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Jódal Rózsa  
 

Hol, honnan, hová? 
 
 Pillanatnyilag elégedetlen vagyok önmagammal és a világgal.  

 Voltaképpen ugyanazt teszem, amit eddig: novellákat, meséket, 

könyvismertetőket írok, és a regényemen dolgozom. Amit írok, minden meg is 

jelenik a lapokban, folyóiratokban, vagy el is hangzik a rádióban. Novellám 

immár harmadszor került a Gion Nándor Novellapályázat legjobbjait begyűjtő 

antológiába. S mégis. Valahogy úgy érzem, légüres térben lebegek. Miért? 

Azért-e, mert a legtöbb helyen, minden jó szándék ellenére sem tudnak fizetni, 

vagy ha igen, akkor csak nagyon keveset? Azért-e, mert novelláskötetem 

kiadása, remek recenziója ellenére, megint jövőre tolódott? Azért-e, mert 

körülöttem minden olyan képlékeny, bizonytalan? Nem tudom. 

 Viszont örömmel tapasztalom, hogy nem mindenki van ilyen pesszimista 

hangulatban, és sok jó kezdeményezéssel gazdagodtunk, a már folyamatban levő 

projektumokat pedig, az anyagi hiátusok ellenére, töretlen kedvvel folytatják a 

fiatalok. Az újvidéki és a szabadkai színház évről évre meg-meghirdeti 

drámaversenyét, Zentán kamaraszínház alakult, s Topolya mellett az idén 

először – mintegy az egykori ürményházi kezdeményezést felelevenítve és 

tovább-víve, az idén háromnapos fordítói műhely vonzza maga köré az 

érdeklődőket. December végén zárul az ifjúsági regénypályázat. Sikeres 

elsőkönyvesek mutatkoznak be. Lassanként felnő egy új írónemzedék, amelyet 

kezdenek Magyarországon, s máshol is megismerni.  

 Szóval vannak apróbb-nagyobb kezdeményezések, sikerek, de még annyi 

a hiány! Egyik keserves tény például, hogy elfogynak az olvasók. Az iskolákban 

egész osztályok szűnnek meg. Részben, mert egyre kevesebb gyermek születik, 

részben, mert a meglévők szüleikkel együtt „kivándorolnak”. S akik még itt 

vannak körülöttünk, azok sem igen olvasnak. Van, aki már az aránylag olcsó 
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könyveket sem képes megvásárolni, s van, aki nem is igényli őket. A lapokat, 

folyóiratokat sem. Akkor kiknek is írunk?  

 Nem sorolom tovább, pedig bőven akadna elszomorodásra, sőt 

kétségbeesésre való ok. Szerencsére az ember – a pesszimizmusra hajló is – egy 

idő után megrázza magát… és tovább teszi a dolgát. Szükségből, megszokásból, 

kötelességérzetből, önmaga örömére. Nem adja fel. Akkor sem, ha egyre 

borúsabb az ég alja.  


