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Jobb volna itthon maradni
Nyolcadikosok között Kikindán
- Szerdai napokon játékos nyelvművelést tartunk az ér
deklődő diákoknak - m ondja Ljuboja Katalin, a kikindai
Szent Száva Általános Iskola magyartanára. - A program ,
am it kaptunk, sajnos nem olyan, hogy az itteni magyar
nyelvtudású gyerekeknek m indent biztosítana a középisko
lához. Sajnos a könyvtárunk is elég szegényes, a szülők
nyelvi igényessége alacsony szintű, ebből eredően a diákok
nyelvtudása sem olyan, hogy később zavartalanul követni
tudnák a középiskolai program ot. T úl keveset olvasnak,
szegény a szókincsük, nem ismerik a szólásokat, közmon
dásokat. A magyar tévé adásait lehet fogni Kikindán, egye
sek sokat is tanulnak belőle, a többség azonban úgy van
vele, hogy egyszerűbb a videóba benyomni egy filmet, és
azt végignézni; nem kell rajta gondolkodni, nem kell meg
erőltetnie m agát az em bernek.
l a ül velem szemben néhány diák: Szabó Csilla, Rajié
Sandra, Kiss R óbert, G an Ljubica, B álint Attila, Zsigovics
Éva... H a szerbes is néhányuknak a neve, azért m ind ma
gyar tannyelvű tagozatra járnak. Sajnos azonban kettejük
kivételével valamennyien enyhén vagy erősebben szerbes
hangsúllyal beszélik az anyanyelvűket Értelmes, okos, jó l
nevelt, szép gyerekek. Arról kérdem őket, kitűnő tanulók
lévén, hogy a nyolcadik befejezése után mit csinálnak, hol
tanulnak majd tovább.
Rajié Sandra édesanyja győri születésű magyar asszony,
édesapja tiszta szerb. S andrát m ár óvodába is magyar tago
zatra íratták, aztán úgy gondolták, hogy elsőtől negyedikig
magyarba járjon, utána ötödikben szerbül folytassa. O
azonban nem egyezett bele. Úgy döntött, h a m ár magyarul
kezdte, magyarul is fejezi be a tanulmányait. Középiskolába
Magyarországon fog já rn i a debreceni nagymamától. Hogy
otthon milyen nyelven beszélnek? Az édesanyjával magya
rul, a papájával pedig szerbül. „Az öcsém is magyarba já r
- m ondja Sandra - , hiszen ez az anyanyelvűnk.”
A végzős nyolcadikosok közül egyesek Zentán, mások
Szabadkán kívánják folytatni tanulmányaikat. Persze szíve
sebben m aradnának Kikindán, ha nyílna magyar gimnázi
umi vagy más középiskolai tagozat. Tízen biztosan össze
jö n n én k - mondják, biztosak benne, hogy Kisoroszról is
kerülne néhány magyar diák, de az m ár nem biztos, hogy
tizenöten összegyűlnének, amennyi a gimnáziumi tagozat
megnyitásához kell.
- Azért mégiscsak meg kellene próbálni! Össze lehetne
hozni valahogy azt a magyar tagozatot

- Talán - mondják. - Meg lehetne próbálni

Szabó Csilla magyar gimnáziumi tagozat híján úgy dön
tött, hogy szerbre iratkozik.
- Nem lesz ez nehéz neked?
- Eleinte biztosan. De nagy segítséget kapok majd a szü
leimtől. Édesanyám szerb szakos, apám, aki gépészmérnök,
a matematikában és a fizikában segít Szerintem aki az anyanyelvén elsajátítja az alapokat, az boldogul tovább idegen
nyelven is - ami, ugye, nem is annyira idegen nyelv, hiszen
mi itt Kikindán szerb környezetben élünk. Először úgy ter■eztem, hogy elmegyek Bácskába én is, magyar gimibe irat
kozok, de akkor elszakadnék az Egység művelődési egye
sülettől, melynek keretében népzenével foglalkozom, s nem
tudnám tovább érdem ében művelni. Meg h át nehezebb
volna m inden tekintetben a szüleim nélkül is.
- Ez a magyar közösség itt Kikindán kissé el van szige
telve, a szerb túlsúly miatt háttérbe szorítva érzik magukat
sokan - mondják. - Ezért lassan elvándorolnak innen vagy
inkább szerbnek vallják magukat. H a elmegyünk valami
lyen táborba, ahol valamennyi résztvevő magyarul beszél,
az olyan jó érzés, d e olyan! És milyen nehéz hazajönni az
tán. Nem m intha nem éreznénk jó l m agunkat itthon m ondja Csilla. - Nagyon sok szerb barátom van, nem é r
zem, hogy kiközösítenének. Vagy talán igyekszem nem
érezni. Négy évig úsztam például, és az uszodában egy
olyan nagyszerű sportbarátság alakult ki közöttünk, hogy
ilyesmit egyáltalán nem érezhettem. A zenedében úgyszin
tén... és van még egy helység, ahol én nagyon, de nagyon
jó l érzem magam, noha nem tiszta magyar környezet, ha
nem olyan, amilyen a világon több nincsen: bolgárok, ru 
szinok, szerbek, magyarok, szlovákok élnek ott, és m inden
ki beszéli egymás nyelvét. A nagyapám faluja, Belő Blato
(Erzsébetlak) ez. H a valaki elkezd, m ondjuk, szlovákul be
szélni és bekapcsolódik a társalgásba egy magyar, ő magya
rul folytatja tovább, aztán következik egy szerb és így to
vább. Mindenki m indenkit megért. A nagyapám tanító volt
Belő Blatón, és én a nyaraimat rendszerint ott töltöttem
náluk. M egtanultam szlovákul, sőt még órákra is jártam , a
mai napig is barátkozom szlovákokkal. Im i m ég nem tudok
tökéletesen, de tanulok azt is. J ó az, hogy ott egy csöppnyi
gyűlölet sincsen. Jól érzi m agát az ember.
F.Zs.

Ősi, eredeti és időtlen
törvényszerűségek

■ N em először já r Újvidéken. H ogyan emlékszik vissza
korábbi vendégszereplésére?
- Már hét-nyolc éve is van, hogy legutóbb Újvidéken
jártam . Egy szólókoncertet adtam az M stúdióban. Az volt
a harm adik vagy negyedik szólófellépésem i t t Korábban a
Duóval és a régi Trióval is jártam m ár Újvidéken. M indent
összevetve, körülbelül tízszer léptem m ár föl itt.
■ M ilyennek találta az újvidéki közönséget?
- Az újvidéki közönség nekem mindig is nagyon kelle
mes emlékeim közé tarzott, nagyon kedves emléket jelen
tenek ezek a föllépések, m ert az első koncerttől kezdve,
am ikor még az Ifjúsági T ribünön játszottam , az volt az é r
zésem, hogy az itteni közönség érzi és érti azt a világot, ami
a mi zenénk, vagyis azt, hogy a magyar zeneiség és a mo
d ern kortárszene-szerű stílus hogyan tud természetesen öt
vöződni. Ami hát nyilvánvalóan azt jelenti - legalábbis a
számomra szándékosan - , hogy a magyar zeneiség továbbél
az időben, tehát nem pusztán a hagyományok által őrzött
tiszta, de szó szerint hagyományos formákban, hanem meg
újultan, és megfiatalodva - hogy úgy mondjam - , am it itt
m indig is nagyobb közönség előtt lehetett játszani, mint
Magyarországon. Nekem ez volt a legnagyobb élményem
az újvidéki közönséggel kapcsolatban.
■ Azt nyilatkozta egyszer, hogy „...általában a zenéről
csak dadogni lehet, ha az em ber beszélni akar róla” (Új
Symposion, 1979. decem ber, 176. szám). Mégis megkér
ném , hogy röviden jellem zze, és valamilyen zenei térben
helyezze is el a zenéjét, hiszen ez mégsem az a bizonyos
hagyom ányos jazz.
-V alójában nem is biztos, hogy jazz. De hogy ajazz-zene
hatása is benne van, az viszont, gondolom, hogy nem kér
déses. Azért van benne tudatosan ez a hatás, m ert a jazz
Európában azt a sajátos funkciót tölti be - ez nyilván meg
lehetősen szubjektív vélemény a részemről - , hogy az el
múlt évszázadok európai műzenéje által nagyon is merevvé
és szabályozottá vált, tehát az előírásszerű, kanonikus zené
vé vált m űzenét egy ilyen televényszerű hatással, az improvizativitás sál beoltotta, am ire hát nagy szüksége van a mi
európai zeneiségünknek és a magyar zenének is. A műze
néhez ez a szükségszerűség köt. A másik, ami fontos e te
kintetben, az a magyar zenei anyanyelv; ebben a tudatban
azonban - az anyukák és az iskolák jóvoltából - egy törés
állt be, de am it én az egyik legtökéletesebb zenének tartok
a világon. M égpedig nem csak a fonnakultúrája és a dal
lamvilága, a táncos mivolta miatt, hanem a benne lévő zenei
törvényszerűségek (talán nem is pontos az a kifejezés,
hogy:) gazdagsága, inkább a törvényszerűségek természete
miatt, am it m agában hordoz. Úgy gondolom, hogy a ma
gyar nyelv, mivel titokzatos az eredete és nem tudni, hogy

Könyv formájában a tavalyi Tóthfalusi Kerekasztalbeszélgetésen elhangzottak
A tavaly Tóthfaluban megtartott értelmiségi találkozó évfordulójára jelentette
meg Tóthfalusi Kerekasztal címmel az ott elhangzott beszámolók, hozzászólások teljes
anyagát a kanizsai Cnesa Kiadó, Oktatási- és Művelődési Intézmény dr. Papp György
szerkesztésében. Az Illyés Alapítvány támogatásával a tóthfalusi Logos Grafikai Mű
helyben készült kötet a hangulat felidézése végett tartalmazza a múlt évben készült
fényképek egy részét is, Léphaft Pál karikatúráit, valamint a jelenléti ívet, illetve a
találkozó résztvevőinek névsorát.
A 43 résztvevőből 32-cn szólaltak fel a kerekasztal-beszélgetésen, - átlagosan két
szer. A magnetofon- és videoszalagra rögzített felszólalások átírt változata alkotja a
könyvet.
Mint előszavában a szerkesztő kifejti, az előzetes felkérésre készült előadások köré
kellett volna csoportosulnia egy-egy témakörnek. A tartalmi tagolódás azonban a
találkozón nem teljesedhetett lu, ezért a könyv szerkesztésében is csupán az időrendi
sorrend lehetett mérvadó.
- „Az elmondottak tartalmát messzemenően tiszteletben tartottuk, csak a monda
nivaló tisztázása érdekében avatkoztunk be, amennyi az élő nyelvi közlések írásos
rögzítésénél nélkülözhetetlen. Csak így lehet könyvünk az elhangzottak igazi doku
mentuma” - írja előszavában Papp György.
A kötet tartalomjegyzéke is mutatja, hogy a terv szerint a felkérésre készült előa
dások határozták volna meg a tematikus részeket. Bányai János: Második nemzetiségi
(kisebbségi) magyaróra, Rehák László: Az értelmiségiek meghatározása és szerepvál
lalása ma, Ács Károly: Értelmiségi nyomor, Szöllősy Vágó László: Néhány demográ
fiai és szociálpszichológiai adalék a vajdasági magyarság helyzetének vizsgálatához,
Huzsvár LászJó: Értelmiségiek küldetése most és itt, Bosnyák István: Honnan tovább,
mit, hogyan és kivel a kisebbségpolitikában, s végül Bányai János: Zárszó helyett című
írásain kívül a többi beszámoló és hozzászólás a belemagyarázás szándékának elkerü
lésére nem kapott címet, hiszen a tartalmi egységek egyébként is egyszerre több
témakört érintenek.
A címlap ennél nem lehetett volna találóbb - jellemezte Papp György a könyvbe
mutatón - Léphaft Pál szellemes karikatúrája, ahogyan a szétesni készülő négyszög
letes asztalt Tóthfalu nem terhet jelképező keresztje fogja össze, azaz egyetértés és a
párbeszéd akadozó szándékát tükrözi.
ATóthfalusi Kerékasztal megvásárolható a kanizsai könyvtárban (024/871-077-es)
és a szabadkai Népkörben (024/26-956 vagy 51-822).
M .M

ZENTA

N é p d a lk ó r u so k találkozója, p écsi
szín észek v e n d é g sz e r e p lé se
Ma délután 18 órakor keződik a helyi Művelődési Házban a bácsborsodi, bugyi,
csátaljai, mórahalmi, sükösdi és zentai népdalkórusok hagyományos találkozója A
belépők 2 és 3 dinárba kerülnek.
Hétfőn, március 20-án szintén a Művelődési Házban pécsi színészek fognak ven
dégszerepelni. A Gyertyafény keringő című zenés vígjátékot (két részben) a Pécsi
Nemzeti Színház művészei adják elő. Az előadás (9.30 órakor kezdődik, a belépője
gyek 8 és 10 dinárba kerülnek.
i-P

O p erab ál-árlista

A Szabados Trió újvidéki hangversenye
Az újvidéki Zenekedvelő Ifjúság szervezésé
ben csütörtökön este az M stúdióban koncer
tezett a Szabados Trió: Szabados György (zon
gora), Dresch Mihály (fúvósok) és Geröly Ta
más (ütősök). Az est vendége volt Gerő Róbert
szólóbőgős. A hangverseny után kértük meg
Szabados Györgyöt, hogy válaszoljon néhány
kérdésünkre.

Értelmiségünk
kordokumentuma

milyen ősi vagy talán eredeti, időtlen törvényszerűségeket
hordoz magában - ezek miatt akármilyen és bármilyen szi
gorú törvényszerűségek is vannak benne, mégis hihetetle
nül nyitott tud lenni m inden kultúra iránt. M indent magá
ba tud fogadni. Nyilvánvaló, hogy csak idő és személy kér
dése, hogy ki lesz, aki ezeket a műveleteket elvégzi.
Ugyanúgy, ahogy a magyar nyelv is bármilyen hatást latint, görögöt, ném etet és tovább is sorolhatnám... - , ami
éri, előbb- utóbb integrál, és egyszercsak megszólal az a
hatás, m int magyar nyelv. A legjobb példa erre Bartók
munkássága, aki oly sok elemet tett m agyarrá a zenében,
hogy sokszor nem is figyelünk fel rá, azt hisszük, hogy m a
gyar zenét hallunk egy-egy művében, de h a egy kicsit jo b 
ban megvakaijuk a dolgot, akkor kiderül, hogy arabot, tö
rököt, afrikait, szláv hatást m eg egyebeket ötvözött benne.
Tehát, talán egy p iá t körvonalaztam így a választ, én ugyanis
szeretek nagyokat nyújtózkodni, és ez szellemileg és lelkileg
még kellemesebb dolog. És minél inkább szűkül körülöttünk
a világ - hiszen tudjuk, hogy az információk hihetetlen áram
lása következtében egyre kisebb - , úgy kell, hogy mi is birto
koljuk a világot és a saját kultúránkat is kiteijesszük, termé
szetesen nem agresszívan, hanem szelíden. És ilyen értelem
ben befogadjuk a világot és egyetemessé tegyük a magyar
kultúrát, így a magyar zeneiséget is.
■ Több vajdasági fiatal előadó is példaképének tartja
Ö n t M ennyire ism eri Ön az ebben a műfajban dolgozó
vajdasági zenészeket?
- Őszintén szólva, nem nagyon. Azokat a fiatal muzsikusokat
ismerem, akikről tudom, hogy érdeklődnek és az improvizatív
zene felé orientálódnak. Kovács Tickmayer Istvánt például
még főiskolás korából ismerem, akkoriban keresett meg, és az
óta is kifejezetten ezt az utat já rja Itt is, Budapesten is csinál
tunk néhány közös koncertet Továbbá Mezei Szilárdét és Lajkó Félixet említhetném, meg azt a pár muzsikust, alti velük
dolgozik. De ők mind magyar fiúk, és nem tudom, hogy a nem
magyar zenészek körében van-e valami rezonancia erre. Erről,
őszintén szólva, nincs tudomásom.
■ Ö n is a szeptem beri kanizsai improvizatív zenei fesz
tivál szervezői közé tartozik, és irányvonalának egyik leg
főbb m eghatározója Hogy került sor erre?
- A dolog nagyon egyszerű. Annak idején Bicskei Zol
tán szervező volt az első, aki meghívott ide Vajdaságba Mint
említettem már, akkor koncerteztem az Ifjúsági Tribünön. Ó
azóta is állandóan szervez és felszínen ta tja ezeket a kapcso
latokat, arról nem is beszélve, hogy grafikusként mennyit raj
zol a zene ürügyén - részben a jazz ürügyén, részben a kor
társ zene ürügyén - , de ezt a világot ő rajzban, látomásos
formában is élteti. T ehát ő az, akinek a személyén keresztül
ezek a dolgok realizálódnak, és hát miután a szeptemberben
esedékes fesztiválnak ő a művészeti vezetője, szervezője, így
természetes, hogy vele lehetünk mi is ezen a kanizsai feszti
válon. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz. Na
gyon egészséges és nagyon gazdag a koncepciója, a tervezete
ennek a fesztiválnak. Meg kell mondanom, hogy Magyaror
szágon sem ártana egy ilyen fesztivál, aminek a szemlélete
ennyire nyitott és széles körű, különböző művészeteket fel
ölelő. Ez nyitott gondolkodásra vall.
SZABÓ PALÓCZ Attila

Jóllehet feledésbe merültek már a híres-hírhedt bécsi operabál okozta kellemes,
illetve kellemetlen emlékek, objektív okokból, csak most adnatjuk közre az idei évre
érvényes árlistát, s csupán a tájékoztatás kedvéért: belépőjegy 2600 schillingbe került,
amely feljogosítja a vendéget, hogy ülőhelyet, illetve a páholyokban levő asztalt fog
laljon le „potom” 165 000 és 800 schilling közötti áron. Az asztalfoglalás három,
illetve két személy számára 5000, illetve 4000 schillingbe kerül, míg a belépőjegyek
a nézők számára „csupán" 700-200 schiHingig. Az állójegyért 150 schilling« kell
leszurkolni. (Csak úgy zárójelben említjük meg, hogy a rendes operaelőadásokra ez
a jegykategória az Állami Operaházban 20, illetve 30 schillingbe lterül.)

Az isk o lcsen g ő n e m
a d iák o k n a k szól
A tagság véleménynyilvánítása alapján a társadalmi tevékenységekben (oktatás,
tudomány és művelődés) dolgozók szakszervezete március 16-ai üléséri megerősítette
korábbi döntését, miszerint az ágazatban dolgozók március 20-án sztrájkba lépnek,
amennyiben nem tesznek eleget követeléseiknek (125 dináros alapbér az év első
három hónapjára, a továbbiakban a gazdaságban dolgozók jövedelmének 80 százalé
kát kitevő fizetések, a szorzószámok kiegyenlítése a gazdaságban dolgozókéval).
Mivel a kormány és az illetékes minisztériumok nem teljesítették a követelé
seket, hétfőn az iskolacsengővel megkezdődik a sztrájk is, amely a törvény sze
rint kötelező minimális munkavégzés mellett zajlik majd az első öt napban, azaz
március 20-a és 26-a között. Ha az illetékesek ez alatt az idő alatt sem lépnek, a
dolgozók teljes munkabeszüntetéssel nyilvánítják ki elégedetlenségüket. A
sztrájk a követelések teljesítéséig tart.
A szakszervezeti tagság nyilatkozata alapján a dolgozók 70-90 százaléka tá
mogatja a sztrájkot. A Kővetkező községekben tiltakoznak ilyen módon: Becse,
Törökbecse, Beocsin, Fehértemplom, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Pancsova, Szenttamás, Hódság, Šid, Versec, Titel, Ruma, Bácspalánka, Topolya, Kis
hegyes, Újvidék, Ada, Verbász, Zrenjanin, Zsablya, Kikinda, Kula, Kovačica,
Kovin, Begaszentgyörgy, Zenta és Szabadka.
(mukk)

K ö z e le g a Z entai h ajn al...
Április 5-éig lehet benevezni a május 6-ai Énekelt
versek I. Fesztiváljára
Körülbelül két hét választ még el ben
nünket az Énekelt Versek I. Fesztiváljának
előzetes benevezési határidejétől A Vajda
ságban teljesen újszerű (ugyanakkor Ma
gyarországon nagy hagyományokkal ren
delkező és rendszeresen ápolt) zenei feszti
vál helyszíne Zenta (a Művelődési Ház), idő
pontja pedig május 6. lesz, de a potenciális
részvevőknek legkésőbb április 5-éig kell je
lentkezniük egy hangkazetta és az előadó
ró l valamint a szerzeményekről szóló rövid
ismertető beküldésével A hangkazettának
10-15 perces hanganyagot kell tartalmaz
nia, legalább 3 megzenésített szerzemény
nyel, amelyek közül az egyik kötelező (és a
fesztivál helyszínéhez kapcsolódó) téma: Fe
hér Ferenc Zentai hajnal című verse. A má
sik kettő közül az egyik az előadók saját szö
vegére írt megzenésítés is lehet
Magára a versenyre és a fesztiválra
(amely iránt máris éélénk magyarországi
érdeklődés nyilvánul meg) a legjobbak
kapnak meghívást, akik este 18 órai kez
dettel mérettemek meg a műfaj legjele

sebb képviselőiből álló zsűri előtt. A verseny
helyezettjei és díjazottjai részt veszenk az esti
fesztiválprogramon is, amelyet a televízió is
felvesz. A pályázóknak a fesztivált a Zyntharew együttessel közösen szervező Thurzó
Lajos Közművelődési Központ címére kell
jelentkezniük (lehetőleg április 5-éig): Petar
Drapšin utca 18. 24000 Zenta. Telefon:
024/812-511.
i-P
HOLNAP

A zrenjanini Petőfi
közgyűlése
Március 19-én tartja tisztújító
évi közgyűlését a zrenjanini Petőfi
Művelődési Egyesület A gyűlés 10
órakor kezdi munkáját az egyesület
székházának nagytermében.

