
HORVATH MATyAs'

VALSAGHELYZET

Az adai Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok szervezobizott-
sagaban az eln6ki tisztet ill. Penavin alga javaslatara vettem at.
Megtisztelo megbizatasnak tekintettem, mert a rendezveny meg-
alakulaseit6lkezdve a jugoszlaviai magyar humanertelmiseg or-
szagos talalkoz6jeitjelentette.

A rendezveny helyszine, az adai moziterem sziiknek bizo-
nyult, hiszen 200-250 szemely is megjelent az elOadasokon.
Szlovenia, Horvatorszag magyar ertelmisege is kepviseltette ma-
gat ezeken a rendezvenyeken. A szervezoknek a vendegek mel-
t6 elhelyezese is gondot jelentett. T6bbedmagammal egyik ev-
ben esak a zentai szallodabaIi kaphattunk szallast, onnan jartunk
at Adara az eloadasokra. Termeszetes teheit,bogy a megbizata-
somra nem ugy tekintettem, mint egyikere k6zeleti k6telezettse-
geimnek. S volt bizonyos erzelmi k6todesem is Adahoz: itt eltek
volt osztaly- es evfolyamtarsaim, akikkel egyiitt vegeztiik a sza-
badkai tanit6kepzot. T6bben k6ziiliik jelentos k6zeleti, tcirsadal-
mi tisztsegeket t6lt6ttek be. Pi. T6th Gy6rgy, aki megbizatasom
alatt a Szoeialista Sz6vetseg k6zsegi vezetoje volt, vagy Boja J6-
zsef, aki varoseln6kkent tevekenykedett akkor. Ezekkel az embe-
rekkel j6 volt dolgozni, mert mindannyiunk szamara k6z6s vo.lt
a eel: Szarvas Gabor szellemeben apolni epen tartani, fejleszteni
a jugoszlaviai magyar nyelvet.

Tevekenysegiinkkel Magyarorszagon is tudomanyos elisme-
rest valtottunk ki. Ezt az jelzi, bogy a nyelveszek elvonala is szi-
vesen vallalt eloadast meghivasunkra. Pi. 1976-ban az elOad6k
k6z6tt szerepelt Szathmari Istvan, aki akkor az ELTE B6lcse-
szettudomanyi Karanak dekanja volt, tovabba Raez Endre,
Gretsy Laszl6, Hemadi Sandor. S ez a nevsor a tovabbiakban bo-
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vUlt. Termeszetesen a hazai nyelveszekre, nyelvmiivelOkre ta-
maszkodtunk elsosorban. A kozponti tema lehetove tette sza-
mukra, bogy a jugoszlaviai magyar nyelv egy-egy idoszeru ker-
deset kutatasokra alapozva tiizetesen elemezhessek. Masreszt a
rendezveny es kiadvanyai forumot biztositottak a nyelveszeti ku-
tatomunka szamara. A kisero rendezvenyek pedig miivelodesi
esemenynek szamltottak.

1981-ben ilyen elozmenyek utan lattunk hozza a Nyelvmiive-
10 Napok megszervezesehez. A jugoszlaviai magyar beszelt
nyelv sajeitosjelenteseinek vizsgalateittiiztiik ki celul. Abban az
evben azonban Koszovon alban zavargasokra keriilt sor. Ez a
teny dontoen befolyasolta a szervezobizottsag munkajat. Ugyan-
is attol tartottunk, bogy a partvezetosegben akadhatnak olyan
szemelyek, akik analogias alapon feltetelezik, bogy itt a Vajda-
sagban is letezik nacionalizmus, megpedig magyar nacionalista
torekves. Mindtimnektudataban a szervezobizottsag aprolekosan
kidolgozta a meghivandok nevsorat, a kiseromiisor jelleget. Meg
az eloadoteremben kiirando jelszavakat is kidolgoztuk, bogy ele-
jet vegyiik az esetleges tamadasoknak. Csokkentettiik a munka-
terviinkben a magyarorszagi. nyelveszek es a kiseromiisorban
szereplo miiveszek szamat.

Elleitogattama Szerb Tudomanyos es Miiveszeti Akademiara,
ahol talaltam egy nyelveszt, aki a szerb nyelv magyar joveveny-
szavaival foglalkozott. at is felkertem, bogy tartson eloadast ku-
tatasi teriileterol. A tema erdekessege mellett ezzel a meghivas-
sal az volt a szandekom, bogy hazai tudomanyos intezmenyek is
helyt kapjanak a munkaterviinkben, ha a magyar nyelvvel foglal-
koznak.

A magyarorszagi nyelveszek koziil Deme Laszlot kertiik f6l,
bogy elemezze a kiilonbozo vajdasagi magyar tarsadalmi retegek
beszelt nyelvet. Ismet elovigyazatossagbol az ujvideki es sza-
badkai radio arChlYanyagabol kertem mar sugarzott radioriport-
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okb6l 1-1 magn6kazettat. Ugyanis att6l feltiink, bogy esetleg
Deme netan valamelyik politikusunk radi6 altal sugarzott besze-
det elemezne nyelvi szempontb61. Ez esetben szamunkra elma-
radhatatlan lenne a biintet6 intezkedes. Mivel Kiralyhalman la-
kom, a szervez6bizottsag tagjai k6ziil legk6zelebb Szegedhez,
termeszetesen engem biztak meg, bogy szemelyesen juttassam el
a ket kazettat Deme Lasz16nak, aki a szegedi lATE B61cseszet-
tudomanyi Karan tanszekvezet6 volt.

A meghiv6kat a nyelvmiive16napok programjaval kinyomtat-
tuk, elkiildtiik a cimzetteknek, es kesziiltiink a gyakorlati megva-
l6sltasra. Hamarosan azonban pusmogni kezdtek ezt, azt. Erte-
siiltem arr6l,bogy egyeseket leinvitaltak Ujvidekre a partvezet6-
segbe, ahol "elvtarsi" beszelgetest folytattak a nyelvmiive16 na-
pok kapcsan. Aztan megkezd6d6tt a hajsza!

A szervez6bizottsag tagjait beideztek a KSZ adai vezet6sege-
be. A kihallgatasokat szemelyesen Stipan Kopilovic, a KSZ tar-
tomanyi eln6ksegenek vezet6je folytatta. Egyenkint jarultunk
eleje a "gy6ntat6szekbe", s jegyz6k6nyveztek az elhangzottakat.
Mindez va16banugy zajlott le, mint egy rend6rsegi kihallgatas.
A k6zvetlen vad az volt, bogy a szervez6bizottsag vetett a nyel-
vi egyenrangusag ellen, azaz a Szarvas Gabor Nyelvmiive16Na-
pok programjat csak magyar nyelven nyomtattak ki!

Letezik egy maig hat6 ervenyii szokasom: ha bevalasztanak
valamilyen szervezetbe, dossziet nyitok. Minden fontosabb ira-
tot, okmanyt meg6rz6k addig, mig a szervezet tagja vagyok. tgy
tettem az adai megbizatasom eseteben is. Amikor tehat kihall-
gatasra beideztek, vittem magammal a dossziemat. A vad halla-
tarae16vettem az e16z6 nyelvmiive16 napok programjat, es be-
mutattam az "elvtarsnak"; a cimoldal, a meghiv6 ketnyelvii, a
program magyar nyelvii, mint az aktualis es elmarasztalt prog-
ram eseteben.
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- Ez nem indok! Akkor is vetettek! - rivallta Kopilovi6 elv-
tars.

Ekkor felhivtam a figyelmet, bogy a Nyelvmiive16Napok le-
bonyolitasa utan a szervez6bizottsag minden esetben szakmai er-
tekelest vegzett, a kozsegi Szocialista Szovetseg pedig politikai,
ideo16giaiszempontb6l ertekelte tevekenysegiinket. Elmaraszta-
16 velemeny nem hangzott el az egyenrangiLnyelvhasznalattal
kapcsolatban, hiszen a magyar nyelvr6l magyar resztvev6k hall-
gattak az e16adasokat.Hat ez aztan nem volt elfogadhat6 indok
Kopilovi6nak! Erezhet6 volt, bogy iiriigyet keres, bogy meg-
sziintethesse a Nyelvmiive16Napokat.

Ezzel a kihallgatassal azonban a kalvariam csak elkezd6dott.
A magyar tanszeken a KSZ alapszervezet haromtagu elvtarsi bi-
zottsagot nevezett ki, amely mindent megtett, bogy terhelObizo-
nyitekokat gyiijtson az ellenem felhozott vad igazolasara.

Szabadkan a Nyelvmiive16 Egyesiiletben 1971-ben lefolyta-
tott "csisztka" utan 1972-ben ujraszerveztem az egyesiiletet,
melynek - azt hiszem - ket mandatumban elnoke voltam. A Nep-
kor helyisegeit hasznaltuk, ott letesitettiink konyvtarat. A Nep-
korrel kozos adminisztratort tartottunk. Ett6l a titkarn6t6l erte-
siiltem, bogy a mandatumom alatt osszeallitott osszes jegyz6-
konyvet atneztek.

A lak6helyemen, Kiralyhalman ket KSZ alapszervezet lete-
zett: a teriileti es a ladagyari. Mindket alapszervezet tagsagat
megismertettek a;ziigyemmel, hatha bizonyitekot talalnak a va-
dc1.khoz.

1969-1975 kozott a helyi kozosseg e1nokevoltam. A helyi ko-
zossegben meg annak is utana neztek, bogy hany napidijat vet-
tern rol a megbizatasom alatt! Meglep6dhettek, bogy egyet'sem,
hiszen 1974-ig Szabadkan dolgoztam, s minden hivatali iigyet
elintezhettem anelkiil, bogy tarsadalmi eszkozoket utazasaimra
felhasznaltam volna. Mindez a szimatolas ellentetben allt a
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JKSZ statlitumaval, amely eloirta: az alapszervezetek csak az
erintett parttag jelenleteben targyalhatnak iigyerol. No, de heitki
nezte akkor a statutumot?

Termeszetesen az adatgyiijtes, szaglaszas idoigenyes munka
volt. A magyar tanszek partszervezete ele csak 1982. november
25-en terjesztettek elo iigyiinket, ugyanis ill. Penavin Olgat is ha-
sonl6 vetsegekkel vadoltak, mint engem. Nezetem szerint mas
oka is lehetett az idohuzasnak. Az peldaul, bogy hallgat6ink elott
szegyenitsenek meg benniinket, pellengerezzek ki tanaraikat.
Olyan is volt a partertekezlet, mint a legjobb sztalinista perek. A
tanszek partalapszervezetenek titkara en voltam! Teheitsajat ma-
gam ellen kellett vezetnem a biintetoeljarast!

A vadak es a sir6 Penavin tanamo hatasara az egyetemi hall-
gat6k felhaborodtak. Azonban amikor az egyik egyetemi hallga-
t6 kifejtette, bogy a f6lhozott vadak nevetsegesek, ertelmetlenek,
az ujvideki 6VclrOSpartkiildotte durvan elhallgattatta:

Koztudott, bogy mi az egyetemi hallgat6k kotelessege: bogy
tanuljanak, es ne sz6szeityarkodjanak!

Nesze neked sz6lasszabadsag! Ezutan persze mar nem akadt
tobb fOlsz6lal6.

Lezajlott az ertekezlet, meghoztak a dontest. A kiildott elv-
tars, amikor negyszemkozt maradtunk, azt mondta:

Latszik, Horveithelvtars, bogy tapasztalt kqzeleti munkas. De
ezek titan nevetseges lenne, ha on maradna tovabbra is az alap-
szervezet titkara.

Ertettem a sz6b61,es siirgosen megirtam a lemondasomat.
De lassuk csak, mi all a partbiintetesrol sz616vegzesben!

" HA TAR OZA T

Horwith Matyas kizaras el6tti partbiinteteser61, mert a Hun-
garol6giai Intezet kiildottekent mulasztasokat kovetett el az adai
Szarvas Gabor Nyelvmiive16Napok szervez6bizottsagaban.
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INDOKLAs
Horwlth Matyas, aki hosszu ideje tagja a JKSZ-nek, adai

megbizatasa alatt nem tanusitott kellli erelyt, es megengedte a
szervezlibizottsag egyes tagjainak, hogy e jelentlis rendezvenyt
egyeni ervenyesiilesiikrehasznaljak tekintet nelkiil arra, hogy ez-
zel romboljak a rendezveny tekintelyet, es ezzel szembeallitjak a
JKSZ politikizjaval. igy keriilt sor arra, hogy az ertekezlet prog-
ramjaba bekeriilhetett nem kivanatos szerzli; jelentlis temakat
kiilfoldi szerzliknek engedtek at; nem tartottak szem ellitt a nem-
zetek is nemzetisegek nyelvi egyenrangusagat; afennallo elliira-
sokkal ellentetben Horvath Matyas kivitte az orszagbol az U)vi-
deki es Szabadkai Radio magnoszalagjait ellizetes ellenlirzes es
a hivatalos szervek. engedelye nelkiil. Horvath Matyasnak kom-
munista hatarozottsagot kellett volna tanusitania a Szarvas Ga-
bar Nyelvmiivelli Napok kiserlirendezvenyevel kapcsolatban is,
amely (a terv szerint) szinte teljes egeszeben kiilfOldivendegmii-
veszekkellett volna megszervezve. "

Vizsgaljuk meg ezeket a vadpontokat:
-Ki volt az a nem kivanatos szerzo? Ebben a megfogalmazas-

ban barki lehetett a meghivott eload6k k6ziil. Es milyen szem-
pontb6l nem kivanatos? Ideol6giai vagy szakmai szempontb6l?
Vagy Deme Laszl6ra gondoltak, aki a szegedi JATE B6lcseszet-
tudomanyi Kara magyar tanszekenek vezetoje volt?!

- 1982-ben hiba volt t6bb magyarorszagi eload6t meghivni.
Az elozo Nyelvmiivelo Napokon szamuk sokkal nagyobb volt.
Akkor biiszkek voltunk, hogy a Nyelvmiivelo Napokat megtisz-
telte a magyar nyelveszet elvonala jelenletevel. 1982-ben meg a
cs6kkentett jelenlet is biinnek szamitott!

- Milyen vetket k6vettem el a nemzetek es nemzetisegek nyel-
vi egyenrangiIsaga ellen? Az volt a biin6m talan, hogy Szarvas
Gabor szii16varosabana magyar nyelvallapottal akartunk foglal-
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kozni? A Szerb Tudomanyos es Miiveszeti Akademian a nyel-
vesz kollegak csodalatukat fejeztek ki az erofesziteseinkkel kap-
csolatban! Hja, mas a tudomany, es a pillanatnyi politikai szem-
lelet. . ..

- A magn6szalagok mar adasban elhangzottak. Kinek kellett
volna engedelyeznie, ellenoriznie ezt a nyelvi anyagot? Vagy
egyebkent a radi6hullamoknak is meg kellene allniuk az allam-
hatarokon? PI. ilyen szemlelettel nem vihetiink at a hataron egy
lakodalmas dalokat tartalmaz6 kazettat sem, ha azt a "megfelelO
szerv" nem engedelyezte?

- A kiserorendezvennyel kapcsolatos hatarozatlansagomat
ugy kell ertelmezni, bogy politkomesszari erellyel meg kellett
volna tiltanom a magyarorszagi miiveszek meghivasat?

Mindenesetre az "elvtarsi bizottsag" tart6s szimatolasa hatas-
sal volt mind szUkebbk6rnyezetemre, mind szelesebb k6rben. A
Hungarol6giai Intezet szoros kapcsolatot tartott fOnn a MTA
Nyelvtudomanyi IntezeteveI. Ennek kereteben egyhetes kutatasi
idot kaptam a Nyelvtudomanyi Intezettol, bogy az Orszagos Sze-
chenyi K6nyvtarban dolgozzam. Egy nap Lorincze Lajossal ebe-
deltem. A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napokkal kapcsolatos
hirekrol szeretett volna t6bbet tudni. A helyzetismeret birtoka-
ban azt ajanlotta, bogy k6lt6zzem a csaladommal Magyarorszag-
fa. Hatarozottan elutasitottam ajavaslatat. Megmagyaraztam ne-
ki, bogy ha ezt megtennem, igazolast nyerne mindeDvad, tetez-
ve ujabb, sulyosabb feltevesekkeI. Ellenben arra kertem, bogy ha
befolyassal van a magyar sajt6ra, ne irjanak errol a dologr61,
mert csak tovabb szitanak az elleniink foly6 kampanyt. Szeren-
csenkre Lorincze ezt meg is tette.

A fain k6z6sseg meg mindig. 1953 6ta Kiralyhalman eltem es
elek. Ismerjiik egymas eletet. Igy a helyi partszervezetekben le-
folytatott "elvtarsi" adatgyiijtes is kiszivargott, es elterjedt a fa-
luban. Hatasara ott, ahol k6zel 30 eve eltem, megfagyott k6riil6t-
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tern a levego! Valamikori tanitvanyaim, ismerosok, baratok ke-
riiltek a tarsasagomat. Aztan egy oldott, csaladi osszejovetelen
egy regi baratom ramkerdezett: "Igaz-e, bogy a magyaroknak
kemkedtel? Azt beszelik, bogy 40 (!) magn6kazettat vittel at a
magyar hirszerzoknek. "Hat igen: "Ilyen" emberrel nem erint-
kezhetett a kozosseg.

Etazsf'iites van a csaladi hazamban. Minden evben a gyii-
mo1csfakmetszese utan 20-30 keve rozset gyiijtottem a gyiimol-
csosokben. 1983 tavaszan is ezt tettem. Az emberek lattak, mivel
foglalatoskodom. Gyorsan hire terjedt, bogy kirugtak az egye-
temrol, s most napszamba jarok. .. Senkinek nem kivanom, bogy
evekig eljen olyan tarsadalmi kozegben, ahol a legsotetebb ragal-
makat terjesztettek ellene. A tanit6juk voltam ezeknek az embe-
reknek. Iskolat, korszerii aszfaltutat, vizmuvet, postat, egeszseg-
ha~at epittettem, s egyszerre a part kideritette, bogy ellenseges
elem vagyok. Most mit csinaljanak? Azt gondolhattak, bogy leg-
jobb messzire elkeriilni az ilyen embert!... Megertettem oket, s
nem tartottam oket halatlanoknak, hanembecsapottaknak.

Epi/6gus:
Fel evvela partbiinteteskirovasautan kozolte velem a parttitkar:
-A statiltumertelmebenkerheteda biintetes a16lifelmentesedet.
- En kerjem? - valaszoltam. - Majd fOlmentaz, aki a biintetest

kir6tta!
S ehhez tartottam magam.
Hat igy volt, igaz volt. . .
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