú távon sikeres 
regénypályázatának megszűnte jókora űrt hagyott maga után. Most mindkettőt a 
szenttamási Gion Nándor Emlékháznak a Magyar Nemzeti Tanáccsal és a 
Forum Könyvkiadó Intézettel közösen már harmadik éve kiírt novellapályázata, 
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tavaly első ízben pedig már regénypályázata, Szenttamás községgel pedig egy 
műfordítói pályázat indítása ezt az űrt igyekszik megszüntetni, tartalommal 
kitölteni.  
 Súlyos problémát jelent a könyvek értékesítése, az olvasókhoz való 
eljuttatása. Ez minden könyvkiadót érint.  
 Az Újvidéki Rádió hangjátékműsora – elsősorban pénzhiány miatt – 
vegetál. Nem volna szabad hagyni, hogy ez a nagy, és sikeres múltra tekintő 
műsor szinte teljesen elsorvadjon. A jelenleg, tudomásom szerint csak egy 
főszerkesztővel (aki közben elsősorban újságírói munkát végez) rendelkező 
hangjátékműsornak vissza kellene adni régi fényét – és munkatársait.  
 A vajdasági hivatásos színházaknak is több pénzt kellene juttatni új, 
eredeti, magyar nyelven íródott színpadi művek bemutatására. (És fordítására.) 
Ezen a téren persze vannak próbálkozások, de érzésem szerint ezek nem 
elegendőek. Biztató az amatőrszínházak berkeiben mutatkozó lelkesedés és 
fejlődés. 
 A vajdasági magyar lapok szintén pénzhiánnyal küzdenek. A 
megjelentetett írásokért többnyire nem tudnak fizetni. Sok író, kritikus ezért 
máshol keres publikálási lehetőséget. A napi- és hetilapok (átlag)olvasói, akik 
ritkán vesznek a kezükbe könyvet, ezzel szegényebbek lesznek, mert művészi 
élménytől és hasznos információktól is megfosztják őket.  
 A kényszerű, időszakos elcsendesülés után elindultunk hát egy biztató 
irányba. A tennivaló azonban még – rengeteg.  


