
A „ G Y Ö N G É D " F O R R A D A L O M K I H Í V Á S A * 

Pozsonyban, az óvárosi Mihály-kapu szomszédságában, a szlovák és a ma
gyar kiadók fölbolydult székházában találkoztam Dobos László íróval, a jeles 
közéleti személyiséggel, aki most éli át a „gyöngéd" forradalom bizalmából 
politikusi szerepkörre hivatott alkotó összes gyötrelmét. Vezető tisztséget tölt 
be a Csehszlovákiai Magyarok Fórumában, a tiszta lappal induló Magyar írók 
Társaságának akcióbizottságában. A Madách Kiadó munkatársai néhány napja 
titkos szavazással igazgatóvá választották. E z nem hétköznapi tehertételt j e 
lent, tengernyi a tennivaló. 

- Alig két hónap telt el a forradalom kezdete óta. Sokkoló sebességgel zajla
nak az események. A most alakuló és kiteljesedő demokrácia milyen esélyeket 
jelenthet a szlovákiai magyar nemzetiségi kisebbség számára? 

A legsürgetőbb feladat, hogy megteremtsük új intézményeinket. A z utóbbi 
40 évben a magyar kisebbségnek nem volt érdekvédelmi szervezete. Ezért a 
csehszlovákiai magyarok kulturális szövetsége, a Csemadok folytonos viták 
kereszttüzében állt, mert íratlanul, kimondatlanul mindig is érdekvédelmi szer
vezet volt. A baj általában akkor keletkezett a Csemadok körül, mikor a politi
kai hatalom által megszabott szűk határait túllépte. Mikor a népművészet ápo
lásánál, a népművelésnél többet akart. Mikor a nemzetiségi létben gondolko
dott. Attól kezdve a politika átkozta, vesszőzte, megbélyegezte. 

A tavaly november óta létrejött új keletű szervezetek a Nyilvánosság az Erő
szak Ellen és a Független Magyar Kezdeményezés már nem ismerik el, és sztáli
nista képződménynek tartják a Nemzeti Front egész struktúráját, így a Csema-
dokot is. 

- Nem vezethet-e a többpártrendszer a magyar nemzetiség belső megosztott
ságához? 

- A z említett szerveződések - a régiek és az újak is - még az egypártrendszer 
esernyője alatt jöt tek létre. D e a többpártrendszer egészen más helyzetet te
remt. Már szerveződnek a Kereszténydemokraták, a Demokraták és a Paraszt 
Párt, s ezek országos hatókörű pártok lesznek. Nem lehet megtiltani Dé l -Sz lo
vákia magyarjainak, hogy belépjenek ezekbe a pár tokba . . . Tehát kialakul egy 
pártok szerinti újrarendeződés. . . 

- Biztosítja-e a többpártrendszer a nemzeti kisebbségek egyenrangúságát és 
egyenjogúságát? Vagy szükséges még emellett egy külön érdekvédelmi szerv? 

- A magunk elképzelése az, hogy a nemzeti kisebbség létét és az önigazgatás 
irányát egy lényegesen magasabb szintű autonomitás felé törekedve kell kiala
kítani. E z feltételezi a többpártrendszert és a pluralista szervezetek létét. Emel 
lett persze szükség van külön nemzetiségi érdekvédelemre. Kérdés, hol történ
jék ez? A Csemadok hamarosan kinövi korábbi szűk határait, és egyértelműen 
társadalmiasul. Szükségünk van egy erős társadalmi szervezetre, amely képvi
selőt is állíthat, hogy ne csak kibicei legyünk a politikának, hanem igazi ténye-
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zői és alakítói is. A helyzet alapjában kedvező: nyitottabbá, szabadabbá vált a 
csehszlovák társadalom, és a fő csapás iránya: a demokrácia! 

- Kérdés, mit tud ebből a kisebbség a maga javára megvalósítani, hogy vi
szonyul a többséghez és önmaga helyzetéhez? 

- Itt a vélemények polarizálódnak. A z egyik nézet az, hogy először fel kell 
építeni egy demokratikus struktúrát, aztán lehet beszélni a nemzetiségi kérdés
ről. A másik felfogás az alulról való építkezésnek, az önszerveződésnek, az ön
igazgatásnak az elve, amely a hangsúlyt a helyi autonómiák pozíciójának meg
erősítésére helyezi. E z szerintem nagyon hasznos tájolása jelenlegi életünknek, 
így váltódhat a demokrácia emberi, közösségi sorsokra. S így talán a politika 
magasfeszültsége is leföldelődik. . . 

- Mutatkoznak már magyarlakta területeken az önszerveződés jelei? 
- A z elmúlt húsz év alatt fölhalmozódott feszültségeket és problémákat az 

emberek természetes logikájukra és reflexeikre támaszkodva próbálják megol
dani. Amit nemrég még félve és suttogva mertek csak kimondani, az most meg
valósul. Minden központi utasítás nélkül sok helyütt már megjelentek a két
nyelvű feliratok. A nemzetiségi iskolák, a népművelés, újságírásunk, könyvki
adásunk helyzete, a magyar nyelvhasználat közüggyé vált. A z az érzésem, 
hogy ez a folyamat egyre inkább kiszélesedik, és a haladás iránya kétségtelen a 
több és nagyobb önállóság felé tart. 

- Számíthatnak-e a helyi önszerveződések az értelmiség segítségére? 
- A szocialista országokban az értelmiségi lét a legmegtaposottabb, a nem

zetiségi térfélen különösen az. A z értelmiség körében okozot t kár fölmérhetet
len. A félelem és a bizonytalanság beleitta magát még a sejtekbe is. A z elmúlt 
évtizedek politikai gyakorlata annyit azért tudott, hogy az értelmiség megfog
ható, következmények nélkül büntethető, és néha megvásárolható. A kény
szerpályára állított nemzetiségi értelmiség olyannyira függvénye lett a hata
lomnak, hogy önmagára találása még sok időbe kerül. Hogy a bénultságból, a 
zsibbadtságból meddig tart az emberi lét újratámadása, önerejének jelentkezé
se, az a körülményektől függ. Reménykel tő , hogy kis létszámú értelmiségünk 
zöme falvak és kisvárosok közösségében él, és így a néppel való kapcsolata 
éppúgy megmaradt, mint a változásokra való nyitottsága és érzékenysége. . . 

- Mit tehet ebben az új helyzetben a nemzetiségi magyar irodalom ? 
- Ma már az új politikai szervezetekben is ott vannak az írók. A z irodalom 

politikai szóvivői szerepe túlhaladottá vált, ezután csak egy lesz a sok közül a 
fejlődést serkentő erők sorában. Ezekben a napokban az irodalom szinte el
vesztette közönségét, hiszen mindenki a politika tésztáját dagasztja. Magyaror
szágon a társadalmi lét nagy fölörvénylése a tényirodalom. Nálunk ez sajnos, 
még várat magára. A mai napig nincsen megírt csehszlovákiai magyar történe
lem. A tények nyomása, a történések feltárásának igénye még nincs oly mér
tékben jelen, mint ahogy azt a történelmi fordulat indokolná. A Madách Kiadó 
még adós a dokumentumirodalommal, a történelmi tények kiadásával és bemu
tatásával. A 68 utáni ideológiai restauráció lefékezte és visszafogta szellemi lé
tünket. Ebben a korszakban többször kiadtuk és körbejártuk az összes klasszi
kusokat, bele is fáradtunk. Hamarosan vállalkoznunk kell a magyar nemzetisé
gi kultúra teljes irodalmának és a cseh kortárs szerzők kiadására. A cseh nemze-



ti kultúra, amit az elmúlt évtizedekben szintén hallatlanul megaláztak - azt hi
szem - , most számos nagy művet fog felszínre hozni. 

A Madách Kiadót a magyarországi könyvpiac tartotta el mindmáig. S most 
ez kerül válságba. A mi hagyományosnak mondható kiadói fölfogásunk képte
len fölvenni a versenyt az ottani harsogó szenzációkat szállító könyvkiadással. 
A szlovákiai magyar lapok is elöregedtek. Eddig egyetlen napilapunk volt, az 
Új Szó, és három hete indult a Nap. A többi átfutása olyan lassú, hogy az a mai 
körülmények közöt t tarthatatlan. Égetően szükséges volna egy nemzetiségi 
lapkiadó fölállítása, ami valóban a mai követelményeknek megfelelő lapokat ad 
ki. Kérdés: ki fogja ezt fölvállalni? Nem véletlen, hogy az emberek teljesen át
kapcsolódtak a magyarországi hírközlésre. Nagy az információéhség, amit 
hellyel-közzel csak külföldi hírforrások tudnak kielégíteni. A z itteni lapok pe
dig a bokor legalsó ága alatt vannak. 

- A válságos napokban ön a szlovákiai magyarok segélyszállítmányát vitte 
Erdélybe. Véleménye szerint milyen lehetőséget nyithat meg a romániai forra
dalom a magyar nemzetiségiek számára f 

- Erdély még sokkos állapotban van. A z utóbbi évek rémuralmának, zsar
nokságának minden hordaléka ránehezedik az emberek lelkére. Hosszú idő fog 
még eltelni, amíg sikerül egy valamikori léthelyzetet újra megteremteni, vissza
állítani a régi pozíciókat. Persze nemcsak a hagyományos nemzetiségi szerve
zetek visszaállításáról van szó, mert természetesen ott is meg fognak jelenni az 
új demokratikus szerveződések. Mégsem tartom kívánatosnak ebben a pilla
natban a túlzott polarizálódást Erdélyben. Egy szörnyű vihar után most vázol
ják föl egy új, tisztességes struktúra körvonalait. Erkölcsileg megkerülhetetlen 
a kérdés: ki volt tiszta és ki nem? Ki az, aki jogosult megrajzolni a Templom 
alaprajzát? A panaszfalon már áthallatszik Tőkés László és Sütő András eligazí
tó hangja. Megszólal a romániai magyarság leglegázoltabb rétege, az értelmi
ség, amelyre olyan nyomás nehezedett, aminek képtelenség ellenállni. És ez a 
mostani protéstalas olyan hatalmas erkölcsi tőkét jelent, ami alapja lehet a feltá
madásnak, az emberi, közösségi magabiztosságnak. 

- Magyarország körül kialakult egy átjárható és lassan átlátható holdudvar. 
Nagy lehetőséget jelent ez a magyar nemzetiségek számára a magyar kultúrkör 
kiteljesedésére. 

- A z erdélyi nemzeti értékű kultúra nagyszerű katalizáló erő lehet, amely 
kiprovokálja és fölgyorsítja a magyar lét integritását. Magyarország száz seb
ből vérzik, és mégis képes volt hatalmas szállítmányokkal segíteni Erdélyt. A z 
elmúlt évek hiányérzetéből az erkölcsi sorsközösségnek egy olyan példája jöt t 
létre, ami nem számokban, hanem egy helyzet szükségleteiben gondolkodik. A 
szlovákiai magyarság hetvenéves története folyamán először került olyan hely
zetbe, hogy kifejezhette szolidaritását más országokban élő magyarokkal. A 
történelemnek nagy elégtétele ez számunkra, amelyért már sokszorosan megfi
zettünk. A szolidaritás érzése kitölti a korábbi erkölcsi vákuumot. Megszűnni 
látszik Közép-Európa megosztottsága, nagyobb lett a térség, s ezzel a magyar
ság is fölértékelődött. Óriási esély ez egy másfajta — Európában szervesülő -
magyarság megteremtésére. 


