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Egy új értelmiségi 
magatartás dilemmái
Szilágyi Domokos 
és az 1956 utáni Európa
Szilágyi Domokos irányjelző al

kotónak számít az 1956 utáni ma
gyar költészetben. Ez a szerep 
részint a kimagasló életműben, ré
szint a következetes öntörvényű- 
ségben gyökerezik. Egyik a másik 
nélkül nem növeszthetett volna ki 
ilyen szerepet.

Körülhatárolható irányzathoz, 
intézményes irodalmi műhelyhez 
nem vagy csak futólag tartozott. 
Szellemi és erkölcsi értékrendje in
kább egy történelmi korszakot jel
lemez. Énnek a széles érvényesség
nek alapján beszélhetünk itt egy új 
értelmiségi magatartás tulajdonsá
gairól.

Ez a m agatartás m eghaladta 
a háborút viselő és a kettészakí
to tt v ilág  győztesekhez vagy 
vesztesekhez, hősökhöz vagy bű
nösökhöz kötődő dillemáit. Tel
jességet akart, az új teljességet 
kereste. I-rányjelző szerepe az új 
teljesség megélésében, az új teljes
ség dilem m áinak kifejezésében 
állt és áll.

H a az 1956 utáni m agyar köl
tészet és szellemi élet keretét em
lítjük, m ár épp az új viszonyla
tokra gondolunk. Szilágyi Do
mokos pályájának kibontakozá
sa az 1960-as évek közepére esik. 
Aszűkebb és a tágabb környezet
ben akkor kezd tudom ást venni 
egym ásról egyetem es m agyar 
irodalom  és rom ániai m agyar 
irodalom, nyugat-európai és ke
let-európai szellemi térség.

Végül ennek a történelmi kor
szaknak egyik értelmiségi irány
jelzőjét láthatjuk  Szilágyi Do
mokosban. Egyiket az egyediek 
és pótolhatatlanok közül.

Első dilemma: 
élet teljesség nélkül
Szilágyi Domokos teljes életet 

akart, de a teljességet életeszmé
nyével mérte. Úgy tartotta, hogy "a 
boldogság aktív állapot". Az élet 
teljességét a szellemileg és erkölcsi
leg vállalható élettel azonosította. 
Ennek jegyében teremtette 1964-ben 
a magyar költészet égik legnagyobb 
művét, a Bartók Amerikában t is: "...Rez- 
dülj végig, /  a végestől a végtelensé
gig, /  tudatos, ésszerű varázs: /  mert 
csak az igaz, ami végtelen, /  minden 
véges: megalkuvás".

Maga választotta mércéjéhez 
szigorúan ragaszkodott. Ezt a vá
lasztást persze választási kény
szernek kellett megelőznie. Erről 
csak közvetett utalást ismerünk. 
Korábban, 1962-ben az Álom a re
pülőtéren verskompozíció alcímé
ül azt jelölte meg, hogy Szerelmes 
versek a szabadsághoz. A véges — 
végtelen szópárt itt is alkalmazza: 
a szabadság korlátjával, illetve a 
szabadság teljességével társítja, a 
kitörés és az emelkedés képébe il
leszti bele.

Ha másból nem, ebből megért
hetjük, mit élt meg választási kény
szerként. A szabadság létező kor
látjával a teljes szabadság eszmé
nye feszül itt szembe. Aki ebben a 
helyzetben a szabadságot választ
ja, az küzdelmet is választ, a küz
delem kényszerét is választja.

Szilágyi Domokos magatartá
sában aztán ezért jelenik meg állan
dó tulajdonságként a belső kény
szer. Ezt a belső kényszert a külső 
ellenállás akár önkényszerítéssé fo
kozhatja.
» »  >  folytatás a 2. oldalon
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Egy új értelmiségi 
magatartás dilemmái

> > > > >  folytatás az 1. oldalról
Mindenesetre a költői szöve

gekben "szerződésként”, "egyez
ségként", "kötésként" találkozha
tunk vele. Először 1962-ben sze
repel ez a meghatározás, mind
járt szembeállításként: "Nem erre 
szerződtem? /  Nem. /  Jobbra 
szerződ tünk  m indannyian, /  
csak épp ki kell csikarni a jobbat 
/  magunkban belül és kívül is". 
Egy k iadatlanu l m aradt vers 
1973-ban pedig már számvetésül 
hivatkozik rá: "úgy látszik, ilyen 
kötést kötöttem, /  két part kö
zött, én kikötöttem".

Két part között? Szilágyi Do
mokos ezen nyüvánvalóan az 
életet és a halált érti. Életesz
ménye és haláltudata valóban 
kölcsönös összefüggést mutat. A 
halálról nem a teljes élet termé
szetes befejezéseként beszél— ez 
a halál nem érdekli. Haláltudat 
akkor tölti el, ha a teljes élet lehe
tetlenségébe ütközik.

A teljes élet lehetetlenségét, a 
nem teljes élet kényszerét nevezi 
a maga módján halálnak. A nem 
teljes élet kényszeréből a halál 
kényszerét vezeti le. "Erkölcsi ha
lálnak" minősíti, ha valaki a szel
lemileg és erkölcsileg nem vál
lalható élet kényszerét vállalja. 
Ismeri a "merész, szabad halált” 
is, a szellemüeg és erkölcsileg 
nem vállalható élet önkéntes be
végzését. Ez is a távoli világba 
tartozik.

Saját sorsában a legrosszabb
nak, a legméltatlanabbnak ítélt 
halált érlelte — az értelmetlenül 
vállalt életet önként eldobó, értel
m etlen  halált. Erre a halálra 
mondja nyersen és irgalmatla
nul, hogy "megdöglés", "meg- 
dögleni".

Harmadik személyben már 
1969-ben azt írja magáról: "úgy is 
tudja, hogy meg fog dögleni". 
Egyik búcsúlevelében is ez áll: 
"Meg kell döglenem. Csak úgy". 
Másik búcsúlevelében együtt pe
csételi meg vállalt életének és vál
lalt halálának vállalt minősítését, 
az értelmetlenséget: "Én ma lelé
pek e világi életből. Ne kérdezd 
az okát — én sem tudom."

Csak egy bizonyosságot tud
hatott, és tudhatunk mi is, hogy 
a puszta túlélést nem vállalta. É l
nek a túlélésnek a határát nem 
esemény vagy fordulat jelölte. 
Szilágyi Domokosban kimerült a 
remény, hogy érdemes valamire 
várnia. A vállalható élet hiányába 
halt bele. Még attól is meg volt 
fosztva, hogy haláláldozattal 
megváltson valakit vagy valamit.

Ez nem rajta múlott. Olyan 
közeg vette körül, ahol teljes élet
re csak a rendszer teljes változása

után nyílott volna esély. Szilágyi 
Domokos tudatos értelmiségi
ként ezt reménytelennek ítélte. 
Életeszményéből és életmércéjé
ből azonban nem engedett. Áldo
zat nélküli önkéntes halála épp 
ennek az életmércének a dilem
máiról tanúskodik.

Életvállalásában nem az élet 
maga, hanem a vállalható élet a 
tét. Értelmiségiként azonban jól 
tudta, hogy ezt a tétet abban a 
közegben nem lehet általános kö
vetelménnyé avatni az elidege- 
nülés kényszere nélkül. Saját ha
lálát ezért tekintette elkerülhetet
len, de mások számára szellemi 
és erkölcsi azonosulásra nem kö
telező halálnak. Halálát ezért 
fosztotta meg ő maga a haláláldo
zat méltóságától.

Ezzel a teljes élet mércéjét 
nem tagadta m eg  csak azt iga

zolta, hogy nem lehet általános 
követelm ényként alkalmazni. 
Végelszámolása szerint tehát a 
vállalható életnek még a mércéje 
sem fér össze létkörülményeinek 
rendszerével.

Maradt volna a túlélés. Ezt 
nem vállalta, de ezt sem tagadta 
m eg nem ítélte el. A túlélésben 
azt nem vállalta, hogy ott jobb 
esetben is csak egyedi, alkalmi 
szellemi és erkölcsi mérce szere
pelhet.

Ezt a választást másoktól el
fogadta. Ő maga választási lehe
tőségként sem fogadta el. Nem 
tehette. Tudatos szellemi és er
kölcsi pályáját úgy indította meg, 
hogy a túlélést kizáró életesz
ménnyel és életmércével azono
sult.

Életre-halálra bízott az 1956 
utáni Európában. De az 1956 utá
ni Európa ígéretét, a szabadságot 
csak az egységes Európa válthat
ta volna be. A kettészakított Eu
rópában legfeljebb az ígéret és a 
bizakodás foganhatott meg.

Második dilemma: 
európaiság 
Európa nélkül
Európa főleg szellemi és er

kölcsi értékrendet jelent. Ennek 
történelmi egysége a második vi
lágháborúval m egbom lott. A 
szellemi és erkölcsi európaiság a 
nyugati térségre szorult vissza. 
Kelet csak 1956-tól engedett utat 
bizonyos európai, nyugati érté
keknek és kapcsolatoknak. A 
háttérben a német és az osztrák 
ál- lamszerződés a nyugati és a 
keleti erőcsoportok viszonyá
nak változását jelezte. Ezt a bé
kés egym ás m ellett élés ü n 
nepélyes kinyilatkoztatásával 
ruházták fel.

Kelet azonban nem akarta el
fogadni a történelmi Európát. El
foglalni, bekebelezni akarta. A 
szellemi és erkölcsi Európa a 
nyugati térség határánál véget 
ért. Kelet csak azt engedte be 
nyugatról, amivel saját erejét és 
biztonságát növelhette. Kelet- 
Európában így jelent meg egyfaj

ta európaiság, de a szellemi és 
erkölcsi Európa jelenléte nél
kül.

Ez az Európa nélküli európa
iság támasztott hitet és reményt a 
kelet-európai értelm iségben. 
Most elsősorban a magyar értel
miségre figyelünk Romániában 
és M agyarországon. Politikai 
környezetüket élesen megkülön
böztette, hogy 1945-től Románia 
a győztes, Magyarország a vesz
tes államokhoz tartozott. A ma
gyar szellemi életet a történelmi 
Európa részeként ugyanígy és 
ezért sújtotta egyik elszigetelő, 
szétdaraboló  döntés a m ásik 
után.

Az 1956 utáni Európában a 
magyar értelmiség új nemzedéke 
ebből a többszörös elszigeteltség
ből akart kitömi. A kettészakított 
Európában a békés egymás mel
lett élés kinyilatkoztatása az új 
egység rem ényét ébresztette. 
Úgy tetszett, hogy európaiság és 
Európa az új helyzetben újra azo
nossá válhat.

Szilágyi Domokos első versei -- 
1956-ban jelentek meg. Kolozs
vári egyetemi hallgatóként ta
pasztalta meg az 1956-os magyar 
forradalom közvetlen és közve
tett hatását. Szabadságmozga
lom ként, majd válságként ta
pasztalta meg, de az egész folya
matban az európaiság megújulá
sát is érzékelte. Érzékelte, mert 
érzékelni akarta.

Első összefüggő gondolatait 
minderről a Szabédi László emlé
kezetének szentelt 1958-as pálya- 
ra jzban  ta lá lju k . Fontos és 
jellegzetes szempontot állít kö
zéppontba: "Nem m entegetni 
akarom a költőt, hanem megérte
ni. Mentegetni egy üyen európai 
szabású költőt — nevetséges vol
na. Igen, igen, tudom, hogy túl 
sokat hajigálóztunk az európai
ság fogalmával; de én itt és most 
halálos kom olyan gondolom . 
Mentegetőzésre különben is csak 
az szorul, aki renyhe; egy kis 
m egértés viszont m indannyi
unkra ránk fér..."

Micsoda sorsszerűség mun
kálhatott abban, ahogy ez a két 
sors ö sszefonódo tt: Szabédi 
László bevégzett sorsa és Szilágyi 
Domokos induló sorsa. "Az euró
paiság fogalmát... halálos komo
lyan gondolom" - fogadkozik az 
induló költő. A bevégzett sorsú 
költőről pedig azt állapítja meg, 
hogy szellemiségében "európai 
szabású..., de a pillanat, a jelen, az 
átélés megjáratja vele a poklok 
poklát".

Utólag, az induló sors bevég
zésének ismeretében összeköt- v  
hetjük a szálakat. Ezek szerint ez 
az európaiság, vagyis az Európa 
nélküli európaiság nem mentesít 
a "poklok poklától". Az Európa 
nélküli európaiság vállalása Sza
bédi Lászlót 1958-ban, Szilágyi 
Domokost 1976-ban a vállalha- 
tatlan túlélés határáig szorította. 
Vállalt életmércéjükkel ítélve — 
tovább már nem vezetett út.

Szilágyi Domokos sosem tud
hatta meg, mire hivatkozott bú
csúlevelében Szabédi László. A 
költő, a tudós, a tanár, a politikus 
igazi értelmiségiként búcsúzott 
az élettől: "Ebben a jóvátehetetlen 
helyzetben, nem lévén abban az 
állapotban, hogy új kulturális ér
téket alkossak, nincs másért ag
godalmam mint az általam eddig 
alkotott értékek. Az életem értel
mét és értékét fel lehet mérni raj
tuk keresztül, és csakis rajtuk 
keresztül".

Itt bizony az európai szellemi 
és erkölcsi értékrendről van szó. 
Ebben bízott, ehhez fohászko
dott, ezzel azonosult az induló 
Szilágyi Domokos is: "Ó, Európa, 
légy otthonom, /  te lobogj min
den szavamon, /  élesztgetőm, 
dajkálgatóm , /  anyám: szüld  
meg magzatodat".

Megint a sorsszerűséget érhet-
>
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_ jük aztán tetten az utolsó versek
ben. Szilágyi Domokos, már bú
csúzéban , leszám ol azzal az 
Európával, amely csalóka játékot 
űzött vele. Ha vádol, remény és 
csalódás társítását és ellentétét 
vádolja — így magát is: "Európát 
játszottam. Kusza játék. /  Észa
kot, Délt, Keletet, Nyugatot. /  
Egyik félt. Másik röhögött. És /  
simogatott. És rúgott. Ugatott. /  
Melyik hogy. Simultam és féltem. 
/  Vagy négykézláb lihe-lohol- 
tam. /  Vagy tán Európa voltam 
én magam, /  föltámadásra várva, 
holtan".

Vessük össze az önazonosság 
két képét. Szilágyi Domokos és 
Európa viszonya Európa meg
születendő "magzatával" kezdő
dik, majd Európa "föltámadásra 
váró halottjával" végződik. Tud
juk, mind a két képet a személyes 
élet hitelesítette.

Remény és csalódás dilem
máját azonban hitelesítette a ro
mániai, a magyarországi, a ke
let-európai értelmiség európai
sággal azonosuló új nemzedéké
nek egyik csoportja is. Ez a 
csoport természetesen nem fog
lalta magába az egész új nemze
déket. Az egész nemzedék épp az 
európaiság vállalásának, illetve 
e lu ta s ítá sá n a k  h a tá rp o n tján  
bomlott két ágra. Ellentétes ér
tékrendet követtek. Ellentétes 
sorsra jutottak.

Azok, akik az európaiságot el
utasították, csalódás nélküli pályán 
sodródtak a végső csalódásig, a tör
ténelmi kudarcig. Az európaiság 

a  vállalóinak a folytonos csalódást is 
vállalniuk kellett. Remény és csaló
dás társítását és dilemmáját az Eu
rópa nélküli európaiság öncsonkító 
rendszerébe zárva senki és semmi 
sem oldhatta fel.

Európa újraegyesülését azon
ban Keleten az euróapiság remény
kedő és csalódó vállalói készítették 
elő. Csalódásaik története az egysé
ges Európa történelmi sikerét táp
lálta. Ez a siker azonban már csak 
egy újabb nemzedéket indíthatott 
e l kedvező körülmények között 
emelkedő pályán.

Az 1956 utáni nemzedék kár
pótlása örökre elmaradt. Utóla
gos kárpótlást a szellemtörténet 
nem ismer.

Harmadik dilemma: 
felelősség
közvélemény nélkül
Európa keleti felében az elszige

telésnek és az elfojtásnak sajátságos 
belső szintjei határai eszközei mű
ködtek. A békés egymás mellett élés 
kényszere 1956 után ezt a rendszert 
is megérintette.

Az elszigetelést és elfojtást 
szolgáló alaprendszer nem válto
zott, de főleg a szinteket átren
dezték. A személyes értékválasz
tást és az intézményes ellenőrzést 
elkülönítették egymástól. A sze

mélyes szellemi szabadságnak 
szélesebb teret engedtek. Az in
tézményes ellenőrzésnek viszont 
emelték a szakszerűségét, gazda
gították az eszközeit.

Szellemi szabadság és intéz
ményes ellenőrzés között új köl
csönhatás alakult ki. A szellemi 
személyiség önrendelkezése bő
vült. A kifinomultabb és rugal
masabb intézményes ellenőrzés 
azonban így is megtalálta az el
szigetelés módját: korlátozta a 
szellemi személyiségek együtt
működését, együttes kisugárzá
suk terjedését. Az új személyes 
szellemi szabadságnak ezzel az 
új határral kellett megküzdenie.

Romániában külön szintet je
lentett a többségi és a kisebbségi 
nemzet viszonya. A keleti kom
m unista birodalm on belül itt 
nemzeti kommunizmus uralko
dott — a győztes többségi nemzet

dicsfényével övezve. A kisebbsé
gi magyar értelmiség szellemi ön- 
rendelkezését ez is meghatározta.

Szilágyi Domokos 1956 után 
ebben a közegben kezdte kibon
takoztatni saját szellemi önren
delkezését. A m űvészetet, a 
költészetet "gondolkodásmód
nak, életformának" tekintette. 
Ebből sosem engedett. "Mit ér a 
szó, ha nem tett?” - fordítja állítás
ba a kérdést. M ásutt egyenes 
meghatározással él: "...szégyen a 
vers, ha nem igaz". Költőként, 
gondolkozóként magabiztosan 
és elszántan mondja ki, hogy 
"mindig tudtam az Igét".

Láttuk, hogy az "európaiság 
fogalmát halálos komolyan gon
dolta" — ezt is. Európaiságát a 
kultúra történelmi és jelenkori ré
tegeire építette. Belevonta ebbe a 
hazai európaiságot is: műfordító

ként egész sor román szerző al
kotását tette közzé magyarul.

Költői mivoltát és európaisá
gát valóban az "Ige" nevében m ű
velte. Nem elégedett meg a fel
színnel, a mesterséggel. A "for
mai ihletést" olykor sértő gunyo- 
rossággal terelte félre: "az iz
musok virágzásának, vagy bur
jánzásának idején a... kartársak 
literszám izzadtak, hogy megle
gyen minden napnak az ő fica
ma", "az avantgardisták jó része 
amiatt hajhászott formai újdon
ságokat, mert nem volt mit mon
dania". Ő, akit jó okkal ismernek 
el "mindentudó mesternek", saját 
művészetén sem átallott ironizál
ni: "Annyit mondogattad rám az 
avantgardistát, hogy a végén 
csakugyan az leszek. Isten legyen 
nekünk irgalmas".

Művészi önazonosságát álta
lános helyzetéhez és szerepéhez

igazította. Ezért aggályoskodott 
azon, hogy "hová sorolják", hogy 
"ne mutogassák a dicsvágyók kö
zött". Meg is magyarázta az elté
rést. "Közép- és Kelet-Európa 
művészei sohasem engedhették 
meg maguknak az effajta fényű
zést. Nagy művész volt Baudela
ire és nagy művész volt Dosz
tojevszkij, de amíg Baudelaire 
kedvére hentereghetett a Pimo- 
dánban, Dosztojevszkij kötéllel a 
nyakában várta a szégyenletes 
komédia befejezését."

A következtetést többszörösen 
is levonja. Legsúlyosabb összeg
zése erkölcsi természetű. 'S épp 
erről van szó: a felelősségérzetről." 
Mások mellett Arany János, Babits 
Mihály példáját említi: 'Szegény 
Jónás, szegény Babits, hogy rühel- 
lé a prófétaságot. De nincs menek
vés. Ilyesmire nem szerződik,

hanem szerződtetik az ember, ha 
alkalmas; és kötelessége vállalni. 
Kutyakötelességa"

Szilágyi Domokos számot ve
tett a maga felelősségével és kö
telességével. Európaiságát és 
magyar mivoltát együtt akarta 
"nem gyakorolni — élni". Épp vi
lágműveltsége alapján mondta, 
hogy "a világirodalmár sem tud 
véglegesen Idtömi az anyanyelv, 
a nemzet bűvös köréből".

Felelősségét és kötelességét 
csak szabad, nyílt, élő szellemi 
közvéleményben érvényesíthet
te volna. Ennek inkább a hiányá
val találkozott. "De az, hogy ná
lunk 15 év alatt nem nevelődött 
ki egészséges, valamirevaló iro
dalmi közvélemény, amelynek a 
szava nyomna a latba — nagy 
szegénységi bizonyítvány” - pa
naszolja 1968-ban.

Attól az évtől egyébként fel
tűnően sűrűsödnek a hasonló pa
naszok. Költőként, m űfordító
ként, esszéíróként mind sokolda
lúbbnak és termékenyebbnek bi
zonyu l. A fo g ad ta tá s , a 
visszhang, a "valamirevaló iro
dalm i közvélem ény” azonban 
nem  válaszol. Nem válaszol, 
mert vagy hallgatnia kell, vagy 
nincs is, nem létezik. Elszigetel
ték, elfojtották.

Szilágyi Domokos hiába for
dul a szomszéd magyar kisebb
séghez, vagy akár az anyaor
szághoz is: "Jugóban ugyanez a 
folyamat játszódik le, azzal a kü
lönbséggel, hogy ott szabadon 
pofázhatnak az újságokban — 
eredménytelenül... A kisebbségi 
sors, úgy látszik, magával hozza 
mindezt — óhatatlanul, mert az 
anyaország nem vonz."

Még egy lépés, és már nem is 
panaszkodik, hanem elzárkózik, 
bezárkózik. Maga húz falat maga 
köré. "Szennylapjainkba nem írok, 
torkig vagyok" — áll egy baráti 
levélben 1974 novemberében.

Talán akkor keletkezett egyik 
utolsó költeménye, az Ököl is. Eb
ben a végsőkig sűrített metaforá
ban a személyes sors a kisebbségi 
sorssal azonosul: 'Szorítsa magát 
ökölbe /  a 'minoritás', a 'törpe' /  
botorkáljon körbe-körbe /  ...végén 
elporladt ökölbe /  szunnyadunk 
régen megölve /  így várakozunk 
a másik /  íratlan feltámadásig".

Szilágyi Domokos sosem ta
gadta meg felelősségét. Éppen
séggel felelősségvállalása kény
szerítette arra, hogy az érvénye
sítésére közeget, közvéleményt 
keressen. Ennek hiánya fosztotta 
meg szellemi és erkölcsi létezésé
nek értelmétől.

Ha irányjelzőként élt és halt, 
ezt a kiúttalanságot is jelezte.

Elhangzott Szatmárnémetiben 
2001. október 27-én, a költő halálá
nak 25. éfordulójára rendezett VI. 
Szilágyi Domokos Napokon.
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SZAKÁCS RÉKA

"Élnem adjatok"
Portré (néhány ülésben) Szilágyi Domokosról
Őrizte az Igét, s az Ige benne a halált. S 

mint Prófétája az örökül kapott szavakat, 
eljátszotta s kijátszotta születését, sorsát és 
halálát. Ebből a bocsánat nélküli játékból fo
gant s szakadt fel a vallomás az élveboncolás 
fájdalmával:

"Anyám midőn világra hoztál 
apolgatva is megátkoztál!...
Miért lettem rabja a szónak? 
miért égem ízét a sónak? 
miért nincs nyugtom vízen-földön, 
bárányfelhőn, az égen, zöldön, 
bennem lobogó tábortűzön, — 
miért, hogy magam folyton űzöm...
...miért, hogy mindig csak kitűzöm, 
de el nem érhetem soha? 
mért hogy ennek ez a sora? 
és hogy utolsó vacsora 
minden, de minden étkezésem 
...s miért engedem meg, hogy kilesse 
lesetlen magányom az este, 
és miért fáj a más eleste 
és miért fáj a magamé...
...Fülem zenére mért hegyezted! 
hogy ne ülhessek soha veszteg!
S miért, miért kell hogy szeressek! 
mért nem születtem impotensnek! 
én a pucér életre-tárt!
S miért szültél velem halált!"
Életre ítélve két nemlét között, "mint aki 

boldogságba záratott", ragozta közösnek tu
dott sorsát: "Vagy, vagyok, vagyunk a szent
ség /  külön-külön nincsen m entség /  
mindig közös a mindenség".

Ezt a kettős m indenséget vágyta az 
"ezüst szegekkel kivert égbolt koporsója 
alatt" s ezt a mindenséget szólította meg ak
kor is, mikor már "vacogását, mint szitakö- 
tőszámyat a nyár átvilágította".

É letm űve főként versekben gazdag. 
1938-ban született Nagysomkúton. A nyolc
gyermekes református család erős szálakkal 
kötődik a művelődési hagyományokhoz. Az 
otthoni légkörben meghatározó a tevékeny, 
energikus, művelt anya, másfelől a hajdani 
prédikátor-elődök hangját megértéssé csití- 
tó lelkipásztor apa egyénisége.

A korabeli Arany János kötet az Ó- és 
Újtestamentum mellett családi Biblia. A maj
dani, Arany János örökségén tanult lírikus 
ezért fogja kortársának vallani Aranyt, így 
válhat ars poeticává Aranyról írt irodalmi 
esszéje (Kortársunk, Arany János).

A pogány zsoltárok "földi körökbe zára
tott" költője gyermekkora biblikus élmény
világához nyúl vissza, innen származik ké
sőbbi költői eszköztárának prófétai hangvé
tele, hasonlatai, szimbólumai.

A batizi, majd magyarláposi iskolaévek 
után a szatmári középiskola diákja lesz. 
Nagymúltú iskola, megőrizve valamit a haj
dani kollégiumok légköréből. Szilágyi kor- 
társai közül a romániai magyar irodalom oly 
jelentős képviselőinek iskolája, mint Bretter 
György, Banner Zoltán, Láng Gusztáv, Pa- 
nek Zoltán, Páskándi Géza és Kocsis István. 
Szilágyi Domokos az 52-55-ös középiskolás 
nemzedék tagja. Nemzedéke problémáit, 
hogy a felgyorsult, elidegenedett világban

nem marad idő álmodozni, a mechanikussá 
váló gondolkodás és küzdelem kiszorítja a 
felszabadult játékot, érzékenysége, intellek
tusa révén mélyen átélte. Ez az a korosztály, 
amely csak három évet járt középiskolába, 
tizedik után érettségizett. Az amúgy is túl- 
mérezetett tanterv három évbe zsúfolva 
szinte taposómalommá tette e nemzedék 
gimnáziumi éveit. Valóban nem maradt idő 
elrévedezésre, önfeledt játékra. Másfajta já
ték kezdődik el, amely tanulás, de nem fel
szabadult, megismerés, de nem felszabadító. 
Olyasfajta játék, amire Csokonai és Koszto
lányi mellett Szilágyi is rákérdezett, s a Nyár 
pipacsos játékai után az összefoglalás a ké
sőbbi "holt súlyossá komolyodott" Játékok 
költőjének megszólalása:

"...emitt a pipacsok: 
piros kis pamacsok 
amott, az ég alatt 
pisze szellő szalad, 
a felhő szétszakad, 
s látszik egy kék falat 
égbolt — alatta sirül el a nyár, 
s pacsirtaszóval frissen kiabál:
Én játszom ugyan, 
de ti
vegyetek komolyan."
Az Aprily Lajos impresszionista lírájába 

beillő természeti kép, a ringó ritmus megtö
rik: a lírai zenét átváltja egy másfajta — 
mondhatni — "prózai" zene: az érett költőre 
jellemző vers-zene és vers-próza váltogatá
sából, a ritmusok keveredéséből adódó hatá
sok, a különböző nyelvi rétegek felcserélé
séből származó effektusok gyakori alkalma
zásának előrejelzése. Ez a kettősség, a han
gulati-nyelvi polarizáltság meghatározza 
későbbi nagy poémáinak szerkesztésmódját.

Másfelől már ebben az egyik legkorábbi 
versben az egész pályáját meghatározó alko
tói kétely mellett kiérezhető költői öntudata.

A szatmári évek alatt kezdődik el befelé 
fordulása, majd egyetemi évei alatt folytató
dik. Nemcsak a felnőtt, de a fiatal Szilágyi 
gondolat- és érzésvilágában is a belső törté
nések a lényegesek; a külsők csak annyiban, 
amennyiben ezt a benső szférát érintik, tör
vényszerűségeit követik vagy megszegik.

Első megrendülése a megsemmisülés, a 
lét törékenysége előtt tizenhét évesen éri. 
Szakolczay Lajos szavaival: "a sok elkerülhe
tetlen — elkerülhető? — halál, a puskacső- 
halál, a fagyhalál, a meszesgödör-halál, a 
gázkamra-halál mellé, amit kivétel nélkül 
saját meglopásának érzett", családi tragédia
ként odatevődött bátyja halála. Ez a megren- 
d ü ltség  avato tt szem élyes tragédiává 
minden tragédiát, ami által az emberiség vá
lik szegényebbé: testvére halála, Auschwitz 
és Hirosima így lesz egy kozmikus tragédia 
része:

"...siratom, siratom őket szememből könny 
folyik alá és elmém

kiszikkad
siratom őket akik megloptak 
meglop minket minden halál 
meglop minket minden halál"

Molnár Edit fotója_________________________

A középiskolás évek külső, meghatározó 
mozzanata, ami végleg a költői pálya felé 
irányítja, a szatmári líceum magyar irodalmi 
köre, melynek elnökévé választják. Részt 
vett minden művelődési tevékenységben, 
közben fegyelmezett és rendszeres önműve
lése révén a legkülönbözőbb területekre ter
jed ki információgazdagsága, így az iro
dalom-, vers- és nyelvtörténetre, a modem 
irodalomra, miközben verspróbálkozásai
ban keresi önmaga kifejezési eszközeit. Már 
ezekben az években az önművelés és alkotás 
jellemzi életformáját s ez alakítja ki majd azt 
a lírát, amelyről K. Jakab Antal írja, hogy 
’Tbabitsi módon ismeri a költői mesterséget". 
Érettségi után a kolozsvári Bolyai Tudo
mányegyetem magyar szakos hallgatója.

Történelmi korokat idéző iskola, meg
őrizve valamit a múlt hangulatából, hagyo
mányaiból. A m agyar irodalom jelentős 
romániai képviselői közül tanárai voltak Ga- 
ál Gábor (a Korunk, majd egy ideig az Utunk 
szerkesztője), az irodalom- és színháztörté
nész Jancsó Elemér, a szerkesztő-író-publi- 
dsta Balogh Edgár, a költő Szabédi László.

Egyetemi évei alatt Szilágyi az Igaz Szó 
szerkesztője, tanulmányainak megszakítása 
után, 1960-tól a Bukarestben kiadott Előre 
munkatársa.

A líra minden műfajában otthonosan mo
zog: egyforma biztonsággal fordul a klasszi
kus vagy modem verstechnikához, miköz
ben áthangszereli verseinek zenéjét és gon
dolatiságát úgy, hogy egyéni és egyetemes 
mondanivalót egyaránt hordoznak. Első kö
tetének — Álom a repülőtéren (1962) — da
rabjai mind formai, mind hangulati, mind 
tartalmi szempontból többé-kevésbé elütnek 
egymástól — a kötött négysoros strófák mel
lett szabadon áramló vershimnusz, hagyo
mányos formában tördelt, rím és ritmus 
szabta versek mellett a legmodernebb for
manyelv, népköltészeti formák és virágének 
mellett drámai hatású, szuggesztív mon
tázstechnika. Tematikája is összetett: szere
lem (Két virágének), ars poetica (Bűnöm: a 
szépség), lírai helyzetképek, a hétköznapi 
valóság (Öregek), a pusztítás, háború, halál, 
szabadság (Alom a repülőtéren, Francia re
pülő Tunisz felett, Halál árnyéka), rekviem 
(Himnusz a holnaphoz), a "zengő jövendő" 
reménye (Megáradt a nagy víz, Szerelem).
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A Szabó Lőrinc-i gondolatiság, könnyed, 
puritán kifejezőkészség, a József Attila-i szi
gor és valóságtisztelet a Weöres Sándor-i já
tékossággal, fantáziával párosul. A játé
kosság és humor mellett azonban az irónia, 
a tragikum mellett a groteszk már ezekben a 
korai költeményekben is fellelhető. A sokféle 
örökségen és hatáson túl azonban olyan 
egyetemesség-igénnyel szólítja meg a min- 
denséget — találja meg akár a keresztvető 
öregek szelíd tehetetlenségében, akár a ka
zánkovács munkájának ősi rítusában, vagy 
az őszi tájban reszkető fákban —, ami a Bar
tók Amerikában dm ű versében teljesedik ki 
törvénnyé:

"Fából faragott fájdalom, 
kőbe kalapált gyűlölet, 
állegro-barbaro jelen, 
polifón álom, 6, jövő, 
rezdülj végig,
a megismeréstől a fölismerésig, 
a céltudatos húrokon!
Rezdülj végig, 
a végestől a végtelenségig 
tudatos, ésszerű varázs —: 
mert csak az igaz, ami végtelen, 
minden véges: megalkuvás."
Olyan magas etikai igényű költészet ígé

rete ez, amit a költő hátrahagyott, "mikor 
túlságosan előre merészkedett" (Csíki Lász
ló).

A megismerés és fölismerés fokozatait 
jáija meg a Szerelmek táncá-ban, hogy eljus
son az Emeletek-ig, majd a Trópusoktól bú
csút véve a Sajtóértekezlet s a Felezőidő 
vallomásain át az Öregek könyvének sorai
hoz.

Az 1965-ben kiadott második kötetben, a 
Szerelmek táncában is felismerhető az az ér
tékközpontúság, mint az Álom a repülőtéren 
verseiben. Én és a világ, értelem és hit, jelen 
és jövő látszólag konfliktusmentes viszonyá
ban azonban már a kétely, az értékek meg
rendülése megsejlik. A korábbi harmónia, 
amelynek szerves és aktív részévé válhat, 
még valós lehetőség, a költői én és a világ 
összecsengése szintén a harmónia ígéretét 
hozza: "...kiszállok a végtelenbe, /  hogy 
megtaláljam magamat".

E harmóniaigény, s a beteljesülés lehető
ségének hite mellett azonban ezek a versek 
már a valóság és eszmény között felismert 
feszültséget is hordozzák (Számvetés, Vi
szonylag, Hétmérföldes csizma). Már a cí
mében is erre utaló Viszonylag című költe
ményében az eddigi bizonyosság megren
dülését, a messiási küldetéstudat megtorpa
nását a mindennapok között egymásra ta
láló szeretet áldozatkészsége ellensúlyozza. 
A racionalitás hatalmán túlnő a szerelem, a 
ragaszkodás hatalma: a felfokozott értékhi
ányban a szerelem megtartó erővé, mene
dékké válik. "VirágváUú" szerelmesei — 
Hervay Gizella, Máthé Júlia — a bizonyossá
got nyújtják, a szerelem a halál elleni szövet
kezés lehetősége. Fájdalmassá nő ennek a 
szövetségnek a súlya:

"Roskadok felnőtt életem 
tudatosult súlya alatt.
Cipellek, egyre nehezebb, 
amíg végül belőlem is 
csak ez a szerelem marad".
A féltő gondoskodás, a felelősségérzet a 

törékeny kedves s a természet iránt egyaránt 
megszólal, önm aga erőforrásává válik e sze
retet, magára eszmélve kedvese mozdulata

iban vagy a hegyek-fák-füvek harang-zöld
jében. Ez az új erőforrás nyújtotta kozmikus 
harmónia azonban a kötet utolsó versében 
már megbomlik, s a költő nem talál rá többé 
erre a maradéktalan, panteisztikus örömre:

"Merre sodor
az idő? eljutok oda, ahol
az anyag létformája a mosoly? "
Szilágyi Domokos pályája ugyanazt az 

ívet írja le, mint versei. Életútja külső esemé
nyekben nem gazdag — vagy annyira az, 
hogy fel sem mérhetjük e gazdagság ránk 
szakadó súlyát. Élményei nem kötötték tá
jakhoz, vidékekhez, idősíkokhoz: egyaránt 
átélhette őket a bukaresti nyolcadik emeleti 
lakótelepi lakásban, akár a batizi családi ház
ban, akár Kolozsváron. A történések súlyát 
nem az események nehézkedési ereje adta, 
nem is a környezet vagy az idő, amelyben 
végbementek. Valamiféle időnélküliségben 
fogant gondolatai teremtették saját benső 
történelmét. így pályájának története azonos 
verseinek genezistörténetével, sorsa költé
szetének sorsával.

A hatvanas évek közepén a harmónia le
hetőségének, az abszolút értékeknek a bizo
nyosságát megrendíti az önmagával szem
bekerülő, önmagát vallató értelem kételye. 
Ez a kétely megkérdőjelezi a kinyilatkozta
tott értékrend egyetemes érvényességét, az 
axiómákból felépített világképet megingatja 
a viszonylagosság felismerése. A kettős ér
tékszemlélet, a megbomlott bizonyosság s a 
'kétkedés-közben-sem-lemerülés" (Szakolc- 
zay L.) ambivalenciája a 67-ben megjelent 
Garabonciás és Aláz enciklopédiája darabja
iban általánossá válik. A hatvanas évek első 
felének verseiben, az első kötetekben felme
rült kételyek, pillanatnyi meghasonlottsá- 
gok nem törik szét a harmóniát, a formai- 
nyelvi-gondolati szintek egységét. A Szerel
mek táncá-nak Számvetése ennek az egység
nek s jövőben élő hitnek a vallomása:

"Ha nem is jól, legalább nem megy rosszul
sorom.

Van meleg vacsorám, van asszonyom, fiam, 
van pohár söröm.

Nem erre szerződtem?
Nem.
jobbra szerződtünk mindannyian, 
csak épp ki kell csikarni a jobbat — magunk

ban belül, és kívül is — mert a boldogság aktív 
állapot, ez az egy titka van, a boldogság is társa
dalmilag determinált — ".

A Garabonciás és A láz enciklopédiája 
mind a struktúra, mind a tematika, gondola
tiság, sőt a költői szerepfelfogást illetően is 
fordulatot jelent. Az eddigi, a Rend létrehoz
ta harmónián belül megteremtett szabadság
hit egy önmagát elfojtó szabadság reali
tásának tudatává válik. A cél, az eszmény 
átminősülése a költészet szerepének átérté
kelését is hozza: a költő 

"Teleírhatja
csillagokkal a mennyboltot, 
míg alusznak a csillagászok.
Teleírhatja rózsákkal a kertet, míg alszik

a május.
Teleírhatja reménységgel — teleírhatja

hajnallal az éjszakát, 
Míg alusznak az emberek"
Tematikailag is fordulatot jelentenek a 

67-es kiadások darabjai: a technika, az em
bert szolgáló természettudományos megis
merés, a jövőre irányuló céltudatos küz
delem híve anakronizmusnak tűnő fordulat

tal a középkori és antik hiedelmek, képzetek, 
mítoszok elemeihez nyúl, egy irracionális 
világ formanyelvéből merít: Lidércnyomás, 
Garabonciás, Boszorkány, Szegénylegények, 
Alkimisták, A császár halála vagy a Takarjá
tok be nagyapát bibliai-történeti parafrázisa. 
A történeti motívumok alkalmazása a törté
nelem részeként elfogadott emberiség ta
pasztalata birtoklásának igényét tanúsítja. A 
relatívvá váló értékek megvalósulását kutat
ja mind a múlt, mind a jelen vagy a jövő 
keretei között. A történelem egésze válik a 
szellem játszóterévé. A láz enciklopédiájá
nak montázsszerkezete a három idődimen
zió egységében keresi "az emeletről emeletre 
bukdácsoló" ember lehetőségeit. S a bukdá
csoló ember szorongásai és félelmei közben, 
a földszint mélységéből a halál ásványi kö
nyörtelenségéig, költői feladattá válik az 
emeletek szintjein felismert humánum lefor
dítása szépséggé:

"hihetem, hogy belőletek lefordítottam
amit érdemes

és csak úgy érdemes ha mindent (...)
a többi a ti dolgotok — énutánam 

énutánam
aki — minden osztályozás minden

bizonytalanság ellenére —
aki belétek haltam".
Ez az ars poetica, ami a Búcsú a trópusok

tól d m ű — két évvel később (1969-ben) meg
jelenő — kötetében szólal meg, a hatvanas 
évek második felében fogant válságlíra ter
mése.

A Búcsú a trópusoktól verseivel meg
egyező pályaszakaszban Szilágyi Domokos 
nagyszabású fordítói teljesítménye Walt 
Whitman Kolumbusz imája dm ű költemé
nyének átültetése magyar nyelvre, illetve a 
hozzá írt két változat (három változat szüle
tett, amiből kettőt Szilágyi, egyet Palocsay 
Zsigmond írt). A kötet hat "versépítménye" 
és a fordítás illetve a két parafrázis motívum
beli azonosságai ugyanannak az alkotói pe
riódusnak a feszültségeit, belső konflik
tusait, útkeresését és erőfeszítéseit tükrözik. 
Az elioti líra formai öröksége jelentkezik 
"verskatedrálisainak" (Király László) szer
kesztésmódjában, hatalmas asszodádóhal- 
mazaiban. Á kötet nyitó költeménye a Ha
lál tánc-szvit a népdal és az Ómagyar Mária- 
siralom, a zsoltárok és a Példák könyvének 
Jézusról szóló bizonyságtételei, Shakespeare 
Hamletje és Werbőczi Tripartituma, a közna
pi beszéd s az aktuális újsághír összefüggés- 
rendszerében az emberi minőséget, a "két 
nemlét közötti ütközetet" vallatja.

Megváltás és kudarc, erőszak és szabad
ság, ige és küldetés, remény és szkepszis 
problematikája szövi át a Búcsú költeménye
it, ez teremt az asszodádóhalmazok között 
szoros motívumbeli, illetve gondolati össze
függéseket. Az Ige teszi szerves egységgé a 
ciklust, az igeértékű szónak és prófétájának 
szerves és sorsszerű összetartozása: "Mert a 
költő az Ige tudójaként születik". így válik a 
Haláltánc-szvit, Próféta, Kényszerleszállás, 
Napforduló s a kötetzáró Ez a nyár a legma
gasabb ontológiai, metafizikai síkok mellett 
egyfajta profán messiási hivatástudat meg
fogalmazójává. Legszebb értelmében profán 
ez a küldetés, hiszen a mindennapok nyers 
valóságából fakad az áldozat s esendő em
berségünkben kíván felemelni, tetté változ
tatva a költői szót.

folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról
"ez a z  én  f e h é  rs é g e m  a m e l y  

me g  
t ö r  
e t e 
t t

t i n é k t e k "
Szilágyi búcsút vesz a trópusoktól: tró

pusi hangulatokat idéző, egymásra burjánzó 
szóképekkel tagadja az ismert szóképeket, 
miközben az eddigi képes beszédtől elfor
dulva egy másfajta képekben gazdag lírát 
teremt meg. Fantázia világában, asszodádó- 
tömegében gazdagabb, mint a romániai, de 
talán a második világháború utáni magyar 
költészet bármely más életműve. És látszó
lag "barokkosabb" (a Juhász Ferenc-i hatást 
lehet emlegetni) — ez a barokkosság azon
ban maga a barokk tagadása, az "egyetlen 
szóban elférő szín", a modem líraiságot val
lató költő drámai útja a művészetben.

A költő Szilágyi Domokos mellett a mű
fordító Szilágyi is jelentősét alkot. A klasszi
kus és modem román líra és próza önálló 
értékű fordításai mellett az angol iroda
lomból is tolmácsol: Bums-t és Wordsworth- 
öt, illetve a mai amerikai költőket: Robert 
Bly, Allen Ginsberg, James Tate, William S. 
Mervin versdt.

A román irodalom nagy lírikusának, Ni- 
chita Stanescu-nak a költeményei külön mű
fordítás-kötetben jelennek meg 1965-ben, 
majd népköltészeti alkotásokat s jelentős ro
mán költőtársakat tolmácsol: Tudor Arghezi, 
Mihai Beniuc, Ion Vinea, Ludan Blaga, s fő
ként a gondolatiságában Szilágyihoz oly kö
zel álló S.A. Doinas líráját.

A hetvenes években fordítja le Walt Whit
man versdt (1975-ben szintén önálló kötet
ben jdennek meg). A Korunk közli először 
folytatásokban az általa magyarra ültetett 
John Updike A kentaur című regényét. Szép
prózai írásokat is fordít, valamint gyermek- 
regényekd, verses mesét, meseregényt.

Már a hatvanas évek elején jelentek meg 
önálló gyermekvers-kötetei: Új kenyér, Csali 
Csöpp, az elsősorban nem a gyermekközön
ségnek szánt Mese a vadászó királyfiról, 
1976-ban a Vermessy Péterrd közösen szer- 
z d t Pimpimpáré. Otthonosnak tudja magát 
a Napsugár dm ű  gyermekfolyóirat, vala
mint az Ifjúmunkás hasábjain is. Közben az 
írásait folyamatosan közli a bukaresti Előre
— melynek szerkesztőmunkatársa egy ideig 
—, a kolozsvári Utunk és a Korunk, a maros- 
vásárhdyi Igaz Szó. Mint az Előre szerkesztő
— vagy az Utunk külső munkatársa, messze 
eljutó riportútjai állandó témát jelentenek 
nemcsak a publidsta, de a poéta mellett a 
novellista és esszéíró számára is. Karcolatai, 
novellái főként a humor, az irónia jegyében 
születnek. Jelentős kritikai munkássága is: a 
Könyvtári szemle főmunkatársa. A lírán kí
vüli műfajban nagyszabású alkotása a Kor
társunk, Arany János dm ű, 1969-ben kiadott 
kismonográfia — valójában irodalomtörté
neti esszébe burkolt ars poetica: 'Nem élet
rajzot írok... Ez a m ű körülfecsegéséhez 
vezet, aminél barbárabb djárás d  sem kép
zelhető. A költő elmondta a magáét versei- 
ben —: jobban, szebben, pontosabban nem 
lehd; rosszabbul, pontatlanabbik nem sza
bad."

A hatvanas évektől kezdődően egyre job
ban elhatalmasodó bdegségével párhuza
mosan állandó feszültségben áll a halál, a 
kikerülhetetlen megsemmisülés tényévd.

Személyes valósággá válik a pusztulás kö
zelsége: gyógyszerek narkózisában, orvosok 
között, klinikáról klinikára költözve, felaj- 
zott érzékenységgd keresi az abszurditást, 
az egyedi és egyetemes lét tragikumát felol- 
dó enyhülést. A hetvenes évek elején kiadott 
kötdek: Fagyöngy (1971), a gyűjteményes 
jellegű, 72-es Sajtóértekezld és a halála dő tt 
két évvel megjelent Felezőidő egy kiürese
dett, légüressé váló értékvilág peremén 
gyötrődő szellem utolsó útkeresése. Az e- 
gyéni lét értelmének hite kerül válságba — a 
tragikum végső, egyetlen enyhülete, az em
beri összetartozás, az egymásban feloldódó 
szerelem, a bensőséges kapcsolat.

A Palocsay Zsigmonddal közösen írt, hí
vó- és válaszversekből felépülő Fagyöngy s 
az első gyűjteményes kötet, a Sajtóértekezlet 
kompozídóiban a gondolatiság, az ontoló
giai síkok mögött háttérbe kerül a zeneiség, 
az eddig oly meghatározó játék. A vers, az 
alkotás több lesz esztétikai tevékenységnél is 
— létállapottá válik, a fizikai lét az alkotás
ban szemléli önmagát. A múlt játékaitól és 
zenéjétől, a muzsikától búcsúzik a Valami
kor jambikus lejtésű sorainak rímeivel:

"Valamikor hogy tudtam én muzsikálni1....
...Hová tűnt el a hajdani dallam?
Tovaszállt egy hajnali dalban..."
Néha még kivillanó mívessége, játéka, 

csupán látszat már — ez a játék "holt-súlyos
sá komolyodik".

Az átminősülő játék a Felezőidő (1974) 
lírájában szólal meg ismét. Sziporkázó és 
humoros rímek, bravúros szójátékok.

A Fagyöngy és a Sajtóértekezlet lázas ki
útkeresése, nyugtalansága után a sorskérdé
sek feszültsége csökken. A Felezőidő 
fókuszába az emberi egymásra találás, egy 
késd, opálos fényű szerelem, az összetarto
zás nyújtotta enyhület, rezignácó kerül. Az 
utolsó években a személyesen is életben tar
tó erőt jelenti a Nagy Máriával való bensősé
ges kapcsolat, az egymás szeretetében 
magára eszmélő érték. A kereszténység esz
ményeit elvető (Missa Solemnis), az istene 
ellen lázadó Jób szerepébe sodródott költő 
(Mestrovic: Jób) az egymásrautaltság testkö
zelében, a párkapcsolat testi-lelki intimitásá
ban a korábbi metafizikus eszmények és 
beteljesülések helydt egy evilági teljességél
ményt d  át. A halál dőtt, az utolsó emdeten 
meglelt bizonyosság lírája a Felezőidő. Ez
után már az Öregek könyve következik: vég
ső nagyszabású költői vállalkozása. A halál 
árnyékában, az elm úlással közvetlenül 
szembesülő Szilágyi Domokos a számvetés, 
az összegzés igényével méri fd  élet és halál 
viszonyát.

A búcsúzkodó élet, a metafizikai távla
tokról lemondó rezignáaó utolsó nagy és 
fájdalmas, egyszerűségében megrendítően 
szép vallomása. E vallomás után csak a Cir- 
cumdederunt sorainak maradt hdy:

"Körülvettenek engem a világ dolgai
és nincs erű közülük kiszabadítani.
Talán nem is akarnám. Tán így rendjénvaló.
Halál elől ne meneküljön, azki meghaló."
A megromlott második házassága után 

megtalált, a viszonylagos nyugalmat bizto
sító kapcsolat sem tudja szorongását, a világ 
borzongató kettősségét feloldani.

E kettősség közé szorítva, a valóság kor
látái közül a negatív kiút a végső lehetőség: 
"Szilágyi Domokos volt rajtunk a seb, mdy- 
nek kapuján a mindenséggel kerültünk lázi

tó kapcsolatba." (Csíki László) — negatív^, 
lázadása az utolsó aktus, mellyel végleg bir
tokba v d te  e mindenséget.

"...siratom, siratom ő(ke)t, szememből könny 
folyik alá és elmém 

kiszikkad
siratom ő(ke)t aki(k) meglop(tak)ott 
meglop minket minden halál 
meglop minket minden halál..."
Halálának fájdalmas ajándéka a bizo

nyosság: egész lényével lett része annak az 
egésznek, ami ezt a bizonyosságot megta
gadta tőle. De a bizonyosság hiányában, 
minden kétely ellenére és minden értelmen 
túl, még m időtt kezébe vette a halálos adag 
mérget tartalmazó injekdóstűűt, a mások
nak remélő jövő esélye, egy méltóbb utókor 
hite utoljára szólal meg:

"A szó dadog, a muzsika beszél, 
beszél a fákkal a bús őszi szél... 
a szó dadog, az óra üt, a vég 
közeledik, és nincsen menedék — 
nem a vég elől — mi előtte van — 
ó, a föld alá dadognám magam, 
ha lehetne — mi mindent meg 
ne tennék —
a szó dadog, előveiül az emlék, 
a jövőé, hogy jobb lesz 
hogy nem ál
az eszme, hanem szűzi ideál."
Ennyi maradt számára — egy ideál; utó

dainak — egy időtlenné vált jden s egy örök 
érvényű remény. "Csak halálában lehet tet
ten érni, azt is csak úgy, hogy közben oda
lopjuk neki saját magyarázatainkat" — de 
talán e magyarázatok közben vállalhatjuk 
azt a kihívást, amire ő egész sorsával vála
szolt. Halála után huszonöt évvel, miközben 
megjegyzéseket tűzddünk sorai mellé, ke
resgélve mindazt, amit létének rezdülései
ben is érzékelt — talán fdoldozást nyer e 
belemagyarázás. Úgy próbálunk közelebb V- 
kerülni hozzá, ahogyan ő szólította meg 
mindazt, ami emberek és dolgok formájában 
körülvette. "Kitágult" világának okait és tör
vényeit kutatva adatokat gyűjtünk a megér
téshez - de műve nem tűri a ldtározást. Pá
lyáját kevéssé érintik külső események — 
adatok hdyett verseket találunk. Ennyi év 
távlatából nem az eltdt idő súlyát érezni 
rajtuk: azét a hitét, ami teremtette őket.

Ezt a hitet adta hagyatékul.
IRODALOM
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetfüzet
Úgyis tudom, 
hogy te vagy! II
"Csak egy éjszakára küldjétek el 

őket: ...Mikor gránát-vulkán izzó kö
zepén/ Úgy forog a férfi, mint a fale
vél; /  S mire földre omlik, — ó iszonyú 
omlás, — /  Szép piros vitézből csak 
fekete csontváz."

(Gyóni Géza 1884—
1917)

Amikor Petőfi eltűnt a segesvári 
csatatéren, vele együtt eltűnt a katona- 
költő alakja is  a m agyar iroda
lomtörténetből. Balassi Bálint, Zrínyi 
Miklós, azaz két szakmabeli katona, a 
magyar költészet nagy megalapítói. 
Hangsúlyozom a nagyot, mert voltak 
kicsik is, nem kevésbé megalapítók. 
Kezdhetnénk felsorolásukat Tinódi 
Lantos Sebestyén haditudósítóval; 
sok kis költő — mint Szeöke Ambrus 
— után a kuruc kor költészetével; utá
na olyanok is jönnek megint, akik 
törzstiszti, sőt tábornoki rangig is fel
vitték, Amadé, Gvadányi; aztán a test- 
tőrírók; majd a K isfaludyak; 
főhadnagy Fazekas, s ha nem is költő, 
de író Széchenyi István szintén hiva
tásos katona egy ideig; ne feledjük, 
Petőfi már a forradalom előtt, ka
maszkorában is volt katona (Szájam 
szörnyű halberdókat kiabált, És sö
pörtem a kaszárnya udvarát)... Nem  
csoda, ha a "katonanemzet" — egyéb
ként a magyarságra egyáltalán nem 
találó — minősítés után irodalomtör
téneti közhely lett a "katonaköltő" fo
galma is. Éppen akkor, amikor a 
magyar költő végleg búcsút vett ettől 
az életformátóL A )ŰX. század máso
dik felétől a katonai, hadi téma, a 
frontharcos élményvilága kiszorul az 
"első osztályú", az "élvonalbeli" költé
szetből, sőt, a szépprózából is. Sok, 
megrendítő, nagy mű keletkezik a há
borúk szörnyűségeiről, versben, pró
zában; m onum entális békeversek  
születnek, de az első világháborúban 
a jellegzetes költői állásfoglalás a: Cé
zár, én nem megyek! Még azok az írók 
is, akik tartalékos tisztekként vagy 
rangtalan behívottakként a frontra 
"kerültek", Zilahy Lajos, Erdélyi Jó
zsef, Veres Péter, későbbi írói életmű
vükben, mint Züahy — talán Józsi 
Jenő is? — inkább a háború hatásairól 
s nem a harc élményeiről írnak; nem 
vallanak mint killerek. Az már a törté
nelem nyelvöltögetése, hogy a katonai 
ranglétra legalsó fokán álló Veres Pé
ter, első világháborús frontharcos, egy 
ideig, a sztálinizmus korszakában — 
hadügyminiszter!

A hadakozás, a harc mint téma 
visszavonul a történelmi regényekbe; 
azokban viszont, mint Kós Károly 
vagy Makkai Sándor több művében 
is, meglepő naivitással ábrázoltatik. 
Látszik az eleven élmény, a tapasz
talat hiánya.

Jókai Mór Csataképei az 1848—49- 
es szabadságharcból még közvetlen 
élményekből, úgy értem, az író köz
vetlen környezetének élményeiből 
szívták színeiket. Azonban már több 
mint hatvan éve, gyerekkoromban, 
nagy Jókai-rajongó mivoltom ellené
re, visszahökkentett egy pillanatra 
kedvencemtől egy furcsa mondata... A 
Fráter Györgyben leírja azt a történelmi 
helyzetet, amikor, a mohácsi össze

omlás után, egy Fekete Jován nevű 
szerb martalóc népfelkeltő vezérként 
dúlja Kelet-Magyarországot, s "a nagy 
hadvezető" Zápolya sírva menekül e- 
lőle, mígnem a nagyváradi püspök 
tiszttartója összeszedi a bandériumot 
és szétveri a martalóc hadat, s egy 
szegedi kereskedősegéd puskával 
hasbalövi Jovánt S akkor az író így 
kiált fel: íme, hova jutott az ország! 
Egy gazdatiszt és egy boltosinas kel
lett hogy megmentse!

Úgy hiszem, minden szomszéd 
ország történetírói szobrot emeltettek 
volna e gazdatisztnek és kereskedőse
gédnek; nálunk a nevüket sem jegyez
ték fel; a harcban nem a személyes 
bátorság jelenlétét méltányolták, ha
nem a gesztust, a hősi pózt. A rangos 
cselekményt. (Közbeszúrom: annak a 
hajdani szegedi boltosinasnak a bátor
ságát már az is bizonyítja, hogy egyál
talán puskája volt az 1514-es paraszt
lázadás leverése után ugyanis, ha egy 
közembernél puskát találtak, meg
csonkították.)

Hogy valójában mennyire nem 
vagyunk mardális nemzet, s pláne, 
hogy mennyire idegen történelmi sze
mélyiségünktől az olyan fajta harcmo
dor, amit ma terrorizmusnak is ne
vezhetnek, Libényi János példája bi
zonyítja.

Ez a Libényi szegény szabólegény 
volt. Annak idején, 1849-ben Aradon 
a katonai ruharaktárban dolgozott s a 
vár ablakából végignézhette a vértanú 
tisztek kivégzését. Bosszút esküdött. 
Felszivárgott Becsbe, a császárt meg
leste egy reggeli sétáján s meg akarta 
késeim. Ez csak kis részben sikerült 
neki, mert többen Ferenc Jóska oltal
mára siettek, többek közt egy hentes. 
Libényit megsebesítették, elfogták, 
majd kivégezték; s jellemző az (akko
ri?) titkosszolgálati koncepciókra, 
hogy egy időre minden szabólegény a 
gyanúsak listájára került. A hű nép a 
császár felgyógyulásának ünneplésé
re fogadalmi templomot épített (ez a 
bécsi Votivkirché).

Valamikor írtam az Utunkban Li- 
bényiről s kínálgattam minden drá
maíró ismerősömnek a témát, sőt, 
még operalibrettó összeszerkesztésé- 
re is vállalkoztam volna. Mindenki 
visszautasított, sőt valaki hivatkozott 
Supka Gézának egy a harmincas évek
ben megjelent írására, amelyben ki
utasította a magyar történelmi em
lékezetből Libényit, mint lélekide- 
gent. (Talán Kocsis István mégis meg
próbálkozott vele, de ennek nem tu
dok utánajárni, Supkának sem.)

A "Zsamokölő" a magyar szob
rászatban lélekidegen mű lenne, ha 
volna.

Ezt az érdekes komplexust tovább 
bonyolítja, hogy egyrészt a mi közön
ségünk is szívesen falja a háborús 
bestsellereket, mint bármelyik más 
k özönség a világon - Remarque, 
Knight, Knittel, Hemingway, Irwin 
Shaw, vagy lám, ma Joseph Heller na
gyon is olvasottak, s ennek köszönhet
te egy időben viszonylagos sikerét a 
két kis piszkos, Berkesi és Szüvási is... 
Másrészt valóban van, létezik, volt 
egy magyar harctéri tematikájú iroda
lom, de úgy tűnik, az irodalmi közvé
lemény jobban szeretné, ha az sem 
volna. Példaként említettem már So- 
mogyvári Gyulát, aki igaz ugyan, 
hogy "nem élvonalbeli", nem "elsőosz
tályú" író ("A háborúról írt regényei 
sok sikert, nagy népszerűséget arat
tak, ezek úgy hatnak, mint egy-egy 
olcsóbb kiadású, hangosabb humorú, 
érzelgősebben búsongó s főként sok

anekdotával megtömött Komáromi
regény. Aszándék jó, de a nagy tragikus 
tárgyhoz illő írói kvalitásokat nélkülöz- 
zük bennük." [Várkonyi]) Mindez igaz 
is, de nem ezért nem kedvelik

írtam már, hogy szinte az egyedü
li ismert nevű író volt ő, aki annak 
idején a nácizmus ellen tevékenyen fel
lépett; parlamentben is; tüntetés szer
vezésével is, titkos rádióadó létesíté
sével is... hát el is vitte a Gestapo. Ezt 
nem tudták neki megbocsátani olyan 
irodalmi vezéregyéniségek, akiket 
nem vitt el; mert azt vallották, hogy 
"úgysem lehetett tenni semmit elle
niüt". Az ellenkező igazságról szóló 
bizonyítékokat el kellett tüntetni.

Jellemző a Gyóni Géza példája. Az 
idős nemzedékek ismerik a Csak egy 
éjszakára dmű versét, a leghatásosabb 
magyar háborúellenes költeményt... 
Emlékszem, vagy negyven évvel eze
lőtt, amikor az Htunknál egy szerkesz
tőségi ülésen valamiért szóba jött a 
neve, Szilágyi András (a "régi" Ko
runktól örökölt balos naturalista író) 
szaggatottan ordítozni kezdett: "mifé
le... m i... m indenféle... p iszok ... 
drekk.. hulladék, mocsok az üyenek 
ellen harcoltunk mindig!"... Hogy mit 
ismert még Gyóni káderlapjáról, nem 
tudom; csak annyit tudok róla, eleinte 
Gyóni is háborúellenes volt, aztán ön
ként jelentkezett a galíciai frontra, csa
tadalokat írt s az említett Csak egy éj
szakára címűt; fogságba került, élmé

nyeibe beleőrült, Krasznojarszkban, a 
hadifogolytáborban halt meg; búcsú
jaként a témáitól ezt idézhetjük tőle, 
Sirversét:

Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, 

a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.
Tanulságos a Szibériai gumizón 

sorsa is, Markovi cs Rodion első világ- 
háborús és hadifogoly-regénye. (Egy 
üyen műfaji meghatározását is olvas
tam: kollektív riportregény... inkább 
kollektív élményregénynek nevez
ném.) Kitűnő könyv, az olvasók köré
ben is népszerűsége felért a külföldi 
bestsellerekkel, mégis valahogy ki van 
tudva az "örökség"-ből. Régebb erre 
megvolt az ok is: olykor elismerőn ír 
a cári tisztek lovagias, korrekt viselke
déséről, a cárizmus utolsó korszaká
nak civilizációs-felzárkózási kísérle
teiről, a bolsevistáknak már a forra
dalmi harcok füzében is megnyilvá
nult morbid cinizmusáról, vagy a 
csehszlovák hadtest álnok "ellenforra
dalmáról".

Am azt hiszem, éppúgy hiába vár
juk róla az Orbán Gyöngyik intertex- 
tuális elemzéseit, vagy monográtusa
ink piszmogását, mint második vüág- 
háborús utódáról, Gellért Sándor hős- 
költeményéről, a Don-kanyar hadi él

ményeiről, a költő és száznyi katona
társa egyéni hadviseléséről; költői ér
tékein túl mint dokumentumra rég 
felfigyeltek a filmesek, az irodalom- 
történet még nem.

A Libényi-Somogyvári komple
xus legdögletesebb virága azonban az 
Irodalom visszavág-ban (2000 ŐSZ/ 
TÉL) nyílott ki, Beteges címen, ATom 
álnévvel aláírva.

Az 1956-os forradalomban százá
val vettek részt költők, verssel, nyüat- 
kozattal; az utcai harcokban csak e- 
gyetlen egy esett el, a fiatal Gérecz 
Attila, áld előzőleg már évekig ült 
fegyházban, Rákosiék folytán. Akkori 
börtöntársa, Kárpáti Kanul, azóta is 
próbálja verseit népszerűsíteni s vala
mi kis kultuszt kialakítani köréje.

Nos, az is igaz, hogy Gérecz mint 
költő kiforratlan volt s talán nem is 
nagy tehetség; az is igaz, hogy Kárpáti 
Kamii, az utóbbi évtizedek egyik leg
érdekesebb regényének szerzője, mi- 
nálunk szokatlanul művelt és "sa- 
ját"-szemű művészeti írója mint költő 
nem olyan izgalmas, mint regényíró 
és műkritikus; de van olyan neve, 
hogy ne szoruljon rá arra, hogy "maga 
megemelése" miatt kapaszkodjék bár
ki után is.

És lám, egy általa szerkesztett if
júsági antológia kapott egy olyan re
cenziót, hogy...

Bár mint volt pedagógus vallom, 
hogy a rút és a hibás szemlátetése nem 
ajánlatos, mégis kénytelen vagyok ve
le, mert ki se hinné el, hogy jelenték
telen, rossz kis könyvismertetés is le
het ennyire— piszkos. Kárpáti Kamii
ról, aki évtizedek óta szervezgeti egy 
sajátságos városrész ("Erzsébet”) mű
velődését, aki európai szuflájú re
gényt* írt azoknak a d iszk rét, de 
kegyetlen szubverziójáról s továbbla- 
pangásáról, s aki éveken át egy saját 
kiadású, kétnyelvű folyóiratban fut
tatta a magyar képzőművészetnek 
egy új, eredeti, rendkívül érdekes is
koláját, bemutatva európai összefüg
géseit is, arról le lehet közölni üyes- 
miket:

"Kárpáti Kamii bácsi... önjelölt dr. 
Justice... Gérecz nevébe kapaszkodva... 
Szemérmetlen szándéka azonban pucéran 
lóg... ezen elme nem restellt egy sereg 
gyermeket beszervezve díjat és fiktív fia
talirodalmi csoportot kreálni a frankenste- 
ini vegykonyhában... Kárpáti brutálisan 
gátlástalan, sátánian arcátlan" stb.

Egy külső kerületi irodalmi anto
lógiára ily túlméretezve "ostorozni"—  
nyilván más kutya van itt elásva! Ezt 
végül is a nevesincs brávó elköpi:'Tel
jesen érdektelen, hogy a Gérecz-díjasok 
milyen írásokat közölnek az antológiában, 
nem vagyunk kíváncsiak rájuk..."

Persze hogy nem; nem az dühítő, 
hogy milyenek, hanem hogy vagytok! 
Ki engedélyezett benneteket? Hogy 
mer valaki brancson kívül vértanús
kodni?

Am mi közöm nekem mindeh
hez? Miért teszem mindezt itt szóvá, 
m ég ha Kárpáti Kamiit és képzőmű
vészeit szeretem is; nem magánügy 
ez? Nem, mert tanulságos: íme, egy 
főváros külső kerületének kulturális 
helyzete mennyire magán viseli a ki
sebbségi szindróma minden elemét! 
Csakis az lehet szószóló, mártír, kül
dött, hangadó és hangfogó, aki anyu
kájának már az elemiben megígérték, 
hogy mindig ő lesz az első tanuló...

‘Kárpáti Kamii: A menyasszony 
vetkőztetése (K önyvészeti adatokat 
ezentúl nem árulok el, kicsi ahhoz a 
nyugdíjam.)
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S'lßtNV MUMM 197
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
F ekete Vince 2001

BŐD A MAGDOLNA VERSEI
( e s ő )
mintha dézsából 
az utca üres
a madarak is az eresz alatt
mintha dézsából
üres a város
a házak között
a tér fölázott
esik
csak a gondolataim 
és csak én 
vagyis hát minden 
esőcseppről eszembe 
jut valami
hirtelen sokan leszünk 
mintha dézsából 
a sárga esernyő szélén 
lefolyik körben a víz 
ebben a ritmusos csendben 
mintha dézsából 
odakinn és idébenn 
csuromvizes vagyok

( n ő  s e l y e m b e n )
nem illettek hozzá a vásznak
a fehér
és a vonal se
csak girlandokat
tudott — másnak
és romantikus
kék volt körülötte
minden a falak is
és folyton siratott valakit
csak selymek
illettek hozzá
gyenge volt
semmit se tudott
megtartani
húséget se
mindig továbbment
így őt mindenki
látta de ő  nem
látott senkit

( m a t a t á s o k )
tükörcserepek 
ezer darabján 
ezer kép 
szófoszlányok 
kérdés 
felelet
törött mosolyok
hányszor kigondolt
elég elég elég
összeragasztjuk
igen
nem
miért

( n y á r )
Fájnak a pipacsok 
sárga szöszmöszben 
apró vörös vérrögök 
vérzik a nyár 
vörös vémap a 
kék fehér felhők mögött 
széna illatát lengeti a szél 
vörös-sárga-kék Monet-kép 
az egész, — apró vonalú 
hasonlat-másolatok — 
az ég is indigókék.

( a b s z t r a k c i ó )
Két végtelen közé kifeszített 
pókháló.
Ennyi
Ringatózunk a semmi és minden 
fölött.

( u t ó m u n k á l a t o k )
És... igen...
és ott... most vágd
ahol leteszi a lépcsőn a talpát
és... igen... a fény
amikor belép és
fordul és
mosolyog
és leteszi
és hátranéz
és igen... fényt rá
sárgát és vágd
és pörgesd vissza hogy a levelet 
visszateszi az ágra 
és mosolyog 
és fintorog 
és ott áll
a kockacukor elmerül a kávéban
a kockacukor elmerül a kávéban
a kockacukor elmerül a kávéban
elég
itt
igen
ez
jó
azt ott
ahogy a kéz
igen ahogy mozdul
és ahogy a mozdulatnak vége van
és akkor fényt rá
amikor azt mondja 'igen'
egy kicsit
pörgesd vissza

( té l )
Egy apró gyertya világol 
közel hajolsz arcomhoz és a 
kékesfehér fény 
beborítja az eget.
A súlyos tölgyajtó 
túloldaláról 
fekete madár rikácsol 
a havas fehér éjszakában 
szűnni nem akaró nevetés 
hallik távol.

( id e g e n b e n )
Ruháit ledobálja a test 
ragyog
ragyog és énekel
gyöngyöt iszol fehér kagylóból
Kinevetnek
Fehér ruhád a vörös homokban 
meleg a tenger 
fürödj meg
kósza gondolatok lovagolják
a déli szelet,
haza, haza — gondolják
és te ismételgeted
vigyázni arra ami rád van bízva
suttogom
a város terei, házai 
mögötted
’vigyázni' suttogom 
suttogod
elhagyatott zajos magány 
füsttől fekete városok börtönei 
üres sörös dobozokon 
dobol a szél.

( f é l ú to n )
innen
onnan
valahol
majd
összeér
onnan sírás
innen
a nevetés
az interferencia
törvénye
szerint
kioltják
egymást
és csönd lesz
itt is
ott is

nem a ßmet.

(Á  v o l t  a  r u h á já r a  v a r r v a )
Egy hatalmas Á volt a ruhájára varrva 
vörös volt, de mintha sárga csillag lett 
volna mellén mindenki 
megnézte az utcán — vegyes emóciók 
néhányon elmosolyodtak és 
hüvelykujjukkal maguk mögé böktek 
én is írhatnék róla hexameterekben 
hogy egy Á volt a ruhájára varrva 
de a második sorban már képzavar lenne 
áááá csak legyintek 
áááá ő is csak legyint
Á volt a ruhájára varrva is >-
hatalmas Á mint nagyon árva.

( T e m z é n )
Ahogy a hajó haladt 
végig a Temzén 
és sirályok köröztek 
és mozdulatlan számnyal 
repültek át 
sorban a hidak alatt 
drapptéglás házak 
grimaszt vágtak 
zöld ablakaikkal
Kattogtak a turisták fényképezőgépei 
Tower Bridge 60 méterről 
Tower Bridge 40 méterről 
Tower Bridge 20 méterről 
aztán átbújunk a híd alatt 
és a turisták a hajó hátuljára szaladtak 
Tower Bridge 20 méterről 
Tower Bridge 40 méterről 
Tower Bridge 60 méterről 
és az albumba 
ugyanazok az arcok 
és hidak kerülnek 
elölről és hátulról 
20 méterről 
40 méterről 
60 méterről
és kilométerek után elszakad 
az emlékezés fonala 
csak sirályok köröznek a víz felett 
mozdulatlan szárnnyal
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SIMÓ MÁRTON

Az esély
Valahol lent, messze, a mélyben megvil

lant néhány halvány fénypont. Kezdetben 
mindez bizonytalan pislákolásnak tűnt csu
pán, de a villanások néhányszor ütemesen 
ismétlődtek és egy megközelítően szabályos 
kört rajzoltak. A másodpilóta kibontotta a 
térképet, megnézte az óráját és odaszólt a 
parancsnoknak, hogy megérkeztünk a hely
színre. Azonnal megváltozott a gép zúgása, 
érezhetően csökkent a sebesség és a hossz- 
tengely mentén megdőlve, egyre szűkebb, 
spirál alakú pályán haladva, lennebb eresz
kedtünk.

— Pablo, készüljetek! — mondta a má
sodtiszt — 0 és 40 perckor, pontosan száz 
másodperc múlva indultok. Még egyszer 
megismétlem a tennivalókat. Szigorúan be
tartjátok a sorrendet és a kiadott utasításo
kat. A magasság 720 méter, enyhe keleti szél 
van, de ez nem fog különösebb gondot okoz
ni, és nincsen értesülésünk arra vonatkozóan 
sem, hogy kormánycsapatok tartózkodná
nak a környéken, tehát a földetérés zökkenő- 
mentesen lebonyolítható... Az első ember 
tizenkét perc alatt éri el a földet, az utolsó — 
legkésőbb — újabb tizenkét perc és negyven 
másodperc múlva. 00 óra 54 perckor, de leg
később 00.54'15"-kor felveszitek a kapcsola
tot a helyszínen tartózkodó előőrseinkkel... 
01 óra 15-kor átlépitek az országhatárt... Ha 
ez nem sikerül, vártok újabb 15 percet... 01 
óra 45-kor beszálltok a túloldalt várakozó 
autókba. Azonnal indultok, hogy hajnali 4.00 
órára, de legkésőbb 4.15-re a támaszponton 
lehessetek. A többit tudjátok... Sok sikert!

Kissé remegett a kezem, amikor még egy
szer ellenőriztem a felszerelést. Gyors és rö
v id  m o zd u la to k a t végeztem , hogy 
mindebből semmit se észleljenek a társaim. 
A hajtómű zúgása nagyrészt elnyelte ugyan 
a hangok egy részét, főleg az emberi beszéd 
érzelmi zöngéit, de mégsem mertem meg
szólalni, csak mutatóujjaimmal intettem az 
első katonának és fejmozdulattal nyomaté
k o s íto ttá m  ez t a h an g ta lan  u tas ítá s t.
00.40.00-kor kinyitották a csapóajtót. Met
szőén éles, hideg levegő és robaj csapott be 
az utastérbe — enyhe kis ízelítő abból, 
amelyben nemsokára elmerültünk...

A megadott sorrend szerint hagytuk el a 
fedélzetet. Ott csüngtünk ég és föld között az 
éjszakában, lábunk alatt a valószínűtlenül 
gyengén felvillanó távoli fényekkel, amelyek 
azt jdezték, hogy várnak ránk odalent, és 
odahaza is — e pillanatnyilag elképzelhetet
lenül távolinak tűnő országban —, hiszen az 
évek óta tartó küzdelem még most sem ért 
véget, és szükség van ott ránk, mivel a közeli 
és békés végkifejlet egyelőre még csak nem 
is remélhető.

A Dakota 1 eltűnt a fejünk fölül. Zúgása 
egyre gyengült és távolodott, majd szerte
foszlott valahol a hegyek mögött. A földi 
fénypontok azonban egyre közeledtek és 
erősödtek.

Úgy érintkeztem a földdel, mintha vélet
lenül egy nagy erővel szembecsapódó ajtó 
elé kerülnék. Hiába hajlítottam be a lábam, 
hiába buktam előre, hogy szinte egyidőben a 
lábam földetérésével, tenyérrel is csökkent- 
sem az érintkezés sokkját... Legurultam egy

lejtőn és eközben belegabalyodtam az ejtőer
nyő zsinórjaiba. Néhány pillanatig tarthatott 
mindössze ez a bukfencezés, bár az eszmé
letkihagyás miatt elég nagynak véltem az 
időveszteséget. Amint magamhoz tértem, 
azonnal az órám világító számlapjára pillan
tottam. A határidővel — szerencsére — nem 
volt semmi baj: 00 óra 53 perc és 15 másod
percnél állott a mutató... A fejem zúgott az 
enyhe agyrázkódástól, és végtagjaimban va
lami furcsa zsibbadtságot éreztem, de meg
nyugodtam , hiszen m inden testrészem  
engedelmeskedett, és máris elkezdtem ki
bontakozni az összekuszálódott zsinórok 
béklyójából...

Óvatosan felálltam és hallgatóztam. Itt is, 
ott is apró neszeket, halk mozgolódás zajait 
észleltem... Néhány perc múlva hiánytalanul 
összegyűlt mind a tizenöt emberünk.

Elindultunk vezetőink nyomában, a sötét 
éjszakában, lopakodva, rengetegen, bozó
ton, mocsáron át... Ekkor érezhettük meg — 
szembesülve az ismeretlen veszélyeket rejte
gető éjszakai erdő sötét titokzatosságával —> 
hogy ismét jelen vagyunk a háborúban, a- 
zokban a cselekvésekben, amelyek mögött 
ott rejlik valahol a távolinak tetsző, de talán 
egyszer mégiscsak elérhető jövőben a béke 
igazi arca...

I .
A gépkocsi lépésben haladt a meredek 

hegyi úton. A motor dörögve szusszant időn
ként, néha megrázkódott, aztán— miközben 
azt hittük, hogy azonnal szétesik —, még 
éktelenebb zúgással ismét keservesen neki
lendült. Ilyenkor előrebuktunk egy pillanat
ra, fojtott szitkokat és káromkodást szorítva 
ki az előttünk levőkből, majd a gyorsulás 
pillanatában tehetetlenül visszaestünk, a leg- 
hátulsók felé tántorodtunk, akik szabad ke
zükkel kétségbeesetten  k ap k o d tak  a 
ponyvatető tartórúdjai felé, hogy megka
paszkodva, testükkel fékezhessék a visszaló
duló tömeget és megelőzzék a rájuk zápo
rozó ütlegeket.

Ezek a próbálkozások azonban — a leg
több esetben — mégsem sikerültek: a hátul 
elhelyezkedők közül egy-két összeláncolt 
emberpáros már az előre való lendülés köz
ben földrezuhant, és az így keletkező kis sza
bad térben a többi szerencsétlen rájuk 
gázolva tódult vissza, amikor a gépkocsi is
mét felgyorsult.

Káromkodva tapostunk egymáson, verí
tékünk befolyt a szemünkbe, csomókba ta
padt hajunkról erekbe gyűlve csörgött alá 
kétoldalt, a fülünk mellett, le a nyakon, az 
állcsúcs felé, ahonann aztán — sebeinkből 
szivárgó vérrel keveredve — csörgött le ró
lunk...

Testünk — valahányszor a hátsó rácshoz 
préselődtünk — oda is tapadt egy pillanatig, 
mert a tömeg szörnyű nyomásától képtelek 
voltunk megmozdulni. A rács mögött álló 
őrök lazítottak fel ebből a helyzetből: a szak
szerűen kialakított rácsok között éppen be
fért a baráti szabvány alapján készült 
géppisztoly vasazott talpú agya. Hátak 
döngtek, oldalbordák recsegtek e beavatko
zások során. És a hatás mindig biztos volt, a 
foglyok, meghazudtolva a fizika törvényeit, 
rácáfoltak saját gyengeségükre is, és pillana
tok alatt visszaállították a gépkocsi rakterén 
az előző állapotot.

Feltápászkodtunk, ismét elestünk, aztán 
felkeltünk újra — így váltakozott ez a két 
alaphelyzet hosszú órákon, sokszáz kilomé

teren át, mindvégig, ahogy cammogott ve
lünk az autó azokon a rossz utakon.

Kezdetben még számontartottuk a váro
sokat, felismertük a folyókat, a hidakat, né
hol a völgyeket, de hamarosan azt vettük 
észre, hogy valami ördögi körben keringve 
időnként visszatérünk ugyanazokba a váro
sokba.

Néha kiemeltek négy-öt egymáshoz lán
colt emberpárost, néha belöktek nyolc-tíz — 
addig ismeretlen— szerencsétlent közénk. A 
gépkocsi rakterének belsejében így gyarapo
dott ennyire elviselhetetlenül sűrűre a tö
meg.

Már nem is beszélgettünk egymással, kö
zöny és fásultság terpeszkedett mindannyi
unkra. A legszükségesebb szavakon és a 
sziszegve-ordítva feltörő káromkodásokon 
kívül nem is volt szükség különösebb szó
kincsre, hiszen egyáltalán nem ismertük egy
mást, s az innen-onnan- összeszedett tömeg 
egyes tagjai ennek megfelelően a legteljesebb 
bizalmatlansággal, és ugyanakkor mérhetet
len undorral viseltettek egymást iránt.

A rövidre szabott pihenők idején le lehe
tett ülni néhány percre Ilyenkor kétszersül- 
tet és néhány falatnyi konzervhúst osztottak. 
Az étel homokként csikorgott a fogaink kö
zött, ízetlenül kavargott kiszáradt nyelvün
kön, majd — miután kicsit átnedvesedett — 
szájpadlásunkhoz tapadt, akár a vödörhöz a 
félig kész habarcs. Üres gyomrunk rángató
zott, nyálmirigyeink addig-addig présteltek 
ki magukból még valami megmaradt ned
vet, amíg könnyezve bár, de mégiscsak le 
tudtuk nyelni azt a néhány falatot. A végén 
— szigorúan csak az étkezés végén — kap
tunk egy-egy félpohámyi, alumínium-ízű 
vizet, de már ennyitől is újjászületettnek 
éreztük magunkat. Ezután az újbóli felszál
lás következett, a legkeservesebb dolgok 
egyike százhúsz embernek bezsúfolódni egy 
akkora térbe, amely egyébként hatvan em
bernek is csak szűkösen lenne elég.

A hadnagy, akit Rodrigueznek szólítot
tak, ordítozva biztatta a katonákat. Gumibo
tok suhogtak, és máris elkezdtünk birkák 
módjára tolakodni. Előfordult, hogy az egyik 
szerencsétlent már régen feltolták, amikor 
felordított a hozzákötözött társ, valahol lent 
a plató alatt, bent, mélyen a masszában elke
veredve... Ha még jó erőben lévő férfi volt a 
felső — dacolva a csuklóját maró lánc szorí
tásával - képes volt arra, hogy társát felhúz
za, ha gyenge volt ehhez, akkor az alant 
rekedt visszarántotta őt is, miközben a hátuk 
mögött tolakodók mindkettejüket letapos
ták. A hátulmaradottakon ütlegek csattan
tak, úgy szidták, rúgdosták, verték őket, 
mintha ők lennének e felfordulás okozói. A 
végére mindig maradtak néhányan, akiken 
tényleg segíteni kellett. Aporosan, véresen és 
félvakon támolygó embereket az őrök dobál
ták fel és gyömöszölték be a szűk nyíláson. 
Elég sokáig kellett ütlegelni az utolsókat, 
hogy mögöttük be is lehessen zárni az ajtót. 
Két őr felmászott a rács mögötti ülésekre, a 
harmadik pedig, aki közben végig a rabokat 
számolta, még odalépett ilyenkor a had
nagyhoz:

— Jelentem, százhuszonnyolc fő! A lét
szám rendben van.

Az őrnek igaza volt, mert a tömeg fölött 
állva, a szűk ajtónál tényleg pontosan látta, 
ahogy egyenként becsusszannak a foglyok: 
ő valóban csak a fejeket számolta. 

folytaids a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról

— Akkor induljunk — mondta a had
nagy.

Á katona kicsit kihúzta magát, tisztelgés 
nélkül fordult sarkon.

Felkapaszkodott a hágcsón, intett jobbol
dali társának, hogy húzódjék, és leült. Terep
számú sapkáját a térdén keresztbefektett 
géppisztolyára dobta, s szinte azonnal, mint
ha hozzátartozna ez is a szabályzatban előí- 
rottakhoz: zubbonyából elővett egy rövid, 
barna szivarat és rágyújtott.

H .
A tizedik nap hajnalán a ponyva hasadé- 

kán kilesve magas kerítéseket pillantottunk 
meg. A kerítés mögött újabb szögesdrót-aka- 
dályok látszottak és istállószerűen elnyúló, 
egy- és kétszintes épületek. A háttérben ép
pen akkor bújt elő a nap, nagy, vörös tányérja 
lassan siklott élő a hegyek láncolata mögül...

— Az A... hegyei — jutott eszembe hirte
len, és kicsit megnyugodtam, hogy a mieink 
mégsem vittek el valamelyik szomszédos ba
ráti diktatúrába —> itthon maradtunk, csak 
annyi történt, hogy a másfél hétig tartó kál
vária során a demarkációs vonalon vittek át, 
és mindössze 50-60 kilométernyire lehettünk 
az általunk ellenőrzött területektől. Mindez
— természetesen— csak puszta vélekedés is 
lehetett, hiszen teljesen elszakadtam a kinti 
világ gyorsan zajló eseményeitől, de ennyi 
elég volt, hogy ideiglenesen megnyugtas
sam magam és a túléléshez kellő tartalék 
erőimet mozgósítsam.

Az autó m egállóit. Rövid utasítások 
hangja szűrődött be kívülről, majd egy sú
lyos vaskapu csikorgását hallottuk. Behajtot
tunk a táborba. Lassan, lépésben araszolt 
tovább a gépkocsi, majd félpercnyi előreha
ladás után ismét fékezett, s a motort megál
lították.

Az őrök leugráltak. A kocsi faránál sora
koztak fel a hozzájuk csatlakozó sofőrrel e- 
gyütt. Amikor meglátták a feléjük közeledő 
hadnagyot — feledve a korábbi lezserséget
— feszes, szabályszerű vigyázzba mereved
tek. És úgy is maradtak.

Félszemű tiszt — százados — közeledett. 
A Rodriqueznek nevezett tisztelgett. A szá
zados hanyagul viszonozta — két ujjal a 
homloka felé bökött, mint díszszázad előtt 
az államelnökök — míg lépkedve haladt fe
lénk, és pihenj-t vezényelt. A kísérők nem 
mozdultak, megvárták, hogy a hadnagy kü
lön odaszóljon. Előírásosan viselkedtek, 
akár reggeli szemlén a háromnapos újoncok.

— Mit hoztatok?— kérdezte immár min
den kötelező formulát mellőzve a félszemű.

— Száztizenkilenc fő, jelentem. Az elhul
lottak száma nyolc. A jegyzőkönyveket a 
foglyok átadása után átadom — válaszolta 
készségesen a hadnagy.

— Egyéb?
— Semmi különös. A szállítmányozás so

rán minden a legnagyobb rendben zajlott. 
Szökni nem próbált senki. Az elhalálozások 
testi gyengeség, illetve utazási hántoltnak mi
att következtek be.

— Az összetétel? — érdeklődött vigyo
rogva a százados, s bal lábát kissé előrevetve 
himbálni kezdte csizmasarkának külső pere
mén jobbra-balra a lábfejét. — Milyen az 
összetétel? Vannak lázadók közöttük?

— Vannak, uram, sajnos még mindig 
vannak. Kilencven a köztörvényes, ők, akik 
egyszerűen csak civileket gyilkolnak nagy

rutinnal, rendszeresen fosztogatják az elha
gyott lakásokat vagy hivatalokat, és a mi 
nevünkben erőszakolják meg az asszonyo
kat, de a többi, uram, — huszonkilenc fő — 
politikai szereplő és fegyveres lázadó...

— Helyesebben: csak az volt!
— Igenis, uram — fogadta el azonnal a 

helyesbítést a hadnagy.
— És reméljük, hogy a továbbiakban már 

nem is találunk ilyeneket.
— Szállítsátok le őket! Jobbról a tolvajo

kat és a rablókat, balról az igazi címeres gaz
embereket kérem felsorakoztatni!

Lábát visszahúzta maga alá és nyomaté
kosan kiegészítette a parancsot.

— Két percet adok rá!
Várakozó kisterpeszbe helyezkedve úgy 

állott ott az ellenfényben, mint valami távoli 
istenség felkentje, akire emberi sorsokat, az 
életre és a halálra érdemesültek kiválasztását 
bízták.

Kinyitották a vasrácsból készült ajtót. 
Egyik korábbi kísérőnk ránkordított:

— Le-szál-lás! — utána pedig elhelyezke
dett oldalt, hogy megszámlálhasson, amint 
kettesével kiköp minket a kloáka. A nagyobb 
nyomaték kedvéért még rá is vágott egyet- 
egyet az emberekre, s tulajdonképpen az üt- 
legeket számlálta. Minden ötödiknél húzott 
egy rovást a noteszébe.

Amint vonultunk előtte, a ruhánkra fes
tett nyilvántartási szám alapján jobbra vagy 
balra lökdösött. Másik két társa a szétválo
gatottakat azonnal külön-külön tízes oszlo
pokba sorakoztatta.

Amikor az utolsók is elvánszorogtak, a 
noteszos megnyálazta ceruzáját, szorzott, 
osztott, számokat motyogott félhangosan, és 
rövid fontoskodás után kibökte:

— Százhúsz fő!
— Mínusz egy, te marha! Nem látod, 

hogy az utolsó csak félpár?!
— Rendben van — hallottam egy isme

retlen hangot.
Hátrasandítottam, és egy őrmesteri rang

jelzést viselő, ugyancsak kisterpeszben álló, 
vad külsejű férfit láttam, aki — elképzelhe
tően — már a helyi őrséget képviselte.

Névsorolvasás következett. A marcona 
őrmester minden név elhangzása után oda
ment és alaposan megnézte az embereket. 
Mintha arra törekedett volna, hogy már első 
látásra megismerjen mindenkit. A végén alá
írta az ívet, odavitte a félszemű századoshoz, 
és mindketten elmentek az irodák felé. Mi 
ottmaradtunk a korábbi kísérőkkel.

Hátra arc-ot vezényeltek. Egy mocskos 
szürke fal előtt állottunk. A kimerültségtől 
már az első percek után éreztük, hogy kicsú
szik lábunk alól a talaj. A szabad levegőn 
enyhe vértódulást kaphattunk, mert vörös 
karikák szaladgáltak szemünk előtt, majd 
minden teljesen elsötétült, aztán újabb izzó 
körök jelentek meg és — kicsit később — 
feketévé hamvadtak. Ez a fényes- és a fekete 
lepel-szerűség a szívverés ütemét követve 
borult ránk, váltakozva, majd jónéhány is
métlődés után — robbanásszerűen — mint
ha szétrepedt volna... Ilyenkor az ember 
megszédült és akaratától függetlenül kilen
dült a vigyázzállásból. Ha szomszédjába ka
paszkodott, talán szerencsésebb volt, nem 
esett le a földre, de itt is, ott is látni lehetett, 
hogy egyik összeláncolt fél magával rántva 
társát zuhan le a földre. Az igencsak éber 
őrök, akik az utazás után szerettek volna 
kilépni végre a szolgálatból, egyre dühöseb

bek voltak. Rögvest odaléptek a földön fek- ̂  
vő szerencsétlenekhez és néhány jól célzott 
rúgással talpra kényszerítették mindegyi
ket.

Időérzékemet már régen elveszítettem. 
Régi verssorok tódultak elő az agyamból, 
elfeledettnek hitt földrajzi adatokra emlé
keztem vissza, és — szinte képtelenségnek 
tartottam ezt is — régen látott autók rend
számát soroltam magamban. Ezek a passzív 
memóriában őrzött dolgok újra és újra elő
bukkantak, hiába próbáltam száműzni őket: 
verssorokat skandáltam és fásult gépiesség
gel ismételgettem a távolba suhant autók 
számait. Úgy keringtek bennem ezek az in
formációk, mint egy arénában értelmetlenül 
felajzott és magukra hagyottan a halálos ki
merülésig rohanó lovak.

Már igencsak fent járt a nap, tizenegy óra 
tájt lehetett, amikor elindult az oszlopunk 
valahová előre, a szürke fal mentén. Néhány 
száz métert vánszorogtunk így. Úgy álltunk 
meg, hogy ki-ki beleütközött az előtte járóba. 
Aztán balra á t következett, egy ugyanolyan 
szürke fal előtt. Lánccsörgés hallatszott: sor
ban leoldozták a bilincseket. Olyasmit érez
hettünk, mint aki végre letehet a kezéből egy 
hosszú ideje hurcolt súlyos terhet.

III.
Nagyméretű, fekete íróasztal mögött ült 

az ezredes és ökölbeszorított baljával idege
sen dobolt az asztalon. Jobbjában — hü
velyk- és m utatóujja  közö tt — szivar 
füstölgött. Csak néha szívta meg, de ezt na
gyon látványosan tette: fogai közé szorította, 
és ínyét szabadon hagyva, engedte, hogy a 
füst a platinafogak közt lassan szűrődjék ki
felé.

Megállottám az asztal előtt, úgy három 
méternyire, ahogyan a "betessékelő" lökés 
engedte.

Az ezredes felhúzta szemöldökét és rám- w 
nézett. Hosszan nézett. Meg sem moccan
tam. Bénultan álltam, arra vártam, hogy 
történjék végre valami.

Lassan ismét ujjai közé vette a szivarét, 
kifújt egy hatalmas adagnyi füstöt és jobb 
öklével rácsapott az asztalra.

A hatás tökéletes volt, mert a hatalmas 
döndüléstől egy fél lépésnyit hátrébb retten
tem.

A szivarat a hamuzóba süllyesztette és 
kézbevette az előtte álló papírlapot.

— A kilencvenhetedik, uram — mondta 
száraz és hangsúlyok nélküli szavakkal va
laki. A hang gazdáját, aki ott ült az ezredes 
asztalának túlsó végénél, addig nem is vet
tem észre. Egyenruhás — de rangjelzés nél
kü li vá llapos —, jellegtelen , egérarcú 
tisztféle volt... Egy új iratcsomót (talán ép
pen az enyémet?) helyezett magá elé. Fölnyi
totta. Rámnézett. Aztán tovább lapozott.

— Neved?— kérdezte fagyos gyorsaság
gal.

— Pablo Luis Carrera.
— Születésed helye?
— Villa del Mar — válaszoltam — 1955. 

július 14.
— Csak a kérdésre válaszolj! — förmedt 

rám az alak. — Mikor születtél?
A választ megismételtem.
— Foglalkozásod?
— Újságíró.
Erre a szóra az ezredes abbahagyta a do

bolást.
— Manuel, vigyázz erre a patkányra! — 

majd fölvette a szivarat és mély, hurutosan
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recsegő hangon kérdezett.
— Miért vagy itt?
Nem válaszoltam, mindössze a vállam 

rándult egyet.
— Mi van? Nem tudod? — ordította és 

vörösre változott az arca, a húsos orra, s a 
pirosság tar koponyáján is végigömlött, és 
mintha szemét is ellepte volna, mert koráb
ban kéknek tetsző szembogara ekkor már 
zölden villant.

— Melyik lapnál dolgoztál? — kérdezte 
még erősebb hangon, s már emelkedni lát
szott a bensejében fortyogó indulattól... Nem 
szóltam, arcom merev maradt, csak a szám 
fintorodott egy kis, gúnyosnak ható félmo
solyra, és közben a fél arcom meg-megrán- 
dult.

Mindig ez történt velem szorult helyze
tekben, ha nem tudtam, hogy mitevő legyek. 
Ez a magatartás a testi-lelki összeomlás hatá
rán szokott jelentkezni.

A két ajtónálló — látva az ezredes megrö
könyödését — erre hirtelen megragadott. 
Egyikük teljes erővel gyomorszájon vágott. 
Annyira gyorsan zajlott le mindez, hogy 
képtelen voltam a védekezésre és kitérni sem 
tudtam az ütés elől. A katona ökle célba talált 
és rögtön összecsuklottam. Földreesvén még 
a lélegzés is nehezemre esett, szó sem lehetett 
megszólalásról...

— A Liberationnál, signore — mondta 
helyettem Manuel —, ezenkívül állam elleni 
izgatás, rágalmazás, fegyveres szervezkedés 
a rendszer ellen — egészítette ki, miután ujját 
nyálazva továbblapozott a dossziéban.

— A cementgyárba vele! — csapta le ne
héz öklét az ezredes, majd szivarat tartó ke
zével elvágva a nehéz füstöt, máris intett a 
két pribéknek, hogy vigyenek.

Az utolsó pillanatban, mielőtt kirántottak 
volna az irodából, még megnézhettem a tá
bornagy falon függő, életnagyságúnál is na- 

-  gyobb protokollképét. Éppen úgy ült valami 
hasonló asztalnál, mint alant itteni ezredese, 
csak jóval nagyobb mellel, hogy XXXL-es 
zubbonyán elférjenek a felaggatott csimbó- 
kok, s éppen úgy merült el az álla is vastagon 
kitürem kedő tokája félgömbjében, éppen 
úgy hajlott feje, vélt méltóságot és felsőbb
rendűséget sugárzón, de immár nérói gőggel 
kissé jobbra, s amint nézett lefelé onnan a 
cézári magasból a közönséges halandóra, 
szemében valami őrülettel kevert küldetés
tudat lángja izzott, hidegen és egyszerre 
mégis forrón borzongatón, egy egész életre 
emlékeztetve a szemlélőt, hogy íme: láthatta 
a sátánivá magasztosult embert.

Amint kilöktek az ajtón, ismét összerogy
tam. Erőtlennek és súlytalannak éreztem ma
gam.

Nem érdekelt semmi, a saját sorsom lát
szott a legkevésbé valamire is érdemesnek, s 
mintha kilépve testemből láttam volna, hogy 
bábuként vonszolnak egy emberi alakra emlékez
teiéi valamit.

Ahogy vonszolta azt a testet a két katona, 
a bakancsai ökörhúgyosan párhuzamos csí
kokat húztak hosszan az udvar porában.

A szürke falig értek.
R ó nakén t dobták le ott azt a formátlan 

valamit. És belerúgtak.
A test arccal az ég felé fordult.

IV.
A cementgyár háromszázkilencvenhét 

lépésnyire volt a vasúttól. A fegyveres őrsze
mek között haladva mindig csak azt a vagont 
közelíthettük meg, amelyet a ki- vagy bera

kodás alkalmával előretoltak. Néha betonva
sat és huzalkötegeket cipeltünk a gyár felé, 
de leggyakrabban zsákolt cementet vagy e- 
lőregyártott betongerendákat hordtunk ki a 
vagonokhoz.

Reggel hatkor kezdődött a munka. Két- 
óránként tízperces szünetet engedélyeztek 
— nyolckor és tízkor —, az ebédszünet tizen
kettő és egy óra között tartott, majd három
kor ismét pihenhettünk vagy tíz percet. A 
munkanap délután ötkor ért véget.

Az volt az első meggyőződésem, hogy 
nem fogok egyetlen órát sem kibírni ebben a 
táborban. Rosszabbnak éreztem a helyzetet 
minden korábbi elképzelésemnél. Nem léte
zett olyan olvasmányélményem, vagy má
sok által előadott rémtörténet, amely ennyire 
sötét világról számolt volna be. Még a hason
ló táborokról készült dokumentumfilmékből 
is sokkal több elviselhető körülményre emlé
keztem...

Egyformák és egyhangúak voltak ezek a 
napok. Talán mindössze a hétvégi pihenőna
pok várása volt az egyetlen halvány remény
sugár, amely némi értelmet adott ebben a

Ion Ristea rajza

nyomorúságban.
Esténként hullafáradtan érkeztem vissza 

a barakbba és — a ki-tudja-hányadik értel
metlenül fölösleges számbavétel után, amint 
lehetőségem volt — azonnal végigdőltem a 
deszkapriccsen és elaludtam. Minden iz
mom sajgott, ízületeim recsegtek, ropogtak, 
s mintha késekkel döfdösték volna végig a 
gerincemet.

A tudatalattinak egyfajta egészséges me
nekvése lehetett ekkoriban a gyors elalvás, 
az álom, amely kiszakított a rideg valóság
ból. Ilyenkor sereglettek elő az emlékek, egy
másra torlódtak, mintha nem létezne sem
milyen linearitása az időnek. Az emlékezet 
kuszasága, az újraélt és viszontlátott képso
rok, amelyekben valóságos szereplőként lát
hattam magam, egyszerre több összemosó
dott helyszínen, felidézték azt a másik vilá
got, amelyben korábban éltem...

A zuhanásszerű ébredések azonban visz-

szahajítottak a másik valóságba, ahol tetvek 
mászkáltak rajtam, ahol az összezárt embe
rek horkolását hallottam, és azt a semmi 
máshoz nem hasonlítható nehéz bűzt é- rez- 
tem. Ilyenkor nagyon jólesett arra riadni fel, 
hogy nincsen vége még az éjszakának, és 
vissza lehet menekülni a tegnapokba, ahol 
más törvények szerint kel és nyugszik a nap, 
ahol nem megalázott fogoly, hanem szuve
rén lény is lehet az ember...

Hajnali ötkor sziréna hangja hasította vij
jogva ketté, majd széttördelte a sötétséget, és 
kiragadott az álomból. Megbolydult a fog
lyok tömege, hosszú sorokban, egymást lök- 
dösve álltunk az egyetlen vízcsap vagy az 
egyetlen budi előtt. Volt, aki nem bírta kivár
ni, hogy bejusson és összeszarta-húgyozta 
magát, volt, aki kétségbeesetten előrerontott 
szorult helyzetében, de bejutni nem tudott: 
mert valaki megragadta és úgy ellökte a WC 
környékéről, hogy földön csúszva kevere
dett saját és mások mocskával...

A foglyok helyzetét az erő határozta meg, 
a nyers fizikai erő, és az a rang, amelyet 
egyeseknek a bűnnel való hosszas együttlét 
adott... Fogalmam sem volt addig arról, 
hogy még ebben a forrongó országban is 
akadnak olyanok, akik arra szánták el magu
kat, hogy az ilyen munkatáborokban élje
nek. Mintha nem létezett volna számuláa 
más lehetőség, szüntelenül úgy dicsekedtek 
a rájuk rótt súlyos büntetésekkel, a ritka am
nesztiákkal és a szabadlábon eltöltött rövid 
szünetekben elkövetett disznóságaikkal, 
mint néhanapján a normális emberek a gye
rekeik vagy unokáik sikereivel... Vagy — ta
lán? — egyszerűbb ennél a magyarázat: 
bizonyos börtönben eltöltött időszak után 
már képtelenné válik az egyén arra, hogy 
visszailleszkedjék valami külső közösségbe, 
és a börtönök jelentik számára az egyetlen 
életteret, ahol fenn tud maradni...? Ezt nem 
tudhatom...

Rajtam kívül még mindössze egyetlen 
politikai elítélt került abba a barakkba: León.

León korábban katolikus plébános volt 
S... egyik külvárosában. Ő nem sajtóvétsé
gért, nem szervezkedésért jutott a munka tá
borba, hanem egyszerűen azért, mert gya
korolni próbálta a szeretetet. Őt nem érde
kelték különösebben a politikai változások, 
és nem közvetlenül a zsarnokság bosszan
totta, hanem annak minden színtérre kiterje
dő következményei. Az evangélium hirde
tése vezérelte, és úgy élt, míg szabadlábon 
volt, hogy életének minden percét, minden 
cselekedetét embertársainak szolgálatába 
tudta állítani. Ahogy kezdtem közelebbről 
megismerni, igencsak elcsodálkoztam, hi
szen abban a borzalmas környezetben is 
megőrizte magatartásának minden jellem
zőjét. Nem lázongott, nem elégedetlenke
dett. Méltósággal viselte a rászabottakat, ős
keresztényekre jellemző megadással, s — 
valóban — még arra is képes volt, hogy ön
nön helyzetét már-már a lehetetlenig nehe
zítve, átvállaljon valam ennyit a mások 
szenvedéséből. A maga keresztje mellé vette 
a másikét, ha úgy érezte, hogy a másik már 
nem bírja a megpróbáltatásokat

A magam ateista szemszögéből— eleinte 
— kicsit lököttnek tartottam Leónt.

Az első hetekben történt, amikor még 
nem szoktam hozzá a kemény megerőltetés
hez. Félholtan támolyogtam egy jókora be
tonoszloppal a vagon felé — talán az ötven-

fo ly ta tá s  a 1 2 . o lda lon
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HELIKON
fo ly ta tá s  a  11. o ldalró l

valahányadik forduló lehetett azon a napon
— éreztem, hogy már csak néhány lépést 
tudok megtenni, és földredönt a félmázsánál 
is jóval nagyobb súly. Mind a két vállam 
kisebesedett, a bőrömből kiütköző csontok 
tartották az oszlopot, s miközben kezemmel 
egyensúlyoztam, hogy elöl-hátul le ne bil
lenjen, figyelnem kellett a földet is, mert bo
káig érő törmelékben botladoztunk. León — 
épp visszatérőben — közeledett felém. 
Négy-öt lépésnyiről észlelte a helyzetet. 
Akár ki is térhetett volna előlem, de teljesen 
váratlanul odaugrott, és mielőtt összeomlók 
a teher alatt, átvette tőlem a betonoszlopot. 
Kimondhatatlanul hálás voltam ezért a gesz
tusért, de nem maradt annyi időm, hogy 
köszönetét mondjak, mert azonnal hozzám 
lépett a marcona őrmester, aki már a megér
kezésünk alkalmával szemlézett.

— Hagyd a hülye buzi barátodat, men
jen, ha nem bír az erejével! Takarodj vissza a 
rakodóhelyre! — ordította felém. León oda
intett, mintha azt akarná jelezni, hogy sem
mit sem kell megköszönnöm.

— Takarodj, ha mondom! Két percet 
kapsz, hogy vissza gyere. Nem szanatórium
ban vagyunk, és nem szerkesztőségben, 
ahonnan okádni lehet azt a demokrata mocs
kot!

Visszafordultam, és amilyen gyorsan 
tudtam, siettem hátra az üzembe.

Aznap este, aztán a következő napokban 
is megpróbálkoztam a León közelébe férkőz
ni, de egyszer sem engedte, hogy a beszélge
tést én kezdeményezzem.

— Azt tettem, amit minden keresztény 
embernek tennie kell— mondta, és tulajdon
képpen le is zárta így a párbeszédet...

Egyhangúan teltek a napok, a hetek, a 
hónapok. Fokozatosan hozzászoktam  a 
megerőltető munkához, annyira megedződ
tem, hogy immár nem éreztem a fáradtságot. 
Az életműködéseim is megváltoztak, telje
sen alkalmazkodtak a rabélethez, és kiikta
tódott minden fölösleges beidegződés az 
életemből. Intellektuális igényeim teljesen 
eltűntek, nem vágytam arra, hogy lehetetlen 
dolgokat műveljek, hogy — például — ol
vassak. Még a beszélgetések szintjén sem 
tartottam fontosnak az eszmecserét. Leónnal 
ugyan mégis sikerült néha megejtenem egy- 
egy rövid beszélgetést, de ezek az alkalmak 
csak amolyan rövid biztatások voltak, ame
lyek abban segítettek, hogy a létezés mini
muméin megmaradjak, hogy életben ma
radjak, és beilleszkedjem abba a környezet
be.

Az emberek viselkedésének figyelése, az 
élmények elraktározása jelenthetett némi ér
telmiségi foglalatosságot. Az életbenmara- 
dáshoz egyébként ez az érdeklődésem is se
gítséget nyújtott, mindvégig arra összponto
sítottam, hogy a lehető legnagyobb pontos
sággal törekedjek a látottak és a halottak 
elraktározására, hiszen tanúja lehetek vala
minek, amiről kötelességem lesz beszámol
nom. Látszólag hasonultam a környeze
temhez és senki — az egyetlen Leónon kívül
— nem érzékelte, hogy a külső szalamand
rafoltok mögött mi az, ami mélyen bennem 
rejtőzik.

V.
Bala2 az egyik legérdekesebb figurája 

volt a barakknak. Nem lehetett róla megálla
pítani, hogy a harmincadik és hatvanadik

életév között épp melyik évtized napjait fo
gyasztja. Bizonyos szemszögből figyelve őt, 
elképzelhető volt az is, hogy még eléggé fia
tal ember, akit életmódja tett ilyenné, de a 
másik megközelítés ötvenesnek mutatta, 
akit időtlenné edzett a züllés, a bűnben és 
mocsokban való örökös megmerítkezés.

Bala nem lehetett magasabb százhatvan
öt centinél. Tulajdonképpen nyeszlettsége, 
testi jelentéktelensége és rusnyasága emelte 
ki a jól megtermett gazfickók tömegéből. 
Alacsony homloka fölött gyér és színtelen — 
egyszerre fakószőkének és őszesnek tűnő — 
hajcsomók tapadtak a koponyájához, orra 
valaha sasormak tetsző, ököllel fazonírozott 
gumóként emelkedett az arc aszimmetrikus 
mezejében, szája— mint egy régi forradás — 
vékony, vörhenyes csík volt a keskeny áll 
fölött, s ha fröcsögve káromkodásra vagy 
szitokra nyílott — mert egyébre nem hasz
nálta a párszáz szóban kimerülő szókincsét 
—■, egyetlen szemfog sárgállott elő a résből.

Nem sikerült megtudni róla, hogy mi
lyen bűnöket követett el. Volt aki, gyilkossá
got, és emiatti életfogytot említett, mások 
többszörös rablást mondtak, de megerősza
kolt gyerekekről is tudni véltek egyesek.

Annyi azonban minden változat szerint 
egybehangzó volt, hogy Bala immár jóné- 
hány évet töltött vizsgálati fogságban, bör
tönben vagy különböző munkatáborokban, 
és hosszú időnek kell eltelnie, hogy ismét 
megízlelje a szabadulás örömét. Rengeteg te
toválása volt, és a farkába — körkörösen — 
kis golyókat épített be — gúnyneve innen 
származott —, amelyek úgy néztek ki, mint 
a kerékpár golyóskosara. Ez a protézis-szerű 
valami úgy készül — a táborban elterjedt 
szóbeszéd szerint —, hogy borotvapengével 
kereszt alakban bemetszik a makk tövét, a 
golyót abba beültetik és addig várnak — 
vigyázva arra, hogy oda betokosodjék —, 
amíg a seb beforr, utána, néhány milliméter
rel tovább haladva, megismétlik ezt a műve
letet — ötször-hatszor —, amíg a hímtag 
körül kialakul egy gyűrű. Több hónapot igé
nyel az eljárás, és csak azok a fogvatartottak 
vetik alá magukat ennek az önkéntes és ön
kezű műtétnek, akik huzamos időt töltenek 
a büntetésvégrehajtás intézményeiben. Ez a 
protézis csodákra képes — mondogatták -, 
megőrülnek tőle a nők, ha ilyen felszerelés
sel rendelkező ipsével találkoznak. De az 
sem kizárt — állították többen is, akik még 
komolyabb rálátással rendelkeztek —, hogy 
a börtönviszonyok közepette is hasznos le
het ez az alkalmatosság az eléggé gyakori 
melegkapcsolatok során...

Balára visszatérve: nem lehetett róla 
megtudni azt sem, hogy öt, tíz, vagy netán 
tizenöt év lehetett, amit bezárva töltött? 
Vagy ugyanennyi várt még rá? — ezt sem 
sikerült megállapítanom. Mindössze arról 
szereztem tudomást, hogy Bala tökéletesen 
alkalmazkodott a benti viszonyokhoz, meg
szokta az írott és az íratlan játékszabályokat, 
és — több mint bizonyos, hogy nem a gyen
gébbik nemnél fogja hasznosítani a feljaví
tott bájgerendáját.

Nem tapasztalatból, inkább a szakiro
dalomból és a börtön-riportokból tudtam, 
hogy nyolc-tíz év után az elítélt tudata telje
sen eltorzul, és az egyén alkalmatlanná válik 
a kinti életre. Hiába helyezik szabadlábra, 
hiába próbálják segíteni a beilleszkedésben, 
keresni kezdi az alkalmat a bűn elkövetésére, 
hogy ismét rács mögé kerüljön, vagy — ha

van kellő bá torsága— egyszerűen öngyilkos^ 
lesz...

És ebben az országban — hány éve? tíz? 
tizenkettő? —, amióta tart a polgárháború, 
egyáltalán nem foglalkoznak a köztörvé
nyes bűnözők gondozásával.

Miért kellene újrakezdéshez segíteni az 
embert, amikor az országban a legfontosabb 
iparág a börtönök és a munkatáborok fenn
tartása? Be lehet vágni a rácsok és szögesdró
tok mögé a bűnözőket, ezt kell tenni, és össze 
kell őket keverni a politikailag megbízhatat
lanokkal, a nagypofájúakkal — hadd irtsák 
és pusztítsák odabent egymást —, a szaba
don lézengő csőcseléknek pedig fegyvert le
het adni, hogy a kerítésen kívül őrizze őket... 
Van legalább nyolc-kilencmillió ember az or
szágban, ebből kétmillió folyamatosan őri
zetben van, kétmillió pedig abból él, hogy 
őrzi őket, a szabadlábon ténfergő ötmilió fé
lelmében hallgat, hiszen nem akar belülre 
kerülni, és m arad egy néhányszázezres elit, 
amelyik fényesen és vidáman éldegél a hát
térben...

Bala akár tudatosan is felkészülhetett a 
benti életre. Nem volt más választása. A tá
bori életkörülmények, a rend, a játékszabá
lyok egy jól meghatározott keretet bizto
sítottak a hétköznapoknak. És azt is meg
érezhette, hogy itt neki helye van. A kinti 
világ — bizonyára — állandó veszélyforrá
sokat és bizonytalanságot jelentett. Alkal
mazkodott, és létezése egyetlen esélyeként 
élte meg a rabságot...

VI.
Az összezárt közösségekben mindenki

nek jut valamiféle szerep. A szabadságuktól 
megfosztott emberek között is nagyon gyor
san kialakul egyfajta— negatív vagy pozitív 
— értékrend, és az alá- vagy fölérendeltsé
gek úgy szinteződnek, mint a normális kö
zösségekben. ^

Bala észrevette, hogy szükség van a ba
rakk hangadói és az őrök közötti kapcsolat- 
tartásra, s a kapcsolatok ápolása révén bi
zonyos előjogok érhetők el. Ez a szerep egy
fajta védettséget nyújtott neki: az igazi ne
hézfiúk nem bántották — egyenrangúként 
fogadták el —, és a tömeg, azaz a nép, a 
barakk lakóinak legnagyobb hányada is be
letörődött ebbe a helyzetbe.

Bala, rangjának tudatában, méltóságtelje
sen járt-kelt a táborban. Ő volt az egyetlen, 
aki annyit lazsálhatott, amennyit akart. Sok 
esetben előfordult, hogy ledobta valamelyi
künk elé a cementeszsákot és felszólított, 
hogy vigyük tovább. Ő leült és ráérősen rá
gyújtott. Valamilyen titkos egyezség alapján 
az őrök őt mindig ellátták dohánnyal, míg 
mások — köztük a szenvedélyes dohányo
sok — még a ritkán érkező csomagokból sem 
kaptak kézhez semmit. Egy-egy csikk ma
radt számukra, amelyet az őrök vetettek be 
néha közéjük, hogy marakodjanak, mint 
koncon a kutyák...

Bala valutaként kezelte a ág it és úgy is 
osztotta szét az erősebbek között, hogy kel
lően profitáljon belőle. Azok meg loptak neki 
másoktól kenyéradagot, szereztek bakan
csot, aszpirint — mindenféle, egyébként 
megfizethetetlen használati eszközt, amely
nek birtoklása tiltott volt...

León időközben egyre soványabb és egy
re gyengébb lett. Aszkéta vonásain még in
kább kihangsúlyozódtak a ráncok. Szeme 
mintha megnagyobbodott volna, sötét kari
kák vették körül, arccsontjaira ráfeszült a
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bőr. Múmia-szerűvé változott, mintha már 
csak emlékeztetni tudná, vagy jelezni a 
szemlélőnek azt, aki egykor volt, hogy — 
ami így látható— ez már csak az esszenciává 
magasztosult lényeg. Már csak nagyon rit
kán beszélt, csak a legszükségesebbeket kö
zölve, de — furcsa módon — a munkát még 
bírta.

Azokban a napokban, amikor egyre több 
aggasztó jelet ismertem fel rajta: láttam lelas
suló mozgását, figyelmeztettem, hogy utol
só erőtartalékait éli fel, s jó lenne jelenteni a 
dolgot, orvoshoz fordulni, valami lehetősé
get kivívni, hogy megerősödjék... Mert vol
tak ritka példák arra, hogy valakit elvittek 
néhány napra és pihenéssel, jobb élelmezés
sel talpraállították, hiszen a rabkórházban 
még akadtak jószándékú emberek, akik se
gítettek... De ő csak mosolygott a fontosko
dáson és intett, hogy hagyjam, mert az 
odafönt lévő látja mindezt és gondoskodik 
majd róla is. Azt sem hagyta, hogy— kijátsz
va az őrök éberségét — átvegyek tőle néha 
egy-egy zsákot vagy betonoszlopot. Ingado
zó léptekkel és rogyadozó térddel haladt el 
mellettem mindannyiszor, azzal a szent 
meggyőződéssel, hogy véle immár semmi 
rossz nem fog történni...

Egyik este eszembe jutott egy bibliai szö
veg töredéke. Elhatároztam, hogy odame
gyek Leónhoz, és ezzel a pontaüanul elő
bukkant idézettel, amelynek a lényegét azért 
ki tudta még szűrni az emlékezetem, nap
közben hangoztatott érveimet próbálom 
erősíteni.

— Ülj le! — mondta León.
Leültem az ágya szélére.
— Egy régen olvasott szöveg jutott 

eszembe — kezdtem —•, talán kilenc vagy tíz 
éves korom óta tudom, amikor először jutot
tam el idáig a Biblia olvasásában... Valahogy 
így hangzik a szövegrész: "A Jezréelbeli Ná- 
bótnak egy szőlője volt jezréelben. Akhdbnak, 
Samaria királyának a háza mellett. És szála Ák- 
háb Nábótnak, mondván: Add nékem a te szőlő
det, hogy legyen veteményes kertem; mert közel 
van az én házamhoz, és néked érette jobb szőlőt 
adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom 
meg az árát. És felele Nábót Akhdbnak: Isten 
őrizzen, hogy néked adjam az én atyáimtól ma
radt örökséget. "3

— Miért mondod ezt most el nekem? 
Bármikor meg tudlak cáfolni. Bármikor tu
dok olyan szövegrészt idézni, amellyel en
nek ellenkezőjét állítom. Nem tetszik a vi
selkedésem?

— Nem a viselkedéseddel van a bajom, 
hanem fölöslegesnek tartom az áldozathoza
talt. Te mindenképpen mártír akarsz lenni?

— Nem értesz engem! Én nem tudok 
másképp viselkedni! Es nem is akarok!

Ezzel a mondattal be is fejezte a beszélge
tést. Befordult a fal felé, mint aki nem kíván
csi a fölösleges szópazarlásra. Eloldalogtam 
onnan és lefeküdtem a priccsemre.

Másnap folytattuk a munkát. Ugyanúgy 
folyt minden, mint egy nappal, egy héttel 
vagy egy hónappal korábban. Semmi válto
zást nem észleltünk. Hermetikusan el vol
tunk zárva a külvilágtól. Amnesztiának, fo
golycserének vagy valamiféle változásnak a 
híre nem szivárgott el hozzánk. Néha rémhí
rek kezdtek terjengem, olyanok, amelyek 
még kilátástalanabbá tették a helyzetet.

León azon a napon már csak hosszú eről
ködés után tudott lábraállni, legyengült vég
tagjai alig mozdultak, bár a szándéka, hogy

megfeleljen az elvárásoknak, töretlen volt. 
Ekkor sem hagyta, hogy segítsek. Feltápász- 
kodott, elvánszorgott a vízcsapig, kivárta a 
sorát és ugyanúgy beállt a többi ember közé, 
ahogyan más napokon is.

Mintha még melegebb lett volna akkor, 
még elszántabban sütött a nap, és még job
ban szállongott az a finom por, amely sze
münket, szánkat ellepve, már-már elvi
selhetetlenné tette az életünket. Ugyanazt az 
egyhangú és nehéz munkát végeztük: ce
menteszsákokat vittünk a vagonokig, majd 
az éberen vigyázkodó őrök előtt iszkoltunk 
vissza a raktárba, hogy újabb rakománnyal 
térjünk vissza...

Már eléggé jól benne jártunk a délután
ban, de még mindig elérhetetlenül távolinak 
tűnt a munkanap vége. León éppen csak 
vánszorogni tudott, alig állott a lábán. Bala 
hol itt tűnt fel, hol ott. Szemtelenül lazsált az 
őrök szeme láttára, akik egykedvűen nézték, 
hogy nagy élvezettel adta át a szállítmányát 
hol egyik, hol a másik rabtársnak. Sőt: még 
külön szórakozott is azon, hogy a legelcsigá- 
zottabbakat választja ki.

Az egyik fordulónál pont Leónt szerette 
volna rávenni, hogy helyette vigye tovább a 
zsákot. León nem szólt, meg sem próbálta 
elhárítani, mégcsak segítségkérő pillantást 
sem vetett az őrökre vagy a körülötte állókra. 
Beletörődve a változtathatatlanba, átvette 
Bálától a cementet és elindult a vasút felé. 
Csakhogy a hihetetlenül legyengült ember 
már ekkor nem volt képes arra, hogy a cél
hoz odaérjen. Néhány lépéshez volt elég a 
maradék energiája, aztán úgy roskadt össze, 
hogy még félre sem tudott lépni, ledobni sem 
tudta a zsákot. A teher egész felsőtestét oda
lapította a földhöz. Az őrök röhögtek, Bala 
pedig vigyorogva igyekezett, eltűnni a tö
megben.

Ekkor valami, korábban soha nem ta
pasztalt érzés öntött el: nem Leónhoz indul
tam, hogy kiszabadítsam, hanem csak Bálát 
láttam, amint megpróbál eltűnni, kiválasz
tottam az emberek sokaságából, bal kézzel 
nyakon ragadtam, fölemeltem a nyeszlett 
emberroncsot, és a jobb öklömmel — egyet
len ütéssel - arcon vágtam. Azonnal össze- 
csuklott, majd hanyattvágódott a porban. 
Hörgött és véres habot fújt ki a száján. Lát
tam, hogy kínjában egyik utolsó fogát is ki
köpte. A következő pillanatban elveszítette 
az eszméletét.

León, a León állapota csak ekkor jutott 
eszembe Gyorsan arrafelé rohantam, ahol 
összeroskadni láttam, de már nem volt ott. 
Valakik elvonszolták. Csak annyit láttam, 
hogy pár méternyire fekszik tőlem, és vízzel 
locsolják az arcát.

Ekkor hátulról valami hirtelen hozzám
csapódott. A földre zuhantam, de sikerült 
esés közben még megtennem egy fél fordu
latot. Talán ez volt a szerencsém, mert így 
szembekerültem a rám uszított kutyával. El
löktem magamtól a pofáját, és rögtön utána 
egyik kezemmel elkaptam az orrát, majd 
nem is érzékelve, hogy tépőfogai a tenye
rembe mélyednek, a másik kezemmel az alsó 
állkapcsát ragadtam meg. A megvadult álla
tot így magam mellé kényszeríthettem, le a 
földre, aztán ráfordultam, magam alá présel
tem a testét és addig csavartam a fejét, amíg 
a csigolyái reccsenve megszakadtak, és a 
dög el nem csendesedett. Nem tarthatott 
ugyan tovább ez a küzdelem néhány másod
percnél, teljesen elvadultam a dühtől, valami

rejtett ösztöntől kényszerítve cselekedtem... 
Még valamelyest annyi dereng, hogy valaki 
az őrzők közül teljes erőből hasba rúgott, 
aztán egy másik puskatussal fejbevágott. 
Aztán elsötétült előttem a világ.

VII.
Másnap hajnalban ugyanúgy felbődült a 

sziréna. Ahogy megmozdultam, a bordáim 
tájékán éles fájdalom hasított belém, bor
zasztóan fájt a fejem is. Nem a külső sérülé
sek okozták a fejfájást: belül zúgott valami, 
szinte kibírhatatlanul, szemhéjam nem en
gedelmeskedett, csak résnyire nyílott, a vil
lanyégőkből szárm azó gyenge fényt is 
alig-alig voltam képes elviselni. Lassú és 
óvatos mozdulatokkal tápászkodtam fel, és 
fokozatosan álltak össze bennem az előző 
nap eseményei.

Bálát nem láttam  sehol. Legnagyobb 
megdöbbenésemre Leónt sem.

Elindultam a fekhelye felé. Figyelemre 
sem méltattam, hogy a máskor gúnyosan 
vigyorgó rabok gyorsan utat nyitnak, való
sággal elmenekülnek előlem. Amikor odaér
tem, León mozdulatlanul feküdt a rongyos 
takaró alatt. A hátán feküdt, mellén kereszt
be tett kézzel. Arca merevnek látszott, és orra 
mintha még jobban kiemelkedett volna. A 
bőr megfeszült arccsontján, sárgás-fehéren 
világított, mint a friss halottaké Megérintet
tem. Az arc hideg volt. León Campos Zava- 
leta az álomból siklott át abba a világba, hol 
nem létezik félelem, sem éhezés, sem bűn, 
oda, ahol nem történhet meg az, hogy a tör
vényerőre emelkedett becstelenség, vagy a 
bűn szabjon keretet a létezéshez...

Esteledik. Még néhány perc és A... mögött le
bukik a Nap az óceánba. Eltűnik a vérvörös sáv is 
a nyugati ég pereméről. A  kék egyre mélyül odafent, 
míg ibolyakékre, majd indigóra sötétedik, és szép 
sorban kigyulladnak mind a csillagok...

Csend van. Olyan, mintha igazi békebeli 
csend lenne itt lent a völgyben.

Intek a társamnak, és elindulunk az erdő 
melletti ösvényen. Becsúsztatom a tárat a 
nyakamban lógó fegyverbe és utána azonnal 
kibiztosítom. Hallom a két kattanást. A kö
vetkező mozdulattal előretolom a zárdu
gattyút, majd kézzel vezetem vissza, hogy 
nagyot ne csattanjon...

Máris ott vagyunk az erdő szélénél. 
Csend van. Igazi csend, amelyből csak a 
megszokott esti neszeket érzékelheti a fül, de 
sohasem lehet tudni, hogy nem rejtőzködik- 
e ellenség a bozótban. Óvatosan lépkedünk, 
majd megállunk egy-egy fa mellett, mozdu
latlanná dermedve figyelünk.

1989-1992

-  HELIKON----------------------

1 A DC-3-as szakemberek körében elterjedt 
neve. A DC-3-ast 1935-ben fejlesztették ki, és 
1936 óta repülnek véle rendszeresen. Gyorsab
bá, kényelmesebbé vált általa a légi közlekedés. 
A második világháború összes hadszínterén - a 
szövetségesek normandiai partraszállásánál is 
— bevetették utánpótlás- vagy csapatszállító 
eszközként. Napjainkban Ázsiában, Afrikában 
és Dél-Amerikában még mindig használják. El
sősorban könnyű karbantarthatósága, megbíz
hatósága és sokoldalúsága miatt kedvelik ezt a 
típust a légitársaságok.

2 golyó (spanyolul)
3 Királyok Könyve I. 21:1—3. Szent Biblia, 

azaz Istennek Ó és Uj Testamentomában foglal
tatott Egész Szent írás. Magyar nyelvre fordí
totta Károli Gáspár. Magyar Biblia-Tanács, 
Budapest, 1987.
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GAAL GYÖRGY

Kolozsvár műemlékei, 
mai állapotuk 
és hasznosításuk
K olozsvár területén  közel 

kétezer esztendeje létesült az első 
városi rangú település, s közel 
ezer esztendeje középkori ma
gyar város. Kolozsvár mindmáig 
Erdély egyik legnagyobb, s két
ségtelenül legfontosabb városa. 
Tényleges fővárosi funkciót csak 
a XVIII. század végétől a kiegye
zésig töltött be, de már a fejede
lemség korától kezdve Erdély 
első városaként (dvitas primaria 
Transylvaniae) emlegették. A re
formáció idejétől kezdve elsősor
ban szellemiségével tűnik ki. 
Három nagy felekezeti taninté
zet, már 1581-ben alapított jezsu
ita egyetem, Mária Terézia-féle 
akadémia, a másik magyar tudo
mányegyetem székhelye. Itt léte
sül E rdély  tudom ányos aka
dém iája, az Erdélyi M úzeum 
Egyesület (EME), itt jön létre az 
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE), az Erdélyi 
Irodalm i Társaság, az Erdélyi 
Kárpát Egyesület.

Az első vüágháborút követő
en a hatalomra kerülő románság 
sz in tén  é rzék e lte  K olozsvár 
kulcsfontosságát. Ide helyezte az 
á tm enetileg  m űködő Erdélyi 
Kormányzótanácsot, itt létesített 
román egyetemet (a magyaroktól 
"átvett" épületekben és felszere
léssel). Itt igyekezett a legjobban 
az elrománosítással. A bécsi dön
tést követő négy év megerősítette 
a város magyarságát, úgyhogy 
1956-ig a lakosság több mint fele 
m agyar m arad t. Az 1970-es, 
1980-as években folyt olyan mé
retű tömeges betelepítés, amely
n ek  k ö v e tk ez téb en  a város 
lakóinak jelentős többsége román 
lett. így jutottunk oda, hogy a 
legutóbbi, 1992-es népszámlálás 
adatai szerint a 328 ezer lakosból 
248000 a román (75,7%), s csak 
74483 a magyar (22,7%). Csak
hogy a románság túlnyomó több
sége a külvásorokban, tömbház- 
negyedekben lakik. A belváros, a 
központ nagyjából megőrizte a 
XX. század elejének, ha nem is a 
hangulatát, de a városképét. Ez a 
betelepedett románság választot
ta szószólójául 1992-ben Gheorg- 
he Funar polgármestert, aki a- 
zóta mindent megtesz, hogy a vá
ros kinézését is "elrománosítsa". 
N y ilván , ilyen környezetben 
igen-igen nehéz műemlékvéde
lemről, a műemlékek szakszerű 
hasznosításáról beszélni. Mert ez 
sehogy sem illeszkedik be a pol
gármesteri elképzelésekbe. O a 
leg sz ív eseb b en  e lta k aríta n á

mindazt, ami a magyar múltról 
beszél. Még a város nevéből is a 
Kolozsvár szó román megfelelő
jét (Quj) kihagyná, csak Napocát 
használna, s a római kortól Tria
nonig, vagy még inkább a Ceau- 
sescu-korig terjedő történelmet 
átugraná.

A továbbiakban történelmi- 
és stíluskorszakonként vesszük 
szám ba Kolozsvár építészeti 
örökségét, annak mai állapotát és 
felhasználását.

A legvitathatóbb az ókori, ró
mai uralom idejéből maradt em
lékek feltárása. A Kolozsvár 
területén fekvő települést 124 tá
ján emelte H adrianus császár 
Napoca elnevezéssel munidpiu- 
mi rangra, majd 180 körül colonia 
rangot kapott. A XIX. század végi 
és XX. század eleji nagy építkezé
seknél az ókori város feltételez
hető déli határa (az itt húzódó út) 
mentén a III. századból származó 
római sírokat, kőszarkofágokat 
tártak fel. De akárhol a belváros 
területén, ha mélyebb rétegeket 
megmozgató földmunkát végez
nek, római eredetű kövekre is 
bukkannak. M ert a belváros 
nagy része ráépült az ókori Na
poca rom jaira. K étségtelenül 
minden üyen lelet begyűjtése, 
elem zése fontos. K olozsvárt 
azonban az ókori leletek felkuta
tása a politikát szolgálja, aber- 
rán s  m ére teke t ö ltö tt. 1994 
nyarától polgármesteri támoga
tással folyik a város két patinás 
terének, az óvári Karolina térnek 
és a Főtérnek a feltúrása. Az előb
bi helyen mozaikrészleteket ta
láltak, az utóbbi helyen néhány 
megmunkált kődarabot, falma
radványt. A Karolina tér gödreit 
tavaly végre betömték, de a teret 
máig sem rendezték, a Főtéren 
most is ott éktelenkednek a göd
rök, s további bővítésüket terve
zik. Immár hét éve a város Főtere 
tönkre van téve. A polgármester 
a felszín alatti üvegtetős múze
um kialakítását ígéri, de üyen 
irányban semmi sem történik. 
Régészeti szempontból nem is 
volna ez indokolt. Jelenleg is sze
mét és burján látható a mély göd
rökben. A gödrök és a múzeum 
célja az volna, hogy a rómaiak (s 
velük a románok) itteni ősi nyo
mait bizonyítsák a tér magyaros 
környezetében.

Középkori építészeti emléke
ink a tatárjárás utánról valók. 
1241-ben mind a kolozsvári kirá
lyi palánkvár, mind pedig a ko- 
lozsmonostori apátság elpusz

tult. A városban ma látható legré
gebbi épület-emlékek a XIII. szá
zad második felében kiépített 
óvári városfalak. Néhány szaka
szuk az Unió utca és a Wesselényi 
Miklós utca mentén az udvarok 
végén, vagy éppen épületfalként 
hasznosítva megmaradt. Négy 
sarokbástyájából is egy átvészel
te a századokat. Ez a délkeleti 
saroktorony a XIX. század köze
pe tájáig a város börtöne volt. Né
hány feliratos tábla is emlékeztet 
erre. A közelmúltig egy főtéri ét
terem raktáraként használták, s 
alig lehetett megtekinteni. Tavaly 
hozzáfogtak renoválásához, s ta
lán geológiai múzeumként fog
ják hasznosítani. Az Óvár köz
ponti terén álló első városi kő
templom a XIII. század végén 
épülhetett késő román stílusban. 
Alapfalait, kőpadozatát a felette 
álló Ferenc-rendi templom leg
utóbbi restaurálásakor megtalál
ták.

Kolozsvár 1316. augusztus 
19-én kapott Károly Róbert ki
rálytól városi rangot. Ennek em
lékezetessé  téte lére  kezd ték  
építeni az Óvár kapuja előtti pi
actéren, a mai Főtéren a Szent Mi- 
hály  tem plom ot gótikus stí
lusban. Az építkezés az 1440-es 
évekig elhúzódott. A templom 
XIX. századi neogótikus tornyá
val ma is áll. Az évszázadok fo
lyamán számos jelentős esemény, 
például országgyűlés, fejedelmi 
beiktatás, temetés, püspökszen
telés színhelye volt.

1405. július 2-án Zsigmond 
király a szabad királyi városok 
sorába emelte Kolozsvárt, s meg
engedte, hogy a megnagyobbo
dott települést kőfalakkal övez
zék. A század első és második 
harmadában épültek ki a 45 ha 
területet körülölelő 3 km hosszú 
városfalak. Huszonkét kisebb- 
nagyobb bástya és kaputorony 
b iz to síto tta  védelm üket. Az 
1790-es években elkezdődött a 
harcászati jelentőségüket elvesz
tett falak és bástyák bontása, a 
mellettük lévő terület felparcellá
zása. Az utolsó két kaputornyot, 
a Híd utcait és a Magyarkaput 
1872-ben pusztították el, pedig 
még a Magyar Történelmi Társu
lat is figyelemeztette a tanácsot, 
hogy meg keUene őrizni őket. A 
gyors fejlődésnek indult város
ban akadályozták a forgalmat. Je
lenleg a várfal épebb szakaszai a 
Bethlen, Petőfi és a Fogoly utcák 
mentén láthatók. A déli várfal két 
végén megvan még a sarokbás
tya. Különösen híres a délkeleti, 
melyet egykor a szabók céhe vé
delmezett, s Bethlen-bástyaként 
ismernek. Első említése 1475-ből 
való, a város legerősebb bástyája 
volt. Többször szerepet játszott a 
város védelmében. Ismételten ja
vítgatták. A legnagyobb kárt egy 
villámcsapás tette benne. Akkor

az itt tárolt 12 tonna puskapor a ^  
levegőbe repítette. 1627-ben épí
tették újjá, Bethlen Gábor idejé
ben, s egy em léktáblát is he
lyeztek falára Bethlen címerével. 
Irmen ered a Bethlen-bástya elne
vezés. Még a kuruc-labanc har
cok során is súlyosan megsérült 
1718-ban 150 szekér követ építet
tek falaiba a restauráláskor. A XX. 
század elején le akarták bontani, 
hogy helyére húzzák fel a Refor
mátus KoUégium új épületét. A 
romladozó építményt 1956-1957- 
ben renoválták, s várostörténeti 
múzeumot rendeztek be falai kö
zé. 1959-ben a megnyitásra kész 
múzeum anyaga a város magyar 
múltjáról tanúskodott, ezért nem 
kapott működési engedélyt. A 
gondozatlanul m aradt bástya 
mára megint renoválásra szorul. 
Felmerült a lehetősége, hogy ét
termet, borpincét létesítsenek 
benne. A tágas épületet föltétle
nül hasznosítani kellene. A dél
nyugati saroktom yot Bogdán- 
ffy-bástyaként emlegették egy
kori tulajdonosáról elnevezve.
Ma üresen áll. Falain néhány fel
iratos kő utal arra, hogy itt is, 
mint végig a keleti, déli és nyuga
ti falak mentén, a XVI. század 
második felében temető volt. A 
déli fal vonalán még néhány ki
sebb torony és egy festői őrfülke 
található, de csak udvarokon át 
közelíthetők meg, hasznosítá
sukról nem esett szó. Az északi 
fal mentén áll még a Szappan ut
cai bástya, melyet egykor a taká
csok védelmeztek. Ezt a XIX. 
század második felében tűzoltó- > 
toronnyá alakították, megtoldva 
két emelettel. Az 1950-es években 
renoválták, de nem hasznosítot
ták. Az 1980-as években újra re
noválták, tetejére üvegkupolát 
emeltek. Az akkori tervek szerint 
amatőr csillagvizsgálót létesítet
tek volna ide. Aztán a politikai 
fordulat után tűzoltómúzeummá 
alakították át. Ez 1998 májusában 
megnyílt, de alig-alig van forgal
ma.

A XV. század második felében 
három gótikus egyházi építmény 
gazdagította a várost. A kolozs- 
m onotori bencés apátságnak  
csak a templom-szentélye ma
radt fenn. Omladozó hajóját a 
XIX. század elején lebontották, 
köveit elhordták építőanyag
ként. Az egykori hiteles helyi jog
körrel is rendelkező apátság  
épületeiben Báthory István 1579- 
ben jezsuita tanintézetet alapí
tott, de a rend 1773-as feloszla
tása után az itteni épületeket ka
tonai raktárként használták, ké
sőbb gondozatlanul hagyták. A 
magányos szentélyhez 1869-ban, 
a millennium alkalmával új, neo
gótikus hajót építettek. Mivel a 
templom fenntartásához nem la
kott elég katolikus a környéken, r 
1923-ban azt bérbe adták 25 évre
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,a görög katolikusoknak. Tőlük az 
ortodoxok kezére került, s csak 
1994-ben jutott vissza tulajdono
sához. Ezután teljes restaurálásá
ra került sor, 1997-ben szentelte 
fel a gyulafehérvári érsek. A min
taszerű restaurálást Europa nost- 
ra-díjjal ismerték el. Az óvári 
Domonkos-rendi templom is gó
tikus stílusban épült, s csak az 
1700-as évek közepén barokkosí- 
tották, akkor kapta hagymaku
polás tornyát is. Ekkor már a Fe- 
renc-rendieké volt a templom és 
a kolostor. A kolostorépület máig 
megőrizte eredeti stílusát. Híres 
egyoszlopos olvasófülkés refek- 
tóriuma. Miután a reformáció kö- 
vetkeztében  k iűzték innen a 
szerzeteseket, itt nyüt meg 1557- 
ben a város felsőbb fokú iskolája, 
melyből a későbbi Unitárius Kol
légium kifejlődött. Az 1948-as 
tanügyi reformmal újra elvették 
az épületet, ezúttal a Ferencren- 
diektől, s azóta a híres kolozsvári 
zenelíceum m űködik falai kö
zött. Most a ferencesek visszakö
v e te lik  k o lo sto ra ik a t. Végül 
1486-1516 között épült a Farkas 
utcai minorita, jelenleg reformá
tus templom, mely máig eredeti 
gótikus pompájában csillog, e stí
lus erdélyi változatának jellegze
tes példánya. Legutóbbi restau
rálásakor (1958-1965) az egykori 
kerengőépület alapjait is kiásták, 
romkertet hozva létre. A csonka- 
toronyt pedig  egyházkerületi 
gyűjtőlevéltámak rendezték be. 
A romkert — sajnos — elhanya
golt, tu risztikai szem pontból 

-v nem értékesített.A vad növény
zet között a romladozó falrészle
tek alig látszanak. Évente itt 
tartják az otthontalan református 
egyházi líceum ballagási ünne
pélyeit.

A gótika Kolozsvárt nem csak 
egyházi, hanem néhány lakóépü
leten is felismerhető. A legpatiná
sabb ezek közül Mátyás király 
óvári szülőháza. Három épület 
összevonásából keletkezett. Csak 
a bejárati kaput magába foglaló 
középső rész gótikus, a másik 
kettő reneszánsz stílusú. Annak 
köszönhető üyen korhű fennma
radása, hogy a király 1467-ben 
minden adó alól mentesítette. A 
XVIII. század közepén került a 
város tulajdonába, s ez a legkü
lönbözőbb módon hasznosította. 
Volt transzportház, katonai kór
ház. Ferenc József király 1887-es 
Iá toga tása hívta fel rá a figyelmet. 
Akirály adományt tett arra, hogy 
emléktáblával lássák el az épüle
tet. 1889-ben leplezték le a ma is 
látható bronz táblát. Az 1890-es 
évek végén — nem éppen korhű
en — restaurálták, s attól fogva 
sokáig múzeum működött ben
ne. Az 1940-es évek elején Kós 
Károly tervei szerint ú jra— szak
szerűen — renoválták. 1950-től a 
Ion Andreescu nevét viselő kép

zőművészeti akadémia székhá
za. A másik gótikus lakóépület, a 
főtéri templommal szemben ta
lálható katolikus plébániaház, 
1450-ből származik. A reformá
ció idején Dávid Ferenc is itt la
ko tt A XVII. század végén még 
három dél fele szomszédos házat 
csatoltak hozzá, most frontjuk 
összeolvad. Az 1990-es években 
szakszerűen restaurált épület az 
egyházi hivatalok és lelkészi la
kások mellett belső udvarán egy 
Szervátiusz Jenő-múzeumot is 
magába foglal. A harmadik góti
kus lakóház is egyházi kézen 
van: az unitárius püspöki rezi
dencia a Kossuth Lajos utcában. 
Ennek csak földszintje és csúcs
íves kapuja keletkezett a XV. szá
zadban, emeletét később húzták 
rá. Sokáig a báró Wesselényi csa
ládé volt, a család egyik Beetho- 
ven-rajongó tagja gyakran ren
dezett itt koncerteket. Aztán a Bia- 
sini család vette meg az épületet, s 
1883-tól az unitáriusoké. Emelete

a m indenkori püspök lakása, 
földszintjén üzletek vannak.

A következő korszakokból 
már csak reprezentatív épülete
ket emelhetünk ki.

A reneszánsz egykor a Főtér 
egész arculatára jellemző volt. 
Déli és északi során és az ide csat
lakozó utcákon máig számos ház 
földszintje, pincéje rejt rene
szánsz mintázatú vagy éppen la
tin feliratú köveket. A város
házát, az akkori tanácsházat 
1650-ben építették át reneszánsz 
stílusban, s mint feljegyezték, a 
hét erdélyi szabad királyi város 
cím erével és hatvannál több 
bölcs latin felirattal díszítették.

Kár, hogy a XVIII. század végén 
leégett. A Főtér legszebb rene
szánsz épülete a Wolphard-Ka- 
kas ház volt. Adrianus Wolphar- 
dus, a város Itáliában tanult hu
manista plébánosa emeltette az 
1540-es évek elején olasz meste
rekkel. Később Kakas István dip
lomata megtoldotta a házat egy 
zodiákus-termet magába foglaló 
szárnnyal. A XIX. század végén 
egy jómódú kolozsvári polgár 
vette meg a szomszédos házak
kal együtt, s lebontotta, hogy a 
helyükre egy kétemeletes banké
pületet emeltessen. A legszebben 
faragott kövek múzeumba kerül
tek. Szerencsére az udvari szárny 
megmaradt, raktárként szolgált. 
1994-ben a polgármester az őt tá
mogató Dacia Felix banknak jut
tatta az épület földszinjét, amely 
aztán a zodiákus termet betonnal 
burkoltatta (kivéve a bolt-vállkö- 
veket), s lényegében tönkretette. 
E stílusban épülhetett az óvári 
Mátyás király utca Eppel-háza.

Az 1550-es években Heltai Gás
pár volt a tulajdonosa, itt működ
tette nyomdáját is. S itt született 
— bérelt helyiségben — Bocskai 
István, a későbbi fejedelem. Ma 
már csak a kapualjba befalazott 
Boeskai-emléktáblák őrzik a stí
lus jegyeit. A házban sokáig mű
ködött postahivatal, tanárképző 
intézet, szerkesztőség, legutóbb 
bank. Jenlenleg nem használják. 
Remélhetőleg itt lesz a Sapienüa 
magyar magánegyetem központ
ja-

1585-ben határozott a város 
százas tanácsa egy új temetőkert 
m egnyitásáról, mivel a főtéri 
templom körüli cinterem és a

várfalak menti "kőkertek" addig
ra beteltek. A várostól délre a Há- 
zsongárd nevű domboldalon el
terü lő  sírkert a XX. századig 
mind növekedett, s e század ele
jén kezdték Házsongárdi temető 
néven emlegetni. Lényegében a 
város minden jelentős halottja a 
XVII. század kezdete óta itt lelt 
nyugvóhelyre. 1885-ig a temető 
spontánul fejlődött. Ekkor ren
dezték először, osztották parcel
lákra, alakították ki fő útjait. Már 
ez a rendezés is sok kárt tett, mert 
a régi, gazdátlan kövek jó részét 
kiemelték, s a kerítés mellett he
lyezték el. Csak nagyon kevés e- 
reszes vagy koporsó alakú kő ke
rült múzeumba vagy valamelyik 
egyház védett telkére. Aztán az 
1960-as évekre a sírkert betelt, s 
rövidesen elkezdődött a temető 
elrománosítása (legalább a főu
tak mentén!). Ennek az lett az e- 
redménye, hogy egyre több re
neszánsz és barokk elemeket őr
ző régi ereszes követ, tum bát 
pusztítottak el. Mikor divatba 
jött a betonsír-öntés, akkor a be
tonozok a régi köveket csákány
nyal szétzúzták, s ballasztnak az 
alapba rakták. Ma már alig-alig 
találhatni XVIII. századinál ré
gebbi követ a Házsongárdban. A 
sok jeles halott miatt így is zarán
dokhely e temető. De gondozat- 
lanságával, egyre pusztuló ma
gyar sírjaival lehangoló képet 
mutat.

A barokk korszak legfonto
sabb építkezései a katolikus res
taurációhoz fűződnek. A XVIII. 
század legelején vásárolnak a je
zsuiták a Farkas utca nyugati vé
gén nagyobb telket, s ide húzzák 
fel Erdély első barokk templomát 
(1718-1724) és a kollégiumépüle
teket. A templom ma is áll. A két 
legnagyobb épületet a katoliku
sok átadják az államnak, mely 
ide telepíti a gubemiumot, Er
dély vezető kormányzati szervét, 
majd ez a kiegyezéssel megszűn
ve, az egyetem költözik beléjük. 
A két régi tömb helyére a század- 
fordulón húzzák fel a mai egye
temi épületet. Az 1720-as évek 
végéről való Báthory-Apor sze
minárium, valamint az 1730-as 
években emelt nemesi bentlakás 
és rendház átvészelte a százado
kat. Az előbbi a magyar tannyel
vű Báthory István Líceumhoz 
tartozik, s ma is betölti eredeti 
hivatását. A másik épület a Bo
lyai Egyetem "Józsa Béla" ottho
na volt, jelenleg a Babes-Bolyai 
Egyetem különböző intézetei ta
lálhatók benne.

A város legszebb barokk épü
lete a Bánffy-palota. 1774-1786 
között Bánffy György, a későbbi 
gubernátor építtette a Főtéren. 
Központi udvart zár közre négy 
szárnya. ívelt erkélyű homlokza
tát címer és szoborsor díszíti. 
» > »  folytatás a 16. oldalon
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Kolozsvár 
településrendszere 
a 16. században: 
fertályok, tizedek

» » >  folytatás a 15. oldalról
1790 után gubernátort szállásul 
szolgált emelete, a városban járó 
uralkodók is itt éjszakáztak. Egy 
ideig a Polgári Kaszinó bérelte 
helyiségeit. Az 1920-as években 
udvarára mozit építettek. Az ál
lamosítás után, az 1950-es évek 
elején a város Művészeti Múzeu
mát költöztetik belé. 1965-re az 
egész épület a múzeumé lesz, s 
ekkor szakszerűen renoválják, 
megszüntetik földszinti üzlethe
lyiségeit. 1974-ben a mozit is le
bontják. Ma a pompás épület régi 
fényében csillog. Késő barokk 
vagy inkább rokokó jellegű a Fő
tér nyugati oldalán látható Wass 
Otüia-féle ház. Itt bérelt szállást 
Bölöni Farkas Sándor, itt szer
kesztették az első kolozsvári fo
lyóiratot, az Erdélyi Múzeumot 
(1814-18). Tulajdonosnője az Er
d é ly i M úzeum  E gyesü letre  
hagyta. Attól államosították. Má
ig is hiába igényeli vissza.

A barokk várépítészet emléke 
a Kőmái domb tetejére épült Fel
legvár. A H absburg-hatalom  
1715-1723 között építtette olasz 
szakember tervei szerint. Ötol
dalú, földhányásokkal és kapu
bástyákkal védett csillagvár. 
Még három kapuépülete áll. Az 
1960-as évekig a katonaság hasz
nálta őket, egy ideig börtön is 
volt itt. Aztán az 1970-es évek 
elején a város luxusszállodáját 
építették ide, s azóta ehhez tarto
zik az egész terület.

A klasszicizmus volt a XIX. 
század eleji kolozsvári építkezé
sek stílusa. Az 1798-as nagy tűz
vész után számos ház és főúri 
palota épült. Az ide költöző gu- 
bemium sok főúri családot kö
tött-vonzott a városba. Ekkor 
már a városi törvények is megen
gedték betelepedésüket. Sorra 
épültek az olyan paloták, mint a 
Jósikáéké a Főtéren, a Telekieké 
és a Bethleneké a Farkas utcában, 
a Mikeseké a Belső Monostor 
(Unió) utcában. Ezeket a kom
munizmus idején mind államosí
tották, egyik-másikba közintéz
ményt helyeztek. Mindegyikük 
javításra szorul. Késő barokk- 
klasszidsta jellegű a város egy
kori fogadójának, a Fejér Lónak 
(Redutnak) a kétemeletes Unió 
utcai épülete. Karzatos nagyter
me számos történelmi esemény 
színhelyéül szolgált. Ország- 
g y ű lé se k e t ta r to tta k  benne. 
EME- és EMKE-alakuló közgyű
lést. Itt mondták ki 1848. május 
30-án Erdély unióját Magyaror
szággal, s itt voltak a legemléke
zetesebb bálok, koncertek. A 
m ásod ik  v ilágháború  u tán  a 
Néprajzi Múzeum kapta meg, s 
1959-ben revonáltatta az egész 
épületet. így jól hasznosított, bár 
sajnálhatjuk, hogy nagytermét 
teljesen kivonták a közéletből. 
Szintén klasszicista az 1834-36-

ban épült kétemeletes egykori 
Szent György laktanya. Máig is a 
hadsereg használja. Mind az uni
tárius, mind pedig a lutheránus 
templom alkalmazza e stílust, de 
legjobban a Magyar utcai kétágú 
református templomon érvénye
sült. A Farkas utcai református 
kollégiumi épület és a Kossuth 
Lajos utcai régi unitárius kollégi
umépület is ide sorolható.

A XIX. század második felé
nek eklektikus épületeit, a XX. 
század elejének szecessziós em
lékeit adott kereteink között nem 
tárgyalhatjuk. A mai belváros 
összképét főleg az eklektika ha
tározza meg.

A város Főtere egészében egy 
ritka szerencsés építészeti együt
tesnek tekinthető. Miközben a 
gótikától a szecesszióig mind
egyik stílus rajtahagyta kézje
gyét, a házak alig-alig lógnak ki 
homlokzatukkal, magasságuk
kal az épületsorokból. A szinte 
szabályos négyszög közepén el
helyezkedő Szent Mihály-temp- 
lom és az oldala mellé emelt 
impozáns Mátyás-szobor való
sággal befejezetté, dísztérré tette 
a korábbi nagypiacot. A polgár- 
mester már több mint nyolc éve 
azon dolgozik, hogy emléktáb
lákkal, zászlórudakkal, kutató
árkokkal, esetleg  T raianus 
oszlopával vagy egy görögkeleti 
katedrálissal megrontsa ennek a 
térnek az összhangját.

Kolozsvárt— sajnos — szinte 
semmi sem történik évek óta, 
hogy oda vonzzák a turistákat, 
hogy európai mércével is tetsze
tőssé tegyék a várost. Az össze
v issza k ifes te tt épü le tek , a 
nemzeti színű padok és jelzőosz
lopok, a roppant rossz járdák és 
úttest inkább elriasztják a látoga
tót. Akik jönnek, azok többnyire 
magyarok, s a dicső múlt emléke
it keresik.
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A 2001. szeptember 28-29-én 
Pécsen megrendezett Világörök
ségünk hasznosítása az európai 
kultúra tükrében című testvér- 
városi konferencián elhangzott 
előadás.

1. A 16. század második felé
ben már kialakult Kolozsvár vá
ros teljes önkormányzatisága. Ez 
azt jelentette, hogy mind a saját 
jogalkotást, mind a városi igaz
gatást, valamint a törvénykezést 
illetően — kivéve az államhata
lommal fennálló kapcsolatát — 
m indennemű függőségi viszo
nya megszűnt. Ezt a folyamatot 
legszem betűnőbben  a szász 
egyetemhez való viszonyában 
követhetjük. Elsőnek 1481-ben 
Besztercének mint a kolozsvári 
ügyek fellebbviteli bíróságának 
az illetékessége szűnt meg, amit 
a 16. században követett Szeben 
város, illetve a hét szász szék ille
tékességéé. A korabeli szemlélet 
szerint ez azt jelentette, hogy a 
város egyedül a fejedelemnek 
tartozott engedelmességgel. Ki
fejezéseként annak az önkor
m ányzatokat meghatározó ál
lapotnak, miszerint az államon 
belül és annak törvényeit tiszte
letben tartva, a városi közösségre 
hárult, hogy saját jogszabályai
nak megfelelően minden téren a 
maga ügyeit önállóan intézze, 
ami megfelelt a napjainkig is ér
vényes hagyom ányos önkor
mányzati alapgondolatnak: "Ha 
azt akarjuk, hogy valami jó le
gyen, csináljuk meg magunk." A 
kolozsvári polgár élt is ezzel a 
jogával, ami a városban évszáza
dokig élő közösségi jog volt. Eb
ből táplálkozott az a polgári 
öntudat, amit az úgynevezett 
"kolozsvári örökös", azaz az in
gatlantulajdonnal rendelkező, 
adót fizető és a városi polgárt 
megillető valamennyi joggal kor
látlanul élő városi polgár így feje
zett ki egy 1582-beÜ nótáriusi 
esküszövegben: "az ország feje
delmének, azután a városnak 
mint hazámnak hívséggel akarok 
szolgálni." A városi jegyzőköny
vek tanúsága szerint a városban 
gyakorolható jogaik, de az ezzel 
járó kötelességeik tudatában, a 
kolozsvári polgárok városukat il
letően a "hazám" mellett - akár
csak néhány  szász város — 
gyakran használják a "respubli
kánk” kifejezést, amivel önállósá
gukat és egyúttal egymásrautalt
ságukat fejezik ki. Ebben a szel
lemben hozza meg 1657-ben a ve
szélyeztetett város a következő, a 
valamilyen közösséghez tarto
zásból fakadt erkölcsi kötelezett
ségnek örökérvényű megfogal

m azású határozatát: "Senki ez 
hazában lakók közül, sub ammis- 
sione bonorum, ne merészellyen 
az országnak ebbeli állapottyá- 
ban elmenni ez városról, felesé
gét, javait, gyerm ekét elköl
töztetni, mert valaki azt cselek- 
szi, minden javai város számára 
foglaltatik és soha többször ide 
bejönni lakásának okáért nem 
bocsáttatik, mert az igazság is azt 
kívánja, hogy ha az békességnek 
idein edgyütt nyugudtunk, dis- 
turbiumban is edgyütt oltalmaz
zuk Isten segítségéből ez ha
zában egymást." A városi polgá
rok ilyen szellemű és öntudatú 
közösségében valóságként élt és 
fejlődött az önkormányzat. Ez az 
önkormányzat a városi polgári 
közösség tagjainak állandó és te
vékeny részvételével valósult 
meg, a teljes jogegyenlőség jegyé
ben. Ennek következményeként 
az összvárosi kormányzást (bele
értve a helyi jogalkotást, az igaz- 
ga tást és tö rvénykezést) vá
lasztott testületek (a százférfiak 
tanács vagy felső tanács, a városi 
tanács vagy magisztrátus), vala
m int választott tisztségviselők 
útján váltották valóra, oly mó
don, hogy ezek a kisebb, egymást 
jól ismerő közösségek polgárai
nak részvételével működtek. Ez a 
rendszer lehetővé tette az egész 
polgári közösség közvetlen és 
közvetett közreműködését a vá
ros igazgatásában. Egyúttal biz
tosította a polgárság szándé
kainak valóra váltását, azáltal, 
hogy ebben a képviseleti rend
szerben mind a képviselő, mind 
a képviselt ismerte egyik a mási
kat, illetve ennek életkörülmé
nyeit. Az, hogy ez az önkor
mányzat az óraműhöz hasonlóan 
az egymáshoz idomult fogaske
rekek  m ód jára  m űködjön , a 
szükséges összefogó keretet a vá
ros jól tagolt településrendszeré
nek kellett biztosítania. A rendi 
korszakban ez nemcsak Kolozs
vár esetében volt így, hanem ez 
általános gyakorlat volt. Az ön- 
kormányzati igazgatás jó műkö
dése Kolozsvárt is szintén egy 
pontosan tagolt, állandó jellegű 
településrendszerre épült, neve
zetesen a város felosztására fertá
lyokra és tizedekre. Igaz ugyan, 
hogy általában a település egysé
ge, illetve zárt település esetében 
közigazgatási beosztása az utca, >  
de Kolozsvár esetében — ugyan-
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csak más városokhoz hasonlóan 
— az utcák változó hossza, háza
inak és lakóinak egy-egy utcában 
gyakran igen eltérő száma miatt 
nem az utca lett a kisközösségek 
szervezeti kerete, hanem a tized, 
illetve a tizedeket összefogó fer
tály (városnegyed). A követke
zőkben a városi önkorm ány
zatnak ezt a két alapegységét kí
vánom vázlatosan bemutatni, il
letve azokról a fertályokat, tize
deket benépesítő polgárokról kí
vánok szólni, akik élő valósággá 
tették ebben a városban a polgári 
önkormányzatot egészen a kis
közösségek — a tizedek — mély
ségéig.

2. Mivel az előadottakban a 
m últ kutatásait folytató, azok 
egymást kiegészítő munkássága
iból merített mai eredményekkel 
történő kiegészítéséről van szó, 
nem mulasztható el, hogy az elő
ado ttak  közvetlen úttörőiről, 
megalapozóiról szóljak. Kolozs
vár településtörténetét illetően 
elöljáróban, 1922-ben megjelent 
tanulmánya alapján elsőként Ke
rekes Zoltánt kell megemlíte
nem, de kiváltképpen Szabó T. 
Attilát, a kolozsvári történeti for
rások fáradhatatlan kutatóját, 
ak inek  1946-ban K olozsvárt 
megjelent Kolozsvár települése a 
XIX. század végéig dm ű munkája 
ma is nélkülözhetetlen munka
eszköze a kutatónak. Ami pedig 
a kolozsvári fertályokat, tizede
ket, fertálykapitányokat és tize
deseket illeti, Csizmadia Andor, 

x  akkor Kolozsvár szabad királyi 
város tiszteletbeli tanácsnoka 
vállalkozott arra, hogy az ugyan
csak Kolozsvárt kiadott Tizedesek 
a régi Kolozsváron dm ű munkájá
ban ism ertesse azokat. (Váro
sunk tudományos eredményei 
között meg kell említenünk azt 
is, hogy Csizmadia Andort az is 
Kolozsvárhoz köti, hogy az ő 
szerkesztésében jelent meg a Ko
lozsvári Szemle dm ű  folyóirat, va- 
lam in t az 1941-ben sz in tén  
Kolozsvárt kiadott A  magyar váro
si jog d m ű  munkája. Az említett 
szerzők munkáinak azonban az a 
sajátossága, hogy az adott törté
nelmi helyzetben csak kiadott 
forrásokra — elsősorban Jakab 
Elek oklevéltárára és a Kolozsvá- 
ri-Óvári-féle Corpus statutorum- 
ra szorítkozhattak , m ert Ko
lozsvár város levéltárát 1940 
őszén Szebenbe menekítették. 
Munkájuk értékéből ez mit sem 
von le, legfeljebb teljességéből. 
Szerencsénkre Szabó T. Attila az
tán évtizedekig kutathatott a vá
rosi levé ltá rban  és kutatásai 
eredményeként — más munkái 
mellett — megalkotta az erdélyi 
"monumenta" sor egyik legjelen- 
tősebb művét, az Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tárat, amely adatgaz
dagságával nem csak a nyelvtör
ténet elsőrendű forrása, hanem

kolozsvári viszonylatban a tele
pülés életének, hétköznapjainak 
is. Ez más, itt a városban született 
nagyjelentőségű és újat hozó mű
vel együtt nem statisztikai szá
m okkal, szólamokkal, hanem 
tartalmi rangjával, minőségével, 
a tudom ányos kutatást előre 
mozdító értékeivel, maradandó- 
ságával hirdeti Kolozsvár város 
tudományközpontúságát.)

3. Amint említettük, a városi 
önkormányzat érvényesítési ke
reteit Kolozsvárt a fertályok (vá
rosnegyedek), ezen belül a ti
zedek alkották. A ló . században 
— a városi településrendszer el
sődleges forrásai: az adókönyvek 
szerint — Kolozsvárnak öt fertá
lya volt és, kivéve a zárt települé
sű Óvár (Vetus castrum) nevét, 
ezek a fertály főutcájáról kapták 
nevüket. Az öt fertály a követke
ző volt: Óvár — Vetus castrum; 
Magyar utcai fertály — Longa; 
Közép utcai fertály — Media; 
Farkas utcai fertály — Luporum; 
Monostor utcai fertály — Rapu- 
lar. A fertályok magukba foglal
ták a hozzájuk tartozó városfalon 
belüli és azon kívüli utcákat. A 
városfalon kívüli részeket hóstát- 
ként említik a korabeli források 
és az elnevezés napjainkban is él. 
Az adókönyvek pontosan rögzí
tik egy-egy fertály kiterjedését is. 
Ennek ismertetése előtt azonban 
elöljáróban a fertályok és a főtér 
viszonyáról kell szólnom. A főtér 
= piactér = theatrum az adóköny
vekben nem települési egység
ként jelenik meg, amint a fer
tályrendszerben sem az. Egy-egy 
oldalának házsorai a velük hatá
ros fertályhoz tartoztak. így észa
ki házsora az Óvárhoz, keleti sora 
a Magyar utcai fertályhoz tarto
zott, déli sora a Közép utcaihoz, 
nyugati sora pedig a Monostor 
utcaihoz. A fertályok között sajá
tos helyzete volt az Óvámak. En
nek esetében külön jelölték, ha 
egy-egy utcasor magának a vár 
falának túlsó szélén húzódott 
(extra castrum), vagy a városfa
lon kívül (extra moenia).

Az Óvárhoz tartozott belső 
házsorain kívül a főtér északi so
ra, a Híd utca (az egykori Wesse
lényi, ma Regele Ferdinand utca) 
nyugati házsora és a városfalon 
kívüli északi hóstát, a Hídelve.

A Magyar utcai fertály határai 
a főtér keleti oldalának a vonalán 
folytatólagosan a Híd utca keleti 
házsorai, a Szappan utca vonala, 
a városfalon túl pedig a keleti 
hóstátot (a későbbi Alsóvárost) 
foglalta magába egészen a szent- 
péteri részig, onnan pedig vissza 
a fertályhatár a Közép utcai fer
tály mentén húzódott.

A Közép utcai fertály magába 
foglalta a Közép utcán kívül a 
Szentegyház (ma Iuliu Maniu) 
utcát, a városfalon kívüli keleti 
részt, a Király utcát (Piatea regis,

ma I.C. Bratianu utca) és a főtér 
déli házsorát.

A Farkas urcai fertályhoz tar
toztak a névadó utcán kívül a 
Széna utcák: Fena exterior (Mikó, 
ma Q inidlor utca), Fena interior 
(Jókai, mai Napoca utca), vala
mint az ezek mentén húzódó vá
rosfalon kívüli házak.

A  Monostor utcai fertály magá
ba foglalta a főtér nyugati házso
rát, a névadó főutcát és annak a 
városfalon kívüli folytatását.

A 16. században az öt fertály 
további 111 tizedre tagolódott. A 
településnek ilyen kisebb közös
ségekre történt tagolódása — 
esetünkben fertályokra, tizedek
re —, illetve az ezekben eljáró fer
tálykapitányok, tizedesek nem 
sajátosan kolozsvári szervezési 
jelenségek. Városok viszonylatá
ban megemlíthetjük például a 
debreceni városi járásokat, de
rékutcákat és tizedeket, de még 
közelebb hozzánk a szász váro
sok szomszédságait, Dés város ti
zedeit, Zilah város kalandosait, 
illetve ezek elöjáróit.

3. Sajnos, a fertáyok és tizedek 
m űködéséről a 16. századból 
nem maradtak fenn saját Írásbeli
ségük termékei. (A városi testüle
tek és tisztségviselők esetében a 
16. században saját írásbeliségük 
termékeinek alapján szinte na
ponta követhető ezeknek tevé
kenysége.) Ezért a fertályok és ti
zedek vonatkozásában a kutató
nak a város által alkotott szabály
rendeleteken (statútumok), ta
nácsi határozatokon kívül, főleg 
a törvénykezési jegyzőkönyvek 
adataiból kell m ozaikszerűen 
összeállítani a fertályok, tizedek 
és elöljáróik tényleges részvételét 
a városigazgatásban.

A kapitányok és tizedesek 
működését alapvetően egy 1585- 
ös városi statútum (pontosabban: 
utasítás) szabályozza 12 szakasz
ban. Ebből, valamint más statú
tumok szabályozásaiból és a már 
említett egyéb forrásokból re
konstruálhatjuk a kapitányok és 
tizedesek jogállását, feladataikat. 
Ók közösségük bizalmából, fize
tés nélkül végezték munkájukat, 
de háborús időkben — a város 
védelmében végzett tevékenysé
gükért — pénzbeli juttatást is 
kaptak. Bizonyos kisebb bűncse
lekmények, tulajdonképpen vét
ségek b írságaibó l a fe r tá ly 
kapitánynak — amennyiben a 
szembennáló felek elfogadták bí
ráskodását — egyharmad jutott a 
kirótt bírságból, ilyenkor ez tulaj
donképpen békebírói tisztet lá
tott el. 1598-ból viszont arról is 
van adatunk, hogy a kapitányok 
kiadásait a város elszámolja.

A kapitány és a tizedes fel
adatai a fertályban és tizedben 
sokrétűek, illetve az ezeket bené
pesítő kisközösségekben. Eleven 
kapcsolatot tartanak a városi ta

nács (a város végrehajtó szerve) 
és saját kisközösségük között. Ez 
a kapcsolat többirányú. Egyrészt 
végrehajtói és ellenőrzői a tanács 
intézkedéseinek, m ásrészt vi
szont számos döntést a tanács és 
ennek útján a százférfiak testüle
té a kapitányok és tizedesek által, 
a helyi viszonyok jó ismerőiként 
szolgáltatott tájékoztatásai alap
ján hoznak. Kötelesek értesíteni a 
tanácsot minden, az illetékességi 
körükben észlelt rendellenes
ségről, ha pedig ilyesmik fordul
nak elő, rendszerint ők intézked
nek  e lső k én t a h e ly sz ín en . 
Érthető tehát, hogy a tizedes és 
fertálykapitány, annak érdeké
ben, hogy jól és megbízhatóan 
lássa el feladatát, támogatásban, 
védelemben részesült. így a már 
idézett 1585-beli statútum  azt, 
aki "tizedesset meghrwtolna, zi- 
dalmazna, tehagh tartozzék Biro 
Vram eleibe Jnteny es meg bizo- 
n iu lta tw an  a zidalom , m éltó 
bewntetessel bewntetik eo ke
gyelm ek." Viszont a köteles
ségm ulasztó  kap itány t és ti
zedest is megbüntetik.

A kapitány és a tizedes fel
adatait a következőkben össze
gezhetjük.

Közhírré teszik a város közér
dekű határozatait, rendelkezéseit. A  
közvetlen kapcsolat a tanács és a 
közösségi elöljárók között legel
sőként abban nyilvánul meg, 
hogy a fertály-, illetve tizedbdi 
lakó, mint közvetlen érdekelt, a 
tizedes, esetenként a kapitány út
ján értesül a város őt érdeklő dön
téseiről, rendelkezéseiről, ugyanis 
ezek teszik közhírré az ország és 
a város törvényeit, az ezekből 
fakadó feladatokat. így az 1585- 
ös statútum  előírja, hogy a tize
des hirdeti ki "az tizede alath- 
walo" közösségnek, hogy mikor 
van rájuk szüksége a városnak a 
gáton, a jegezésre, az éjjeli és nap
pali őrizésre. Annak kihirdetése, 
hogy a kolozsváriak vámmentes
ségének sértetlen megtartása ér
d ié b e n  a város igazoló cédulát 
ad a "kolozsvári örökös" polgá
roknak, a tizedesre hárul, akár
csak az 1586-ban pusztító pestis 
idején annak a városi utasításnak 
közhírré tétele is, hogy a holttes
teket ne tartsák sokáig, siessenek 
azokat ládába szegezve eltemet
ni. A kapitányok és tizedesek kö
telessége volt kihirdetni például 
a városnak azt a határozatát is, 
amely megtiltja, hogy a határbeli 
földeket eladják vagy bérbe ad
ják a szomszéd falubelieknek, ne- 
m eseknek, valam int annak a 
tiltását is, hogy a városbeli eladja 
fegyverét.

A közrend fenntartása, a város 
"törvényeinek" betartása, a kapitá
nyok és tizedesek közreműködé
sére alapult. Egy 1590-ben ki
adott statútum annak érdekében,
» » >  fo ly ta tá s  a  18 . o lda lon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
hogy a jó rendtartás és engedel
messég megmaradjon a vá- ros- 
ban, elrendeli, hogy a tizedes 
minden héten kétszer eljárja ti- 
zedalját, és ha valami engedet
lenséget tapasztal vagy egyéb 
mód nélküli dolgot lát, jelentse 
meg a kapitánynak, aki a hallot
takról értesíti a bírót.

A város "törvényeinek" meg
szegését rendszerint a tizedesek 
észlelték elsőnek, de intézkedé
seik nem bizonyultak m indig 
hathatósaknak. Ez történt akkor 
is, amikor a tizedes a "rendbon
tót" a bíró elé akarta állítani, de az 
elbújt a házban, mire az elkesere
dett tizedes így kiáltott be hozzá: 
"...jer ky ha iambor vagy Geczi, 
jer ki ha jámbor az anyad, jer a 
byrohoz, mert én tizedes vagyok, 
illyk a' zomzedsag kewzibe hal- 
gatnom ..." A város szigorúan 
ügyelt arra, hogy a városi polgár
joggal csak azok élhessenek, 
akiknek örökségük volt, akiket 
nyilvántartásba vettek a fertá
lyonként vezetett adókönyvek
ben, de közerkölcsi m eggon
dolásból ilyen jogokkal csak há
zasemberek élhettek. Ezért 1587- 
ben bevezették a polgárkönyvet, 
amelyben házassága után — kel
lő erkölcsi biztosítékok mellett — 
bejegyezték azokat a kolozsvári 
és máshonnan származó ifjakat, 
akik m egházasodtak, ugyanis 
amint említettük, ez volt a felté
tele annak, hogy önálló tevé
kenységet folytathassanak. A 
m egházasodott ifjú a céhbe is 
csak úgy léphetett be, ha beírták 
a polgárkönyvbe. Ezen a téren 
különösen sok utánjárás hárul a 
kapitányokra és tizedesekre. Ezt 
mutatja az is, miszerint a polgár
könyv bevezetése után nyolc esz
tendővel, 1595-ben a tanács arra 
kötelezte a kapitányokat, vigyék 
egész fertályuk lakosait a tanács 
elé, és amennyiben valamelyik
ről kiderül, hogy nem íratták be 
magukat a polgárkönyvbe, annak 
ezt meg kellett tennie. Ezúttal az 
adókönyveket is kiegészítették a 
nyilvántartásba nem vett adóköte
lesek bejegyzésével. A kapitányok 
ezt a műveletet rendre végezték, 
naponta egy fertállyal jelentek 
meg a tanács előtt

A z adókivetés és -behajtás is 
olyan tevékenység volt, amely
hez igénybe kellett venni a kapi
tányok és tizedesek jó hely- és 
sz em é ly ism ere te it. Az adó
könyvnek rendszeres és pontos 
vezetése nem csupán a város leg
főbb jövedelmének: az adónak 
b iztosítását jelentette, hanem 
polgári érdek is fűződött hozzá, 
mert a szénafüveket az öt fertály 
között az adókönyvek alapján 
osztották szét. Az évenként meg
újíto tt adókönyvekbe az adó
a la n y  p o lg á rn a k  az adó ját 
m indig az esedékes adóévnek

megfelelő vagyoni állapotához 
mérten vetették ki. Itt nélkülöz
hetetlen volt a fertály- és tizedbe- 
liek ismerete, ezért már 1571-ben 
a város úgy intézkedik, hogy az 
adókönyvek megújítása és meg
tisztítása a hátralékoktól fertá
ly o nkén t két em ber közre
m űködésével történjék. Nagy 
gondot okozott a városnak a más 
házában lakó bérlők (zsellérek, 
inquilini) nyilvántartása és adó
juk behajtása is, de még inkább az 
el nem szegődött szolgáké, szol
gáló fehérnépeké, lézengő "ri
deg" legényeké. Ezek azonosí
tása és utóbb adójuk behajtása jó
részt a kapitányok és tizedesek 
feladata volt. Az adóbehajtás szi
gorú végrehajtása érdekében az 
adószedők mellé rendelték a fer
tálykapitányokat és tizedeseket, 
akiknek szolgák is rendelkezé
sükre álltak. Az adón kívül a fer
tálykapitányok és tizedesek jár
tak el a polgárokra és lakókra ki
vetett egyéb pénzösszegek behaj
tásában, így például 1574-ben a 
külső kisfal építésére kirendelt 
összegében is.

A bűnüldözés, a vétkesek azo- 
nosítáa és elfogása is a fertályka
pitányok és tizedesek köteles
ségei közé tartozott Nekik kellett 
elsőként megbizonyosodniuk a 
bűncselekmény elkövetéséről, 
arról, hogy ki volt a tettes, majd 
azt el kellett fogniuk — gyakran 
a város darabontjainak segítségé
vel —> megláncolniuk és a bíró 
elé állítaniuk. Ez m indenféle 
bűncselekményre vonatkozott. 
Jellemző a tizedes szerepére a kö
zösségében történtekért annak a 
sértettnek a kérése tizedeshez, 
akinek a süvegét egy ifjú erő
szakkal elvette: "Jó szomszéd 
uram, te volnál tizedes, ne enged
nél ilyen hatalmaskodást a sza
bad  u tcában ."  A városi tö r
vénykezési jegyzőkönyvekben 
se szeri, se száma azoknak az ese
teknek, amikor kocsmai vereke
dések, öldöklések, utcai támadá
sok során a tizedes, olykor a ka
pitány az első intézkedő. Hason
ló szerepük volt az erkölcsi 
jellegű, a közerkölcsöket sértő 
cselekmények esetében is. Köte
lesek voltak például a szitkozó- 
dókat, káromkodókat a bírónak 
és a tanácsnak bejelenteni. Azok 
ellen is kötelesek voltak eljárni, 
akik nyolc óra után bort mértek 
ki. A kapitányok és tizedesek fel
adatait szabályozó 1585-beli uta
sítás 12. pontjában a kapitá
nyoknak és tizedeseknek köteles
ségévé tették, hogy az orság és 
egyéb szarvas vétkek mellett a 
paráznaságot is tüstént jelentsék 
a bírónak vagy prókátornak, ezt 
a rendelkezést meg is újítják 
1588-ban. Érthető tehát, hogy 
még a családi szennyessel is a ti
zedeshez vagy kapitányhoz for
dultak. így tette ezt Kis Mihály is

1593-ban, akinek a felesége meg
szegte a házassági kötelező hűsé
get. Az ő panaszáról így vallott az 
egyik fertálykapitány:"... en ne
kem ugjmint Capitanioknak pa- 
nazt tön, hogj az ö feleseget égi 
latorral kapta volna." Nem ritka 
azonban ezeknek az ügyeknek bo
nyolultsága, amint ez a folytatás
ból is kiderül: "Annak utána jeove 
oda mind felesegeted és vjzza 
akarta tagadnii eleobbi mondását 
illy okkal, hogi eo rezegeben men
ta volna nekem ezt." Ezzel azon
ban nem lett vége az ügynek, 
amint azt a tanúvallomás is bizo
nyítja.

A közmunka kihirdetése és 
megszervezése ugyancsak a ka
pitányok és tizedesek tevékeny
ségi területe volt, akárcsak a 
közegészség, köztisztaság, hiszen 
ezekhez a fertályokat, tizedeket 
benépesítő polgárok és lakók ad
ták a munkaerőt, illetve az ő ma
gatartásuknak az irányításával 
lehetett eredményt elérni. Példá
ul amikor a városi tanács úgy ha
tározott, hogy a Szamos vizét egy 
csatorna megásásával a városba 
vezetteti, a földmunkához az em
bereket fertályonként igényelte a 
munkára. Hasonlóképpen, ami
kor 1588-ban a tanács elhatározta, 
hogy "az Zopor hataraban való zep 
szalas erdeo megh Jrtattassek", el
rendelte, hogy minden tizedből két 
embert adjanak a munkára, akik a 
kapitány jelenlétében végezték az 
erdőirtást, de az 1585-ös utasítás 
szerint a tizedeseknek kellett em
bert adniuk a gátra, jegezésre, de 
más rendelkezések alapján a hidak 
munkálataira, az árkok, kutak, ut
cák tisztításához is.

Az őrizés, a városvédelem, akár
csak a közmunka, a kapitányok 
és tizedesek jó hely- és emberis
meretére épült. Az 1585-ös utasí
tás is az őrizés kihirdetését és az 
emberek kijelölését a tizedes fel
adatává teszi. De nemcsak a vá
rosfalak őrizéséről kellett gon
doskodniuk, hanem  arról is, 
hogy szükség esetén m inden 
fegyverforgató férfi álljon ké
szen, a polgárok hadiszerrel je- 
lentkezzennek, hogy összehívják 
az ágyúsokat, állítsák ki tizeden
ként a puskásokat, más esetek
ben állítsanak katonát.

A tűzvédelem a települések 
egyik legfőbb gondja volt, hiszen 
a gondatlanság gyakran okozott 
pusztító tűzvészt. Kolozsvár ese
tében is a kapitányoknak és tize
deseknek 1585-ben készíte tt 
utasításaiban az I. és VI. pont írja 
elő az említett elöljárók tűzvédel
mi feladatait. A tizedesnek min
den héten ellenőriznie kellett 
tizedében a tüzelőhelyeket, min
den tizedben pedig egy nagy laj- 
to rjá t k e lle tt ta rtan i, a régi 
kutakat pedig újra kellett építem. 
Az idézett általános utasítást 
megelőzve, a tanács már elren

delte a tizedeseknek, hogy vi
gyázzanak, nehogy tűz üssön ki 
a városban. 1578-ban pedig, ak
kor, amikor a fejedelem a város
ban tartózkodott, a százférfiak 
tanácsa arra kérte a bírót és taná
csát, hívassa be a kapitányokat és 
tizedeseket ”es zorgalmas wygia- 
zassal Jnche eoket, hogy tűz mya 
valaky házánál wezedelem ne ta- 
maggion az varason." De a város 
ismételt rendelkezései arról ta
núskodnak, hogy mennyire fon
tosnak tartotta a tűzvédelmet, 
elsősorban a tüzelőhelyek, kémé
nyek, kürtők, sütőkemencék és 
ezek elhelyezésének rendszeres 
ellenőrzését. Ez a feladat is a ka
pitányokra és a tizedeekre hárult. 
Az elővigyázatosság odáig ter
jedt, hogy amikor 1605-ben a bíró 
a Torda utcában (ma Egyetem ut
ca) egy nagy sütőkemencét akart 
építtetni, a százférfiak tanácsa el
rendelte, hogy "az öt fertályban 
való kapitányok tizen... oda- 
m ennyenek és megoculálják a 
helt őkegyelmek és az jövendő 
gyűlésre referáljanak." A 18. szá
zadban már új veszély fenyegette 
a várost: a gondatlan pipázás 
okozta tűz. (A pipázás ellenőr
zése, illetve tiltása bizonyos he
lyeken szintén a kapitányok és 
tizedesek feladata volt, de ez már 
nem a 16. századról szóló érteke
zés tárgya.)

Városunk ezer évéből egy szá
zad vizsgálatát tűztük felada
tunkká. Ebben az időkeretben a 
kolozsvári polgárnak arról a tö
rekvéséről szóltunk, hogy önma
ga igazgassa belső életét saját 
"törvényei" szerint és ehhez te
remtse meg saját intézményrend
szerét. Minden, amiről szóltunk, 
nem előzmények és folytatás nél
küli törekvések és megvalósítá
sok sora. Ez biztosította, hogy e- 
zen a' településen város épüljön 
és mindig megfeleljen a kor és a 
társadalom követelményeinek. 
De ez a gyarapodást fakasztó ha
gyomány és folyamatosság arra 
is figyelmeztet, hogy ha minden 
közösségnek saját intézmény- 
rendszerét, rendtartásait a kor 
követelményeihez kell is igazíta
nia, megújítania, ez mindig úgy 
történjék, hogy a gyökerek meg
maradjanak. A lombokat lehet 
alakítani, hozzáilleszteni a kor
hoz, de aki a gyökereket elpusz
títja, saját közössége életerejét 
sorvasztja el.
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Közvetlenül a Trianont követő időkben a Felvidék 

lakosságának szlovák többsége a M agyarországgal fenn
álló ezeréves kapcsolatok helyreállítására törekedett, 
am ennyiben a m agyar korm ány hajlandó lett volna a 
szlovákok részére a területi autonóm iát biztosítani. Erre 
Budapest tett is ígéretet, s tám ogatta a Genfben Frantisek 
Jehlicka és Viktor Dvorzsák vezetésével megalakult Szlo
vák Nem zeti Tanácsot. E nemzeti tanács azonban az idők 
folyam án elvesztette befolyását a szlovák tömegekre, 
akik többsége az Andrej Hlinka páter és Jozef Tiso páter 
vezette Szlovák N éppárt köré töm örült (Hlinka-párt). A 
H linka-párt is autonóm iára törekedett, de a Csehszlovák 
Köztársaság területén belül.

M agyar szem pontból nézve kedvezőbb helyzet ala
kult ki Kárpátalján. Itt két csoport küzdött egymás ellen: 
az Andrej Brody és Stepan Fencik vezette ruszin m agyar
barát párt — a területi autonóm ia garantálása esetén — 
M agyarországhoz óhajtott csatlakozni. Ezekkel szemben 
az Avhustyn Volosyn páter és Julian Revay által vezetett 
ukrán nem zeti párt eleinte a Csehszlovák Köztársaság 
kebelén belül m egvalósítandó autonóm iáért küzdött, tá
volabbi céljuk egy önálló ukrán állam  magvának, egy 
"ukrán Piemontnak" a létrehozása volt. E párt szoros 
kapcsolatban állt a Dél-Lengyelországban tevékenykedő 
U krán Nem zeti Organizációval (OUN), amely illegális 
szervezet volt, mivel m űködését a lengyel kormány be
tiltotta.

A m agyar korm ányok a békeszerződés aláírását köve
tő években eleinte arra szorítkoztak, hogy az elszakított 
területeken élő m agyar kisebbségeknek nagyobb kultu
rális és politikai jogokat biztosítsanak. Nem  adták fel 
azonban soha a trianoni szerződés területi rendelkezései 
revíziójára irányuló igényeket sem. Bethlen Istvánnak 
m ár a huszas években sikerült az elszigeteltségből kitör
nie, először az Olaszországgal, majd az Ausztriával kö
tött baráti szerződések útján. A Ném et Birodalommal és 
Lengyelországgal csak a harmincas évek elején alakult ki 
szorosabb kapcsolat. M indkét állam  külpolitikája első
sorban Csehszlovákia ellen irányult. Elsősorban Beck 
törekedett a Csehszlovák Köztársaság likvidálására, H it
ler 1938-ig a látszat szerint csak a szudétaném eteknek 
nyújtandó nagyobb autonóm iát akarta kiharcolni. Beck 
és H itler koncepciói között azonban óriási szakadék tá
tongott. Am íg ugyan H itler az önrendelkezési jog wilsoni 
elvei m egvalósításáért küzdő "Bayard-lovag"-nak tüntet
te fel m agát, de  csak azért, hogy újabb keleti területek 
bekebelezéséért csatlósként tekintett kisebb szövetsége
seivel: Lengyelországgal, Litvániával, Magyarországgal 
és Rom ániával a Szovjetunió ellen meneteljen, addig 
Beck csak azért akarta szétfeszíteni az általa mesterséges 
képződm énynek tekintett Csehszlovák Köztársaságot, 
hogy egy szerinte stabilabb és igazságosabbnak tartott új 
Közép-Európát teremtsen.

CZETTLER ANTAL; Magyar Szemle 2001./8.
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M Ű H E L Y J E G Y Z E T E I M  5.
Mennyi szubsztancia 
gyűl össze egy zeneműben?

Minden gyereket izgat, hogy 
mit is rejteget magában kedvenc 
játékszere. Vagyis: milyen belül- 
rőlV. Aztán elhatározta, hogy 
megnézi. A végén csalódást érez: 
alkatrészeket talált, amiket nem is 
tud újra összeállítani. A játékszer 
tönkrement, el lehet dobni. A bel
ső szubsztancia, az egymásra ha
tó erők "JÁTÉKA" rejtve marad a 
gyermekszemek elől.

Felnőtt korunkra sem nőjük ki 
ezt a gyermeki kíváncsiságunkat 
minden kezünkbe kerülő játék
szert — lehet az tárgy vagy élő
lény — szétszedünk, ha m ás
képpen nem megy, akkorképze- 
letben végezzük d  a MŰVELE
TET. Akárcsak gyermekkorunk
ban, rendszerint nem tudjuk újra 
összerakni játékszereinket.

Az alkotó valahogyan mester- 
ségszerűen űzi "játékszerd" szét
bontását. Meg kell értenie, milyen 
erők működnek bennük, milyen 
alkatrészekből áll össze a szerke
zet. És ami mindennél fontosabb: 
rá kell jönnie, müyen energiák 
működnek legbelül. Fd kell fedez
nie a rejtett szubsztanciát. Ez pedig 
nagyon nehéz dolog, sokszor ö- 
rök rejtély burkolja be azt a bizo
nyos LÉNYÉGÉT. Mert hát a lé
nyeg mindig láthatatlan, megfog
hatatlan, és csak nagyon kevesek
nek mutatja meg önmagát. Beval
lom, szenvedélyesen szedtem 
széjjel játékszereimet. De furcsa 
módon nem gyermekkoromban, 
hiszen akkoriban — a háború ide
jén és az azt követő időkben nem 
volt lehetőség játékszerekkel bí
belődni. Korán komolyodni, na
gyon korán felnőtté válni volt a 
jelszó. De mire bekövetkezett ez a 
megkomolyodás, már mestersé
gem "játékszereit" bonthattam  
csak fel. Sőt, tanáraim ösztönöz
tek is erre: meg kell ismerni a titku
kat jelszóval. Fúgákat írattak  
velem. Imádtam fúgákat írni. O- 
lyan könnyen ment. Ott voltak 
számomra a Bach-modellek, csak 
éppen rá kellett egy kicsit hango
lódnom, és már készen is volt a 
fúgám témája. A többi már amo
lyan rutinmunka volt. Epizódo
kat kellett írni a téma két fel
tűnése közé, vagy éppenséggel a 
témát kellett egy kicsit ellenpon
tozni vagy harmóniákkal simoga- 
tóan beborítani. Afféle hangzó

tárgyak voltak számomra ezek a 
témák. A fúga folyamán úgysem 
változtatták alakjukat, és ez még- 
inkább tárgyszerűvé tette őket. A 
zend foglalat, a hangzó "körítés" 
is olyan szabályokhoz alkalmaz
kodott, melyeket könnyű volt 
gyorsan elsajátítani és alkalmaz
ni. A rejtőző zenei szubsztandá- 
kat akkoriban éppen a könnyed 
munka miatt nem is kerestem, 
megdégedtem a felületek minél 
tökéletesebb ismeretével.

Beethoven zenéjévd már nem 
ment simán a zeneszerzői ismer
kedés, a "játékszerek" utánzása, 
szétbontása. Az elemzéssel — az 
alkatrészek tanulmányozásával 
— még nem volt semmi bajom, de 
amikor újra össze kellett rakni a 
szerkezetet, az már nem kis fejtö
rést okozott nekem. Egyszóval: 
nem tudtam  utánozni Beetho
vent. Pedig ez lett volna a GYA
KORLAT zeneszerzés-óráimra. 
Mozart sokkal könnyebbnek bi
zonyult. A romantika mesterei
nek  zenéjé t sz in te  o tth o n o s  
mozdulattal emeltem be tanul
mányaim stílusgyakorlatai közé.

Hosszú évtizedek után újra el
fogott a vágy, hogy bdehatoljak 
kedvenc műveim enigma tikus 
világába. De öregedő fejjel már 
nem az alkatrészekre figyeltem, 
hanem a megfoghatatlan zenei 
szubsztandára. Elsőként Bernste
in West side sfory-jának "szétsze
désére" vállalkoztam: variádókat 
írtam a legszebb témákra, aho
gyan ezt a műfajt évszázadokon 
át művelték. Munka közben ész
revettem, hogy egy-egy parányi 
kis dallamsejt rendkívül nagy 
energiát sugároz ki magából, va
lósággal önálló életre kd . Nagy
szerű játék volt visszamenni a 
dallamsejt ősi zenei magjához, 
aztán kifejleszteni a Bemstein-i 
formáig és onnan továbbvinni a 
lehetséges szdső határig. Kozmi
kus útvonal ez a zenében. A má
sod ik  k ísérle tem  Puccini Tu- 
randot-jának első felvonásbeli ze
néjére összpontosult. Ebben az 
esetben már olyan lényegi energi
ákat tudtam fdszabadítani a mű
ből, am elyek  va lósággal ÚJ 
ALKOTÁST és nem variádókat 
hoztak létre. Végül Qrff Carmina 
buranajával kísérleteztem. Majd 
belebuktam! Az m entett meg, 
hogy egy teljesen új művet írtam 
párhuzam osan  és csak im itt- 
amott utaltam egy-két orffi zenei 
motívumra. Csak ekkor döbben
tem rá: vannak EXPLOZÍV és 
IMPLOZÍV zenék, csínján kell ve
lük bánni!

TERÉNYI EDE
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A z Alföld novemberi számában Kovács 

András Ferenc, Lövétei Lázár László versei 
olvashatók.

Novemberben a kecskeméti Forrásban 
is megjelentek Kovács András Ferenc ver
sei (Hét limerick) és Bálint Tibor ’látomása" 
József Attiláról.

A  Valóság szeptemberi számában Ve
ress László tanulmánya (Falvaink balsorsa) 
átfogó képet rajzol a XX. század magyar 
falu problematikájáról; számtalan vonat
kozása az erdélyi falut is érinti.

A  Korunk 11. számából: "A dolog ve
leje az, hogy ami volt, el nem m últ. Nem 
m úlik el sohasem. Akkor sem, ha átírjuk 
vagy elhallgatjuk." Részlet a m ostaná
ban ritkán megszólaló K. Jakab Antal 
írásából. Tanulm ányt közöl H orváth 
Andor, olvasónaplót Szilágyi Júlia. Ki
em elkedő Rom sics Ignác történelm i 
visszapillantása az erdélyi autonóm ia
tervekre (1920—1945).

A  szokás szerint októberben átadott 
Arany János-díj jutalmazottjai között sze
repel Láng Gusztáv neve is.

A z Erdélyi Örmény Gyökerek szeptembe
ri füzetében a budapesti kulturális egyesü
let ötödik évfolyamában megjelenő la p  
jának főszerkesztője, Dávid Csaba "egyálta
lán nem nemzetiségi megjegyzéseket" tesz köz
zé egy erdélyi utazás alkalmából, amelyhez 
idézi Arany János Szibinyáni Jánk című hí
res versét is, annak kommentálásaként, 
hogy látnia kellett a Kenyérmezőn Hunya
di János ledöntött, megcsúfolt emlékmű
vét. "...ha Hunyadi hadára gondolunk, 
megértjük: nem tegnapelőtt találták ki az 
Európai Uniót, hanem jóval korábban. 
Csak akkor alig-alig szerződtek, viszont: 
csinálták. Mármint a népek..."

A  Csíkszeredái Pro-Print Könyvkiadónál 
2001-ben jelent megBeder Tibor Gyalogosan 
Törökországban dm ű könyvének negyedik 
kiadása. Érmek olvasói- és sajtó-visszhang
jaiból idézhető azok neve, akik hasonló vál
lalkozásokban megelőzték a székelység

eme újabb Julianus barátját: Mikes, Csorna 
Sándor, Barátosi Balogh Demeter, Szentka- 
tolnai Bálint Gábor s a közelmúltban Jaka- 
bos Ödön és Gazda József. "Kortárs vi
lágjárónk új csapáson indul" — állapítja 
meg Sylvester Lajos — "közel fél évezred
del ezelőtt Kis-Ázsiába hurcolt magyar ro
konaink" felkutatására.

Gyertyagyújtók címmel adták ki Aniszi 
Kálmán könyvét Budapesten. Alcíme el
igazít témája vonatkozásában is: "A felvilá
gosodás kori erdélyi magyar értelmiség 
ethosza."

A  Transsylvania (az Amerikai Erdélyi 
Szövetség Negyedévi Tájékoztatója 2001. 3. 
szám) a száz éve született Németh Lászlóra 
emlékezik többek között Pomogáts Béla 
Németh László nemzetstratégiája d m ű  cikké
vel, a státustörvény körüli vitákhoz Dobos 
László cikkének közlésével ("magyaráz
kodjanak inkább azok, akik létrehozták Tri
anont"), illusztrációként Cseh Gusztáv 
metszeteiből újraközölve egy párat.

A  Hitel novem beri szám ában Cseke 
Péter Otthonteremtő kisebbségi életstraté
giák címmel közöl nagyobb tanulm ányt, 
melynek alcímei: Erdélyi faluszociográfi
ák, A megismerés kisebbségi keresztútjai, 
Tudományos igényszint, tényszerűség. A 
szerkesztőség a szöveg folytatásást ígé
ri.

:Ü®

A z életü n k rő l
"Az életünk..."

Rejtő Jenő gondolatának folytatá
sát találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES

1. A  folytatás első része. 12. Porba 
taposás. 13. A Kelet tündérvilága 
szerzője, O rbán Balázs írásmódjával. 
14. H elyretesz. 15. Csökken a víz 
szintje. 16. Az ABC első két betűje. 17. 
Aletta van der... (Apáczainé). 18. Ce
ruza (régies). 19. Érzékszerv. 20. Ci
gány jelzője lehet. 22. M ikszáth hőse 
(Miídós). 23. Római számok, össze
gük: 150.25. Téli sportot űz. 26. Szig
nál. 27. Kissé laikus! 29. Kétell! 30. 
Ném a kádi! 31. Deutérium , nitrogén 
és u rán  vegyjele. 32. Ingerület felfo
gása. 34. Papagájnév. 36. Joghurt- 
cseppek! 37. Fagylaltot fogyasztó. 38. 
Egyféleképpen csomagoló. 40. Rész
ben lecövekel! 41. A lett főváros. 42. 
Óda, angolul. 44. H elyrag, a -re társa.
45. ...Dick, a fehér bálna (Melville).
46. Töltött kifli márkája. 48. Varró
m ozdulatra vonatkozó. 50. Felborult 
(népies).

FÜGGŐLEGES

1. Hotelbelső! 2. Kevert szín. 3. 
Belga város. 4. Gabona betakarítása. 
5. Fonákvég! 6. Más a szélein! 7. ...ol
dal (Karácsony Benő). 8. Fosztókép
ző . 9. S p a n y o l, o la sz  és n ém e t 
autójelzés. 10. Great Britain, röviden. 
11. Egy éves angol telivér csikó. 15. 
Ázsiai nagy tó. 17. A  folytatás második, 
befejező része. 18. Láncfonalat erősít. 
19. Vadul áraszt. 21. Meg nem  enged. 
22. Rangjelző szócska. 24. Hazai vá
rosból való. 26. Hallgat a szavára (két 
szó). 28. Tetsző (élet). 30. Üdítőital. 
33. Egyhangú meló! 34. Puha. 35. 
Trisztán "partnere". 38. Madárfajta. 
39. Arra a székre telepedik. 41. Dia
na..., énekesnő. 43. Női név. 45. Páros 
emlékét! 46. Foresta páros betűi. 47. 
Asztatin és nitrogén vegyjele. 49. Trí- 
cium  és deutérium  vegyjele. 50. Azo
nos betűk.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 22. szám ban közölt, 
Jacobi-operettek d m ű  rejtvény megfej
tése: A  tengerszem tündére, A  legvité
zebb huszár.

Főszerkesztő: SZILÁGYIt$,TVÁN , Főmunkatársi Sz^kesztósée: • MÓZESATHtA: próza,kdtíka .
fOBAlYLAmO SZARÓ GYULA LASZLÓFjpYALAOAR világkultúra NAGY MARIA

Föld* Ö M r SlGMONO ISTVÁN SZÓCS ISTVÁN K- JAKAB ANTAL vers, irodalomtörténet RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAG YMÁRIA; nyomtatja aMfcztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont; fetetós vezető: TÓNK ISTVÁN:
::\;i...A szerketttdség dme: '3400 ClupNapoca, sír. lasüor 14. Pattanók (casuía postala) 245 Telefon: 132309, Fax: J32Ú96

HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja-a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉ ISSN 1220—6288


	2001-12-10 / 23. szám (347.)�����������������������������������

