KOVAcs JOZSEF:

AZ ELOZMENYEKROL
Visszapillantasomban az 1970. evi elso Nyelvmiivelo Napok
elOzmenyeivel kivanok foglalkozni, korabeli feljegyzesek es ujsagcikkek alapjan. Magamrol annyit, bogy 1968 elOtt egyszer
tagja voltam a Jugoszlaviai Magyar NyelvmiivelOEgyesiiletnek
(JMNYE), 1968 vege fele "kooptiltak" a vezetosegbe. Ez a vezetoseg ui. ket reszbol allt: egyik a tarsadalmi resz (eln6k, aleln6k, titkar stb.), a masik a lassankent alakulo bizottsagok eln6kei. Egyik bizottsag volt a terminologiai, eln6kenek Kovacs Kalmant valasztottak, aki akkoriban nagy iitemben dolgozott a
Szerbhorvat-magyar szotaron. De r6vid ido multan, epp a szotar
k6riili bokros teendoire hivatkozva, lemondott e tisztjerol, es engemjavasolt a helyebe (megjegyzem, csak nevrokonok voltunk),
ugyanis mar irtam nehany terminologiai temaju vitacikket.
Ekkoriban kezdtem erdeklodni az adai t6rtenesek, elokesziiletek irant, es mint ujsagiro, vallaltam, bogy irok is roluk. Ekkor
hallottam a korabban letezett szoborrol, es arrol, bogy vagy azt
allitanank ujra, vagy masikat rendelnenek, es bogy ennek kapcsan valamifele iinnepseget, esetleg komolyabb rendezvenyt is
terveznek. Kiil6nfele mendemondakrol is hallottam, bogy talan
megvan a szobor valahol, hiszen 41-ben egyszer mar elokeriilt,
de ezt az adaiak jobban tudjak, nem tartom magam illetekesnek.
Ilyen hangulatban keriilt sor 1969jilniusaban egy "szeles k6rii" iilesre, amelyrol hosszabb tudositast is irtam, ebbol idezek:
Szarvas Gabor Nyelvmiivel0 Napok Adan
Az egyetemes magyarsag egyik legnagyobb nyelvesze, Szarvas Gabor Adan sziiletett. Adan mar hosszabb ideje foglalkoznak azzal a gondolattal, bogy szobrot emelnek a varos neves szii25

l6ttenek. Hamarosan szaz esztendeje lesz annak, hogy a kival6
nyelvtud6s megalapitotta a Magyar Nyelv6r cimii foly6iratot, s
ez az evfordul6 alkalmasnak l<itszika tiszteletadasra. Am, ha
csak egy szobrot lepleziink le, azzal melt6 emleket allitunk
ugyan, de talan kamatoz6bb t6ket is lehetne kovacsolni a centenarium iiriigyen. igy sziiletett es erlel6d6tt a gondolat, hogy a
magyar nyelv iigyet e16mozditand6,ismetl6d6 rendezvenyt is lehetne szervezni, Szarvas Gabor Nyelvmiivel6 Napok cimmel.
Err6l targyaltak szeles k6rben a Szocialista Sz6vetseg adai
szekhazaban hetfOn,a k6zsegi valasztmany miive16desiszakosztalyanak szervezeseben. Abban allapodtak meg, hogy a "Nyelvmiivel6 Napok" ne legyen kiil6n intezmeny, hanem meg kell alakitani a Nyelvmiive16 Egyesiilet adai fi6kszervezetet, azaz egy
alakul6 k6zgyiilesnek ki kell mondania, hogy elfogadja a Sz6vetsegi Beliigyi Titkarsag altal mar evekkel eze16ttj6vahagyott
alapszabalyokat. A fi6kszervezet felveheti Szarvas Gabor nevet,
es programjaba iktatja a mar elkesziilt alapszabaly-tervezetet.
Szinte mag<it6lertet6d6, hogy a "Nyelvmiivel6 Napok" nemcsak adai rendezveny lesz, hanem millet szelesebb k6rii, az egesz
jugoszlaviai magyarsage, de az adaiak vedn6ksege alatt. A szervez6 bizottsagba bevonjak a Hungarol6giai Intezet, a B6lcseszettudomanyi Kar Magyar Tanszeke egy-egy kepvisel6jet, es
nehany embert (a tervezet szerint negyet) a Nyelvmiivel6 Egyesiilet legnepesebb fi6kszervezeteib6l is.
Id6vel Szarvas Gabor-6szt6ndijalapot is lehetne letesiteni, es
ebb6l olyan fiatalokat is 6szt6ndijazni, akik hajland6k sz6rvanyvideken is tanit6skodni. Tovabba olyan jogaszok, k6zgazdaszok,
vagy az elet es a tudomany mas teriiletein dolgoz6k is reszesiilhetnenek bel6le, akik keszek alaposan elsaj<ititania magyar terminol6giat, hogy a ket- vagy t6bbnyelvii videkeken is megalljak
a helyiiket.
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Az erdekes vita titan kezdemenyez6 bizottsag alakult, amely
hamarosan letrehozza a Nyelvmiive16Egyesiilet fi6kszervezetet,
k6vetkez6 feladata pedig az lesz, hogy okt6ber masodik feleben,
a kozseg felszabadulasanak huszonotodik, es a JKSZ otvenedik
evfordu16janak iinnepsegsorozata kereteben iinnepelyesen kijeloli a Szarvas Gabor Nyelvmiive16 Napok reszletes programjat.
Addigra talan mar ki is lehet imi a palyazatot aszoborra, a nyelvmiive16dolgozatokra, es mas palyamunkakra is. Az els6 rendezveny 1970 tavaszan lehetne, es a miisorba bevehetnek a szabadkai Nepszinhaz vendegszerepleset, valamelyik neptanc egyiittes
fellepeset. Vendegeket hivnanak Magyarorszagr6l, es mas orszagok magyar nyelvmiive16koreb6l is.
Az tiles vegen erdekes beszelgetes serail kialakult egy velemeny, mely szerint j6 lenne, ha letrejonne egy affele "nemzetisegi miive16desi parlament"... hogy valamikeppen osszhangba
hozzak a nemzetisegi kulturalis megmozdulasokat, nehogy egyidejiileg hasoI}16rendezvenyt szervezzenek az orszag kii16nboz6
videkein.. .
(Magyar Sz6, 1969. VI. 25.)
A cikk megjelenese titan Gere Vince, adai plebanos ur, megkereste Szeli Istvant, a JMNYE akkori elnoket es negyszemkozt
::itadottneki egy bizonyos osszeget azzal, hogy szemelyes megtakaritott penzevel- de nevtelentil- szeretne hozzajarulni a Szarvas Gabor-szobor felallitasahoz. Szeli tanar ill az osszeget atadta a JMNYE akkori penztarosanak, talaljon ki valamit, hogy a
penz el ne vesszen, es va16ban ezt a celt szolgalja majd, alkalomadtan. A penztaros Kovacs Maria volt (azota elhunyt felesegem, innen is tudok a dologr6l).
Nem volt nagy osszeg, ma mar nem tudnam megmondani,
mennyi, de szep gesztus volt. Otthon megtargyaltuk, mi is legyen
vele, es ugy dontottiink, hogy jeligere szolo, kamatozo takarek27

betetkonyvre tessziik, s alkalomadtan hozzaadjuk az akkor meg
meg sem alapitott szoboralapitvanyi osszeghez. (Megjegyzem:
1970 okt6bereben, az elso rendezveny titan a hazai elOad6k is
osszeadtak e celra bizonyos osszeget a tiszteletdijukb6l - koztiik
j6magam is -, hozzatettiik a bankbetethez, es egy ido mulva Maria atadta az egeszet az adaiaknak. Hogy nev szerint kinek, sajnos, mar nem tudom megkerdezni..,)
Kozben elmult a nyar, de a megvalasztott kezdemenyezo bizottsag nem pihent. Errol tanuskodik a szeptember 20-an ugyancsak a Magyar Sz6-ban megjelent cikk(em): Elfogadtak a nagy
jelent5segii rendezveny szabaIyzatat alcimmel.
A Szocialista Szovetseg adai kozsegi valasztmanyanak miivelOdesi alosztaIya minapi iilesen j6vahagyta az adai Szarvas Gabar Nyelvmiivelo Napok new rendezvenysorozat alapszabaIyzatat. Az immar veglegesitett szabalyzatot eljuttatjak a kozsegi
szkupstinakhoz, az adai Miivelodesi Kozosseghez es a JMNYE
vezetosegehez. A kilatasok szerint mind a harom testiilet rovid
idon beliil j6vahagyja es okt6ber derekan, az Ada felszabadulasanak 25. evfordu16jajegyeben szervezett iinnepi iilesen kihirdetik: Ada vallalja e jelentos megmozdulas vednokseget.
A szabalyzat ertelmeben rovid idon beliil kijelOlik a rendezveny elokeszito bizottsagat. Tagjai kozott lesznek az adai tarsadalmi-politikai szervezetek kepviseloi, a Hungaro16giai Intezet,
a Bolcseszettudomanyi Kar Magyar Tanszeke es a Magyar
Nyelvmiivelo Egyesiilet kiildottsegei is.
Az iilesen sz6 volt meg a Szarvas Gabor-osztondijalapr6l, valamint Szarvas Gabor szobranak felalHtasar6l is. Meg nem tudjak, bogy egeszen uj szoborra irjanak-e ki paIyazatot, vagy elkeszittetik a budapesti szobor masolatat (amely egyebkent az egykor Adan felalHtott es a haborUviharaban megsemmisiilt eredetinek a masolata). Azt tervezik, bogy a szobrot 1971-ben leplezik le, a Szarvas altal letrehozott Magyar Nyelvrol c. foly6irat
28

megalapitasanak szazadik evfordul6jan. Az elso NyelvmiivelO
Napokat azonban mar j6vo ev tavaszan megrendezik, megpedig
aprilis masodik feleben, vagy majus folyaman.
A NyelvmiivelONapok reszletes programjat az elokeszito bizottsag dolgozza ki, - eln6ke dr. Penavin alga egyetemi tanar es ehhez szeretnek kikemi a k6zvelemeny javaslatait, elgondolasait is. Ezert ezuton is kerik mindazokat, akiknek erre vonatkoz6
javaslatuk van, hogy kiildjek el szerkesztosegiink vagy az adai
Miivelodesi K6z6sseg cimere.
Az emlitett elokesziiletekjegyeben - amint a sajt6b6l megtudhatjuk, es val6sziniileg a JMNYE korabeli jegyzok6nyveiben is
r6gzitettek - nemcsak Adan, hanem masutt is uj nyelvmiivelO
alapszervezetek alakultak. igy a Tiszavidek okt6ber 3-i szamaban megjelent a tud6sitas, amely szerint Kanizsan alakult fi6ksz~rvezet, november 14-en: F611endiilta zentai nyelvmiivelok
munkaja, majd november 21-en mar arr6l olvashatunk (ugyancsak a Tiszavidekben), hogy Kanizsan a szakosztalyokat is megalakitottak.
K6zben elerkezett az 1970. esztendo, es arr6l ertesiilhettiink,
hogy netan Szarvas Gabor hagyateka is Adara kernl. Ennek kapcsan fOlkerestiikPenavin alga tanamot, a szervezo bizottsag eln6ket. Ez a beszelgetes a Magyar Sz6 1970.januar 11-i szamabanjelent meg; ebbol idezek:
Lapunkban mar t6bbsz6r foglalkoztunk a Szarvas Gabor
NyelvmiiveloNapok elokesziileteivel.Tavalyjuniusban kezdemenyezo bizottsag alakult a rendezveny szabalyzatanak kidolgozasara, szeptemberben mar el is fogadmk a szabalyzatot, s novemberben megalakult a szervezo bizottsag. Ugyanakkor megallapodas
sziiletett, hogy az elso jugoszlaviai magyar nyelvmiivelo napokat
ez ev okt6berenek elso feleben tartjcik,Adan. Ezzel parhuzamosan
t6bb izben sz6ba kernlt Ada nagy sziil6tte, Szarvas Gabor szobranak felallitasa es egy kis emlekmlizeumberendezese is.
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A szervez6 bizottsag elnoket61,dr. Penavin alga egyetemi tanart61erdekl6dtiink az el6kesziiletek fel6l.
- Minden remeny megvan ra, bogy Adara kernl Szarvas Gabar hagyateka. Szarvas szemelyi titkara, dr. Harrer Ferenc, j6val
tillelte a nagy nyelveszt, es meg6rizte a hagyatekot. Harrer halala titan leanya, ill. Kluge Endrene vette at, es apjanak vegakarata szerint olyan szervezetnek, testiiletnek szeretne atadni, amely
melt6keppen 6rizne Szarvas Gabor emleket. Amikor ertesiilt r6la, bogy Adan milyen e16kesziiletekfolynak, kapcsolatba lepett
a szervez6 bizottsaggal.
- Penavin alga nemregiben Budapesten megtekintette a hagyatekot.
- A legnagyobb ertek Szarvas Gabor levelezese, tovabba a
Magyar Nyelv6r cimii foly6irat (melynek alapit6ja es els6 szerkeszt6je volt) minden szama 1872-t61 1942-ig (Szarvas halala
titan, 1895-t61Harrer gyiijtotte tovabb a foly6iratot). Megvan tovabba a hagyatekban a Magyar nye1vtorteneti sz6tar szerz6i tiszteletpeldanya es meg szamos mas konyv meg foly6irat.
- Ertekes kordokumentum a hagyateki targyak kozt egy
szazadeleji plakat az adai Szarvas Gabor-szobor leleplezese alkalmab6l. Ezzel is Harrer egeszitette ki a gyiijtemenyt. Ott van
Szarvas nehany szemelyi targya is, peIdaul egy monogramos pohara, tovabba egy olajfestmeny is, Szarvas portrejaval. Megfele16 butordarabokkal kiegeszitve ezekb61 a targyakb61 is muzeumot, amolyan emlekszoba-felet lehetne berendezni Adan. Talan
mas varosokban is lehetne talalni olyan targyakat, amelyek a
nagy nyelvesz emleket 6rzik, igy pI. Pozsonyban meg Bajan,
ahol emlektablaja is van.
- A kilatasok szerint mikor es hogyan kernl Adara a HarrerKluge-fele hagyatek?
- Ajelenlegi gondoz6, ill. Klugene, orommel adna at a targyakat, es mar folyamatban is van az ajandekozasi eljaras. El6bb a
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budapesti Nyelvtudomanyi Intezetnek ajanlotta fel a hagyatekot,
de az hivatalosan lemondott r6la Ada varos es az ottani Nyelvmuvelo Egyestilet javara. A hivatalos formasagok remelhetoleg
nem tartanak sokaig, es oszre, a Nyelvmuvelo Napok resztvevoi
mar megtekinthetik Szarvas Gabor hagyatekat - mondta vegiil
Penavin tanamo.
(A beszelgetes illusztraci6ja a budapesti Szarvas Gabor - szobar, Szecsenyi Katalin - akkor meg diaklany - felvetele.)
1970 folyaman felgyorsultak az esemenyek. Marcius 15-en
meg ket fi6kszervezet alakul cimmel jelent meg tud6sitas a
JMNYE vezetosegi tileserol. Eszerint ... elsorendu feladat, bogy
okt6berig, az elso Nyelvmuvelo Napokig fi6kszervezetet kell
alakitani mindeniitt, ahol erre megvannak a feltetelek. Tovabb
kell fejleszteni a szakbizottsagok munkajat, t6bbek k6z6tt akci6t
kell inditani a "makar6ni nyelv" lekiizdesere... A vezetosegi tiles
napjan nyolc fi6kszervezet volt, megpedig Szabadkan, Zentan,
Kanizsan, Adan, Kikindan, Zrenjaninban, Bajmokon es Eszeken.
Marcius 15-ere hivtak 6ssze a topolyai fi6kszervezet alakul6
k6zgyiileset, a terv szerint marcius 20-an alakul meg a sorrendben tizedik, del-banati illetekesseggel, Pancsova szekhellyel...
Az akci6terv t6bbekk6z6tt feladatul tUzi ki, bogy (havonta 9
sokszorositott tajekoztat6t adnak ki, ezt minden tag ingyen
megkapja:... a Magyar Sz6ban k6zzeteszik a m6dositott alapszabalyzat sz6veget: ugyancsak a Magyar Sz6 hasabjain rendszeresell megjeleno rovatot indit a terminol6giai bizottsag, ennek kereteben mindenkinek alkalma lesz hozzasz6lni a legegetobb terminol6giai kerdesekhez. A nyelvmuveles lenyegerol is megjelentetnek egy cikksorozatot.
Marcius 18-a es 26-a k6z6tt nyolc folytatasban meg is jelent
Agosotn Mihaly tanulmanya a nyelvmuvelesrol.
27-en a Tiszavidekben tud6sitast olvashattunk arr6l, bogy
Zentan nyelvmiivel6 vetelkedot tartottak.
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Aprilis elsejen Magyarul helyesen cimmel megindult a
JMNYE termino16giaibizottsaganak rovata. A rovatvezeto (Kovacs J6zsef) bejelentette, bogy a rovat szerdankent fog megjelenni, es kerik a kozremiikodest. A rovat harom h6napon at va16ban
rendszeresen megjelent, s a kovetkezok irtak (vita) cikkeket: Kovacs Kalman, Kollin J6zsef, Hock Rezso, Kossa Janos, Korom
Tibor, Hatala Zoltan, Molnar Geza, Kovacs Lasz16 gepeszmernok, es rovatvezeto. A 12. ircismegjelenese titan a lap szerkesztosege kozolte, bogy a rovatot a nyar folyaman sziineteltetik; de
osszel nem indult ujra, mert az adai NyelvmiivelONapokon hatarozat sziiletett egy, a Magyar Sz6ban megjeleno nyomtatott
nyelvmiivelo melleklet kiadasar61. (Ez azonban mar a kr6nikas
feladata, nem tartozik az elOkesziiletektargykorebe.)
Idokozben aprilis ll-en ujsagcikk jelent meg Intezmenyes
fordit6kepzes cimmel, amely ugyan a Magyar tanszek illetekessegebe tartozott, de osszeruggesbe hozhat6 az elokesziiletekkel.
Aprilis 13-an (Urban Janos tollab6l) cikk jelent meg arr6l,
bogy elkesziilt a tervezett elso nyelvmiivelo ko.rlevel,megpedig
marcius 20-i keltezessel. Szeli Istvan elnok irt hozza bevezetot.
Nehany reszlet a cikkbol:... Eddig mar 11 fi6kszervezet miikodik, s ezek rendszeresen iileseznek. Adan folynak az elOkesziiletek a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napokra; a fordit6szolgalat
fejlesztese erdekeben felhivast tettek kozze... E tajekoztat6 mellett elkelne egy nyelvmiivelOfoly6irat is... a Magyar Sz6 korcibban is kozolt nyelvmiivelo irasokat, ujabban minden szerdan kiiIon nyelvmiivelOrovat jelenik meg...
Az elnok megjegyzi: "Nem celunk, bogy ona1l6anmiikodo fi6kszervezeteinket kozpontilag iranyitsuk, me~ ez ellentmondana
a JMNYE szervezeti felepitesenek es alapszabalyainak."
A tud6sitas szerzoje pedig hozzaruzi, bogy az emlitett elso
korlevelben Matijevics Lajos a magyarorszagi Magyar Nyelvorben megjelent irasokra hivja fel a figyelmet, Csaky S. Piroska
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pedig tajekoztatast nylijt a nyelvmiivelo k6nyvekrol. Vegiil k6zli az egyesiilet cimet: Novi Sad, Bulevar Marsala Tita 4/IV
Aprilis 26-an k6zli a Magyar Sz6, bogy a JMNYE terminol6giai albizottsaganak szervezeseben es a NyelvmiivelO Napok
elokesziileteinek jegyeben egesznapos tanacskozas volt Palicson
az egyenjogUnyelvhasznalat t6rvenybe iktatasar61.
Majus 23-an a JMNYE kikindai fi6kszervezeteben Agoston
Mihaly a JMNYE vezetosegi tagja tartott eloadast a magyar
nyelv korszerii kerdesei cimmel (a Nyelvmiivelo Napok elokesziileteinek jegyeben).
Majus 29-en k6z6lte a Magyar Sz6, bogy: Adara keriilt Szarvas Gabor hagyateka:
Az elmult evtizedekben volt idoszak, amikor az iskolak tanterveben nem szerepelt Ada nagy sziil6ttje, Szarvas Gabor
nyelvtud6s. Az 6tvenes evekben aztan egyre t6bbet foglalkoztak
a k6zsegben Szarvas Gabor munkassagaval, szobranak visszaallitasar61beszelnek stb., de konkret akci6k a nagy nyelvesz emlekenek felidezesere nem kezdodtek.
Ket evvel ezelott a Jugoszlaviai Magyar NyelvmiivelOEgyesiilet es az adai tarsadalmi-politikai szervezetek vezetoinek kezdemenyezesere napirendre keriilt. Szarvas Gabor emlekenek
megorzese, es a nyelvmiiveles teren kifejtett munkassaganak
meltatasa. Elhataroztak, bogy Szarvas Gabor 6szt6ndijalapot letesitenek, Adan szobrot allitanak feI a nyelvtud6snak, ketevenkent pedig Nyelvmiivelo Napokat szerveznek. Az elso Nyelvmiivelo Napokat ez ev okt6ber 9-en, LO-enes ll-en tartjak meg
Adan. Ezenkiviil emlekmuzeum letesiteset is elOiranyoztak.
A napokban a k6zsegi szkupstinaban szereny iinnepseget tartottak. Zalai Gy6rgyne, a Magyar Tudomanyos Akademia munkatarsa, akinek csaladjanal SzarVasGabor a halalaig lakott, atadta Prokop Lajosnak, a k6zsegi szkupstina eln6kenek a nagy
nyelvtud6s hagyatekat.
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Ada kozseg megkapta Szarvas Gabor maganleveleit, a mutt
szazad vegen a Debreceni Szinhaz palyazatara kiildott ket dnimajat (a Nyelvmiivelo Napok elOkeszitesevel foglalkoz6 bizottsag velemenye szerint a kovetkezo Nyelvmiivelo Napok alkalmaval a szabadkai Nepszinhaz miisorra ruzhetne az egyik szinmiivet): a nyelvtud6s portrejat: egy olajfestmenyt, a Magyar
Nyelvor 46 kotetet, a Magyar Nyelvtorteneti Sz6tar I., 11.es Ill.
kotetet, Ballagi Aladar regi Magyar Nyelviink cimii tanulmanycit, Szarvas Gabor emlekkonyvet, az adai szoboravatas dokumentumait es kiilonbozo foly6iratokat.
A kozsegi szkupstinaban megtartott iinnepsegen a tarsadalmipolitikai szervezetek es a miivelodesi intezmenyek kepviseloin
kiviil jelen volt Korom Tibor, a JMNYE fOtitkarais. Szarvas Gabar eletlitjat es a nyelvmiiveles teren kifejtett munkassagcit
Sumaher J6zsef, a JMNYE adai fi6kszervezetenek elnoke meltatta. A nagy nyelvtud6s hagyatekcit a Szarvas Gabor NyelvmiivelONapok alkalmaval allitjak ki.
Jlinius 3-an ismet uj alapszervezet megalakulasar61 olvashatunk: az ujvidekirol, majd jlinius 26-an a belgradi fi6kszervezet
letrejottet jelentettek be.
Es igy folyat6dtak most mar a szervezesi munkak, de errol
ugy gondolom, mar aNyelvmiivelo Napok kr6nikasa fog beszamolni. Hiszen kozben kijeloltek az eload6k nevsorat, a hazai es
a kiilfOldivendegek tp.eghivasaratett inditvanyokat, stb.
Okt6ber 9-en pedig megkezdodott az elso Szarvas Gabor
Nyelvmiivelo Napok rendezvenysorozata...
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