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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.


