
A híd túlsó oldalán
Beszélgetés a határokon túli magyar irodalomról

"Élményem a megaláztatás:gyermek- és ifjúéveim legszebb történeteit
elsötétíti ez a szó. Mindegy, hogy engem ért sérelem, vagy családom, ro-
konságom, esetleg környezetem valamelyik tagját. A megalázottság be-
idegződik: él, hat nemzedéke-
ken át. Tucatnyi embersors gör-
csösödött belém, oktalan tragi-
kus sorsoké! Erről szól ez a
könyv is: az értelmetlen halá-
lokról, szükségtelen emberi kí-
nokról, a nagy megaláztatások-
ról, amelyek a földhöz gör-
nyesztik az embert."

így nyilatkozott a Szlováki-
ában élő Dobos László Messze
voltak a csillagok című regé-
nyéről. E néhány mondat azon-
ban nemcsak a könyvről szól. A
szinte egyik napról a másikra
nemzetiségi kisebbséggé vált
magyarság sorsa tükröződik
benne. Azoké, akiket egy toll-
vonás a térképen más orszá-
gokhoz csatolt.

Az első sokkból az írók
ocsúdtak fel leghamarabb. A kisebbségi irodalom, miután először saját
létjogát, sőt, a megszólalás lehetőségét biztosította és bizonyította, sík-
ra szállt a magyarság elemi emberi jogainak védelmében. Egy-egy kiál-
tás minden regény, minden vers.

Ezeket a halk vagy erőteljesebb sikolyokat azonban nem hallotta,
vagy nem akarta meghallani az anyaország. Legalábbis a hivatalos Ma-
gyarország. Az írók, irodalomtörténészek ugyanis kapcsolatban álltak
az elmúlt évtizedekben is a határokon kívül élő alkotókkal, érdemben
azonban csak keveset tudtak tenni. •

Dobos László
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"Egy nemzet él itt! - mondják.
Mit mondjak én?
Még mi is élünk!
Hová tartozunk, kinek a gondja most nemzeti létünk?"
Teszi fel a kérdést az ugyancsak szlovákiai Gyurcsó István Mennyi

lehetőség című, 1968-ban megjelent versében. Ezidőtájt, de még néhány
évvel ezelőtt is magyar irodalom szakos tanárokat képeztek úgy a hazai
egyetemek, főiskolák, hogy a határainkon túli magyar irodalom egyál-
talán nem, vagy értékén alul szerepelt a tananyagban, de napjaink tör-
ténelme sem kapott megfelelő helyet a történelem szakosok tanul-
mányaiban.

így hiánypótló és dicséretes vállalkozásba kezdett a TIT megyei szer-
vezete, a megyei könyvtár, a Galéria Baráti Kör, a Pedagógus Klub és a
Tiszaparti Gimnázium a határainkon túli magyar irodalmat bemutató
szabadegyetemi sorozatával, amelynek előadásait februártól május vé-
géig tartották meg azok az irodalomtörténészek - Czine Mihály, Pomo-
gáts Béla és Görömbei Zoltán -, akik az elmúlt évtizedekben is szívükön
viselték a kisebbségi magyar irodalmak sorsát. Sajnálatos viszont, hogy
az előadásokat általában 15-20-an hallgatták meg, jóllehet a 20 forintos
felnőtt belépődíj a pedagógus fizetésekhez "igazodott". Szolnokon leg-
alább száz magyar irodalom szakos nevelő dolgozik, legalább ennyi

érettségiző felvételizik magyar iro-
dalomból. Vajon miért hiányzott az
érdeklődés?

A legnépesebb hallgatóság - ötve-
nen - akkor gyűlt össze, amikor író
vendégek érkeztek Szolnokra a
szomszédos országokból, az anya-
nyelv ünnepére. Ebből az alkalomból
a kisebbségi létről, az irodalom hely-
zetéről beszélgettünk a szlovákiai
Dobos Lászlóval, a kárpátaljai Ballá
Lászlóval és fiával, Ballá Károllyal.

Dobos László 1930-ban született a
határmenti Királyhelmecen. Iskolá-
inak egy részét a határon átszökdös-
ve a sárospataki tanítóképzőben vé-
gezte. Pozsonyban szerzett tanári
diplomát, irodalmi lapokat szerkesz-
tett. Első két regénye a Messze vol-
tak a csillagok /1963/, a Földönfutók
/1967/ a magyar kisebbség sorsát áb-
rázolja. 1968 után kizárták az írószö-

Balla László
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vétségből, könyvei nem jelenhettek meg egészen 1976-ig, amikoris meg-
tört a jég, kiadták Egy szál ingben című, az előzőkhöz hasonló témájú
regényét, amelyben elsősorban saját ifjúkori, s későbbi élményeiről vall.

Ballá László 1927-ben született Kárpátalján, 1951-ben kiadott Zengj
hangosabban! című verseskötete jelentette a kárpátaljai magyar iroda-
lom kialakulásának kezdetét. írói munkája mellett antológiákat, alma-
nachokat szerkesztett, volt újságíró, fél tucat irodalmi olvasókönyvet írt
a magyar tannyelvű iskoláknak, 1965-ig ő vezette az Ukrajnai írószö-
vetség magyar szekcióját, nyugdíjbavonulásáig szerkesztette a Kárpáti
Igaz Szót. Első verseskötetét ifjúsági regények követték, majd az igazi
sikert a Parázs a hóban című novellás kötete hozta meg számára, ame-
lyet több figyelemre méltó elbeszélés gyűjtemény követett. Jelentős pub-
licisztikai munkássága is.

Ballá Károly még közelebb a harminchoz, a fiatal nemzedékhez tar-
tozik. 0 is Ungváron él, eddig három verses- és egy prózakötete jelent
meg. Huszonhétévesen vették fel az írószövetségbe, jelenleg a Kárpátal-
jai József Attila Alkotóközösség elnöke.

Mindhárman a kapcsolatok jelentős állomásának érzik, hogy helyet
foglalhattak az anyanyelv hetének ünnepi asztalánál.

- Csakhát az a szomorú, hogy 44 évnek kellett eltelnie ehhez -jegyzi
meg Ballá László.

•7.Sajnos a legnagyobb számú nemzetiség, a romániai magyarság kép-
viselői nem voltak jelen ezen a találkozón, amely kétségtelenül jelentős
állomása lehet a közös gondolkodásnak, a kötődések, a kapcsolatok ki-
alakításának, elmélyítésének az anyaországgal, illetve a szomszédos or-
szágokban élő magyarsággal - teszi hozzá Dobos László. - Eddig néhány
könyvről, s hallomásból ismertük csak egymást. Hiányzott a személyes
ismeretség, az élmény nem tudott tárgyiasulni, mert utazhattunk is,
meg nem is, meg akartunk is, meg nem is.

- El voltunk foglalva a saját dolgainkkal - fűzi hozzá magyarázatul
Ballá Károly. - Be kellett bizonyítanunk, hogy Kárpátalján is létezik ma-
gyar irodalom, magyar kultúra, egyáltalán él a magyar szó.

- Voltak "tabu" témák? Vannak-e asztalfiókban porosodó írások?
- Erősen "hangfogóval" lehetett csak beszélni a kisebbségi sorsról, s

kellően kidomborítani annak előnyeit - emlékezik Ballá László. - Azt hi-
szem azonban ma már nincsenek fiókba rejtett kézíratok. Mára a ked-
vező politikai változások hatására általában mindenütt csökkent a több-
ségi nemzet nyomása a magyar kisebbségre. Nálunk Kárpátalján talán
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már teljességgel meg is szűnt. Nyíltan vallhatjuk a magyar nemzetet
anyanemzetünknek, amelyhez elszakíthatatlanul tartozunk.

- És Csehszlovákiában?
- A nemzetiségi kérdés nálunk is érzékeny pont volt. Nem lehetett ír-

ni az ezzel összefüggő problémákról, köztük például a magyar iskoláz-
tatás gondjairól. Nemrégiben
kérvényt juttattunk el a mi-
nisztériumhoz, hogy a magyar
iskolába járó gyerekek anya-
nyelvükön felvételizhessenek
az egyetemeken, főiskolákon.
Ugyanúgy, mint Kárpátalján.
Jelenleg a magyar lakosság
aránya 11,6 százalék, a felső-
oktatási intézményekben ta-
nuló magyar hallgatóké vi-
szont csak 5,7-5,8 százalék. Ez
azért fájdalmas, mivel a cseh-
szlovákiai magyarság a máso-
dik világháború után gyakor-
latilag értelmiség nélkül ma-
radt. Az okok persze messzire
nyúlnak. Mindmáig érződik a
magyarság 1945 utáni belső
nyugtalansága, bizonytalan-
sága, s a szülőkben a gyermek- Ballá Károly
eik pályaválasztásakor a hamarabb elérhető egzisztencia megszerzésé-
nek reflexe munkál. De visszatérve az eredeti kérdéshez; ma már ná-
lunk sincsenek porosodó kézíratok. Az előző másfél évtized azonban erő-
sen megtépázta az irodalom érzékenységét, nyitottságát. Amíg a cen-
zor szerepét korábban a kiadó látta el - volt olyan könyv, amelyet heten
lektoráltak, addig "reszelték", míg nem lett közölhető - az évek során
mára kialakult bennünk az öncenzúra, amely a külső cenzúránál is
rosszabb.

- Nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztad - fordul Dobos Lászlóhoz Bal-
lá László. - A szigorú öncenzúra nálunk is a megmaradás előfeltétele
volt. Mielőtt megírtam volna valamit el kellett gondolkodnom azon, hogy
mi lehet a következménye. Bennünket, magyarokat a Kárpátalján min-
dig is gyanakvással figyelt a "hatalom". Nem a személyes sorsomat fél-
tettem, hanem a maréknyi magyarságot, a magyar szót; hiszen a hata-
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lomnak semmibe sem került volna, hogy az egész irodalmunkat lesöpör-
je az asztalról. Az anyanyelvünk éltetésének szándéka vezetett ahhoz
is, hogy elvállaljam a Kárpáti Igaz Szó szerkesztését. Két évtizedes harc
után sikerült elérnünk, hogy magyar nyelvű napilap jelenjen meg Kár-
pátalján. Addig az ukrán lapot fordították le magyarra. Mint író nem
mondhatnám, hogy jót tett a nevemnek a napilap szerkesztése. Ráadá-
sul az időm 90 százalékát igényelte. A nem túl következetes napi politi-
kai törekvések között kellett egyensúlyozni úgy, hogy a lap megőrizhes-
se viszonylagos önállóságát. Sokszor vissza kellett tartanom olyan kéz-
iratokat, amelyek komoly társadalmi problémákat vetettek fel, s ame-
lyeket szívem szerint közöltem volna, de nem egyszer mégis népszerűt-
len feladatokra kellett vállalkoznom. Sajnos nem tehettem mást.

- A sok tabu téma következménye az lett, hogy a prózairodalom még
csak most van kialakulóban - magyarázza Ballá Károly. - Hiszen a pró-
za nem kerülheti ki az egyenes, világos fogalmazást. A líra ebből a szem-
pontból egészen más. A költészet áttételeinek megértéséhez azonban ér-
tő fülekre van szükség. A hivatalos irodalompolitika sokáig igen furcsa
módon értelmezte a tipus, tipikus fogalmát. A negatív szereplőt egyedi
esetnek tekintették. így például néhány éve még ott tartottunk, hogy az
újságban már lehetett írni, mondjuk a prostitúcióról, de természetesen
kellően hangsúlyozva, hogy egyedi esetekről van szó, novellában azon-
ban nem, mert akkor már tipusnak tekintette az irodalompolitika.

- A sok tiltásnak végül az lett az ára nálunk is, hogy az irodalom kí-
vül rekedt a társadalmi folyamatokon, elvesztette hitelét, s olvasóinak
nagy részét - teszi hozzá Dobos László. - A közeljövőben úgy gondolom,
a legfőbb feladatunk az eddig szinte nem is létező dokumentumiroda-
lom megteremtése lesz, mert az gyorsabb, mint a szépirodalom, felpezs-
díti a társadalom szellemi folyamatait. Nélkülözhetetlen eszköz a hite-
les, igazságos valóságkép kialakításában.

- Mennyire érdeklődő a magyar ajkú olvasóközönség?
- Tapasztalataim szerint kevés az olvasó. Ennek egyik okát már em-

iitettem, de meg kell jegyezni, hogy a Madách Kiadó az elmúlt években
csökkentette a példányszámot, s hiába érkezik Magyarországról több
mint 1 millió rubel értékű könyv hozzánk, az az igazság, hogy kevés a
könyv, elsősorban a kortárs írók művei hiányoznak.

- Az olvasótáborunk nekünk is kicsi, eleve kevesen vagyunk, mintegy
200 ezer magyar él Kárpátalján - mondja Ballá Károly. - A kiadásra
azonban nem panaszkodhatunk, sőt, műveinket ukránra és oroszra is
lefordítják.
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- Tőlem csak a Messze voltak a csillagokat adták ki szlovák nyelven
- jegyzi meg Dobos László. - Mondhatnám azért van ez így, mert 1968
után két évre felfüggesztettek az írószövetségből, de végül 12 év lett be-
lőle. De ez az én esetem mégsem egyedi, hiszen Fábry Zoltánnak is mind-
össze egyetlen kötetét fordították le rendkívül gazdag életművéből.

- Mennyire ismertek, hozzáférhetőek a határokon túli magyar írók,
költők munkái?

- Még kevésbé mint az anyaországban élőké - mondja Ballá László. -
Sütő András, Kányádi Sándor könyvei, s a Madách Kiadó kötetei jutot-
tak el hozzánk. A szétaprózottság, amely az egyetemes magyar irodal-
mat jellemzi, érződik ebben is. A mostani magyarországi látogatásunk
bizonyára segít majd abban, hogy kiterjesszük az érdeklődésünket a
testvér irodalomra, s talán nagyobb részt vállal majd a közvetítésben az
anyaország.

- Most min dolgoznak?
Dobos László:
- A közelmúltban fejeztem be egy gyerekkönyvet. Jelenleg a politika

vonzáskörében élek, s főleg azok a történések érdekelnek, amelyek
összefüggésben vannak a több szabadsággal, nyíltsággal. Jelenünkről,
a demokráciáról szeretnék írni, amely a kisebbség számára ugyan olyan
fontos, mint a levegő.

Ballá László:
- Most, 62 évesen adódik lehetőségem nagy terveim megvalósításá-

hoz. Egy kortörténeti regénycikluson dolgozom, amely feldolgozza a kár-
pátaljai magyarság életét, sorsát, megpróbáltatásait, küzdelmeit.
Őszintén, szépítés nélkül, azoknak az érzelmeknek a pontos kivetítésé-
vel, amelyeket a politika váltott ki a magyar kisebbségben. Szeretném
megrajzolni azoknak a kortársaimnak a pályáját, akikkel együtt indul-
tam, akiket szétdobált a sors, a háború, de valami módon mégis együvé
tartozunk, s valahol találkoznak a törekvéseink. A regényciklus ríme is:
A végtelenben találkozunk.

Ballá Károly:
- Nemrégen adtam le újabb verseskötetem kéziratát. A közeljövőben

minden szellemi energiámat egy folyóirat indítására fordítom. A kárpá-
taljai magyar irodalom Magyarországon megjelenő folyóirata lesz. A fo-
lyóiratot Ungváron szerkesztjük a kárpátaljai írók, költők műveiből, s
eljuttatjuk az anyaországba. így adunk hírt magunkról, íme, így élünk,
így írunk mi, magyarok nem messze az országhatártól.

- Köszönöm a beszélgetést.
Tál Gizella
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