
Történelem

Kocsis Károly:
Elcsatoltak

A Tudományos IsmeretterjesztőTársulat májusi
júniusi közgyűlése alkalmából érdekes kis
könyvvel lepte meg tagjait és a könyvek kedvelő

it. A szerzö: Kocsis Károly, a cím: E/csato/tak. Ma
gyarolc a s:wmszéd d/lamokban. A cím azt mutatja,
hogy nem az elcsatolt terü/etekr6/ - vagyis irre
dentáról - van szö, hanem az elcsatolt magyar
ajkú lakosságról, a kisebbségi sorsról. A minden
napok beszédtárgya - de ezt a beszédet átfotró
sítják az érzelmek, és valakinek végre vállalnia
kellett, hogy tárgyilagosan, adatszerűen mutassa
be a határon túl rekedt magyarok helyzetét.

A könyv tárgyilagos, amennyire csak lehet.
Adatok alkotják a túlnyomó részét, a szöveges
fejezeteket is. A függelék tizenkilenc oldalnyi táb
lázatot tartalmaz, továbbá az 1918-20-ban el
vesztett települések mai hivatalos nevének a lis
táját és a két békeszerződés szövegének azt a fe
jezetét, amely a határokról szól. A szöveges feje
zetek a hajdan magyar tájak történelmét és de
mográfiai fejlödését, valamint szomszédainknak
az utóbbi hetven évben folytatott nemzetiségi p0
litikáját mutatják be.

A számok könyörtelenek, nem tűrik sem a ro
konszenvet, sem az elkeseredést. A könyv sorai
ból, sót táblázataiból mégis szinte kicsapnak az
érzelmek. Az egymás helyére lépő számok a ma
gyarság folyamatos, több vidéken gyors fogyását
tanúsítják. Szorongva olvassuk ki a számoszlo
pokböl, hogy ez a nép lassanként eltűnik törté
nelmi területének egyik-másik tájáról. A százalé
kos arányt tekintve Burgenlandban leggyorsabb
és legbiztosabb a magyar kisebbség elfogyása.
Különös módon egyetlen területen nincs fogyás,
éppen ott, ahol a nemzetiségi politika a legzsar
nokibb: Romániában. Erdély magyar lakossága
lassan, de biztosan nlh7ekszik, az összlakossághoz
viszonyított aránya pedig alig csökken. Az ada
tok önmagukban, kommentár nélkül is megro
vást tartalmaznak a kormányok címére, a nemze
tiségi politika miatt. A legsúlyosabb megrovást
természetesen Bukarest kapja, de utána Ausztria
következik.

A szerzö nem vállal prófétálást. A jövendő,

amelyet a könyvből csak sejteni lehet, nem ad
okot optimizmusra. De hasznos a szorongás,
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amellyel a könyvet tanulmányozzuk, mert legna
gyobbrészt a tudományosan bizonyítható igazsá
got mondja (nem teljesen ti. a hézagos vagy gya
nús adatokat becsléssel korrigálja, és ebben már a
vélemény is szerepet kap), és mert ezzel az egy
kori irredenta veszélyes gondolatzavarai nélkül
tárja a magyarság elé az elcsatoltak helyzetét.
Erősíti azt a meggyőződést, amelyet ésszerűen

gondolkodó honfitársaink mindig vallottak: itt, a
maradék hazában kell talpra állnunk, hitben,
munkában és tudásban meger6södnünk, ez az
egyetlen remény arra, hogy a határon túli ma
gyarság megmaradhasson. (TIT)

Bán Ervin

Irodalom

Kertész Imre:
Kaddis
a meg nem született gyermekért

Kertész Imre új könyvének csírái már az író 60-as,
70-es évekb6l származó naplójegyzeteiben, regé
nyeiben is felfedezhetók. "Bármin gondolkodom,
mindig Auschwitzon gondolkodom" - fogalmaz
ta meg életének és szellemi létmódjának szervezö
elvét. Ezt a viszonyt azonban már akkor sem kizá
rólagosan zsidó "témaként" élte újra írásaiban, in
kább azzal a fogyó reménnyel, hogy ez a tragédia
"az európai ember legnagyobb traumája a kereszt
óta". A kaddis, úgy tűnik, kétségbeesett, rögeszmés
hittétel e vágyott, autonóm emberre, s úgy tűnik,

végs6 áldozathozatal egy következetesen végig
gondolt írói világban, mások szabadulásáért áldo
zatként felmutatva saját elvesztett életét.

"... s fekhettek fellegsírba feküdni van ott hely"
(Lator László ford) - a könyv mottója, melyet
Kertész lmre a zsidó származású Paul Celantól, a
háború utáni német líra legnagyobb alakjától vá
lasztott, némi kitekintést is szükségessé tesz. A Ha
lálfúga c. vers e mondatának szimbolikáját Paul
Celan öngyilkossága valószínűleg tovább árnyalta,
további értelmezésekre késztetve ezzel kortársait.
Egyikük, Ingeborg Bachmann például Malina círnű

regényében Celan halálát gyilkosságként, a depor
tálások jövőben bekövetkező hatásaként értelmez
te. Az ezzel szembeállítható szabadság csak mint
a tagadás szabadsága jelenik meg, a szabadon vá
lasztott, de végül is szükségszerű halálban, az
öngyilkosságban.



Celan és Bachmann sorsa, a megváltatlanság, az
eltI1nés, megszűnés és felszámolódás végső tragi
kuma lebeg Kertész Imre könyve felett is. Az életé
vel elszámol6 ír6-múfordít6 tollával kezdi ásni a
sírt a leveg6be, az írással, munkájával, az egyetlen
tevékenységgel, melyben otthonosnak, létez6nek ne
vezheti magát, az írással,mely életének meghosszab
bításában,a továb!>- és túlélésben lételenuné váll

A kiuldis, a halotti ima a meg nem született gyer
mekhez szől, r61aszöl, s ő egylényegű az ír6 sorsá
val. Az ő meg nem születése a koncentrációs tábort
túlélő, de ebb6l a hílél6-állapotból soha többé ki
nem törő, el nem felejte5, minden el6- és ut6követ
kezményt innen szemlélö tudatból ered. Ez a kí
vánt gyermektelenség ebb61 a világból nézve kizá
rása annak a lehetc5ségnek, hogy a gyermek az ó
sorsát megismételve hílélésének meghosszabbítá
sa, ennek az áldatlan állapotnak örökös forrása le
gyen. Lázadás a fennmaradás ellen abban a tudat
ban, hogy a nyomtalan eltűnés kevesebb szenve
dést hagy maga után, mint a további élet.

Az ezzel való szembenézés a vallomásos múfaj
és az élt5beszéd áradásának szuggesztív erejével
sodorja végig a könyvön a volt feleségnek mon
dott "nem"-et, a "nem"-et a gyermekre. Ezek kö
ré a "nem"-ek köré szervezödík a feltárulkozó
történet, ezek a tagadások, mint megannyi kihí
vás, választa, számadásra késztetik az ír6t. A je
lenb61 vissza-visszaszalad6 emlékezet úgy rakja
össze a múltat, mint szükségszerűségekhalma
zát, melyet átvilágít a rendkívül igényes megfo
galmazással párosult elbeszélói hűség, a nagyfo
kú reflektáltság. Az els6 "nem"-t61 a végs6
"ámen"-ig mindent végiggondol és mindenhová
odateszi a befejez6 pontot. A celani önfelszámo
lás, a "levegőbe sírt ásás" folytatása a gyermekte
lenséggel és beteljesítése önnön életének felmuta
tásával, leírásával, tovább pontosftják az írás sze
repét. A hosszú mondatok, mint ás6nyél, a
"nem"-ek mínt ásó járják át és át a levegőt, azt a
közeget, amelyben mi olvasók létezünk. s a ránk
hulló leveg6rögök a mi kötelességeink képzelet
beli súlyát is növelik.

A "zsid6nak lenni" konzekvenciáira, lehetősé

geire és kényszerére Márton Lászl6 tavaly megje
lent esszéje (Ki'CKilasztottak és e1uegyü16k) már felhívta
a figyelmet. A lalddis elbeszél6jének zsidósága sem
fajhoz, sem vallási hagyományhoz tartozást nem
jelent. Gyermekkora óta kísért6 rémkép számára a
vallási okokból fejét kopaszra borotváló parókás
zsidó n6 látványa - ez benne a zsidólét negatív
szimb61umaként, valami idegen, beteges érzésként
6rz6dött meg. Az írást áthat6 keserűséga környe
zet riaszt6 identifikációs kényszere miatt mind ki
élezettebben fogalmaztatja meg az egyetlen vi
szonyt, amelyben zsidóságát élete részének tudhat
ja. Ez pedig a szabadság, egy végletes szabadság, a
semmilyen rendhez és élethez nem asszimilálódás
nak, az auton6miának az eszménye, amelynek el-

éréséhez és fenntartásához, de csak ehhez, zsid6
sága jelenti a segítséget. Üldöztetése, megbélyeg
zettsége és az álland6 irritáció tragikus "eI6ny"
ennek az autonómiának a megvalósításához.

A házasság halála, a fájdalmas távolodás a fel
eségtöl, aki szintén zsidó származású, azért is kö
vetkezik be, mert ez az autonómia kikezdhetetlen
létezési móddá vált. Az ezt tápláló örökös emlé
kezés ellentétbe kerül a feleség igényével, mely a
felejtésre, asszimilál6dásra irányul, s amelynek
betetőzése, a kiengesztelédésés megváltás a
gyermek születése lenne. ~

Az erre mondott "nem"-hez vissza-visszatérő

vallomása szövetében mindezt kiegészítendő és
elmélyftend6 kísért a gyermekkor, a konokul el
nem felejtett nevelés emléke, mely a megtöretés,
tekintélyelvűség, "túl nem élt túlélés" jelen
téseket tartalmazza. Az apa, a világrend megtes
tesítője előtt a gyermek az örökös meg nem fele
lés és bűnösség tudatában él, a tökéletlen emberi
kapcsolatok negatív élményével. Ha ennek az
atya-képnek a helyébe a közös kiszolgáltatottság
belátásának igazságát lehetne állftani, a zsarnok
ra vonatkozó gyermekkori igény nem termel6dne
újra, s az ettől szabadulni igyekvés nem tenne
"vacogtat6an magányossá". Mivel ez nem követ
kezett és következik be, Auschwitz felfoghat6 úgy
is, mint a zsarnokság beteljesítése, a világrend
megtestesftése, és ezért "ha igaz az az állftás, hogy
isten felmagasztalt apa, akkor isten nekem Ausch
witz képében nyilatkozott meg".

A szerző e paradox megfogalmazása szintén az
autonómia öntörvényei közé vezet, mely kizárja szá
mára a "valaki apjának lenni" állapotot, s ezzel együtt
a bármiféle nevelésben való aktív részvételt is.

A gyermek tagadásával, azzal, hogy feleségét
beavatja ugyan élete történéseibe, de ez nem felsza
badultsággal, megtisztu1ással jár, - a "rossz" meg
nevezése nem jelenti megszúnését is - feleségét
végképp elidegenfti magától. Ett61 kezdve a meg
váltatlanság poklának képzete kötődik házas
életükhöz. S ami egyiküknek létformája, szenvedé
sek formálta autonómiájának kikristályosodott
igazsága, az a másiknak élve eltemettetés, tetszha
lál. Csak akkor teljesftik be egymás szétzilált életét
- a válás után - amikor volt felesége újra férjhez
megy. Akkor egyikük élve eltemettetik, a "leveg6
be sírt ásás" befejezésébe kezd, végső j6zansággal,
látva a másik szenvedések formálta igazságát. "egy
sötét szemű kislányt, orrocskája környékén elszórt
szeplők halvány pöttyeível, meg egy konok fiút,
vidám és kemény szeme, akár szürkéskék kavics".

"Nem az írás kultúrtevékenység, hanem a mű
vek megőrzése"- írta egy régi naplójegyzetében
Kertész Imre. Ránk olvasókra, szabad befogadá
sunkra hagyományozódott most egy könyv, a
megértés és megtisztulás csak nekünk megada
tott lehetőségével.(Mllgvet6)

Wirth Imre
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