után elhatározták, hogy új nyelvet alkotnak,
amelyen képtelenség hazudni. (Ez természetesen csak a szóbeliségre vonatkozott,
jegyzi meg az elbeszélő. Ez a finom önirónia
csak hitelesebbé teszi az elbeszélést, miközben nem oldja fel az írásbeliség-szóbeliség
és az azokon belül elkövethető hazugságok
közti különbség dilemmáját.) Európai kutatók aztán, a nyelvet tanulmányozandó, a
törzshöz való megérkezésük után nem sokkal tönkretesznek mindent, de a legenda, az
elképzelt teljes szinkron szó és tett között,
megmarad. A harmóniát nem lehet csinálni,
de folyton utána kell járni. Ez a kötet egyik
komoly tanulsága.
Végül, de nem utolsó sorban azt is érdemes megemlíteni még, hogy szép kötet a
Rasszista utazások. Már a borító is munkát
ad a szemnek. A címet viszont nem értem.
Mi az, hogy rasszista utazás? Van olyan?
A Scolar sorozata mind a szerzők, mind a
könyvtárgyak tekintetében egy ideje már a

kiadó-élvonalban foglal helyet.[ Jó munka,
összhangban a szerkesztés (Babiczky Tibor)
és az egyéb, nem mellékes kiadói munka
(borítóterv: Papp Rita)]. Éppen ezért talán
tőlük lehetne megtudnom, hogy miért lett
ez a lehetetlen címe a kötetnek, ami előttem,
pedig sok szövegét nem először olvastam,
megfejthetetlen maradt. És lemaradt a tartalomjegyzék, ami végül is nem hiba, hiszen
aki elolvassa, a kötetet sok részletét hosszú
időre meg fogja jegyezni anélkül is. Mert
tényleg lehet, hogy „a hogyan kellene élni
kérdés előbb-utóbb magától is megoldódik.
Persze a másik kérdés is megoldódik, csak
utána már nem lesz több kérdés. Néhány
választ jó volna összekaparni addig, hátha
lesz köztük igazi is.„
(András László: Rasszista utazások,
Scolar, 2018.)

Farkas Ferenc: Matisse – Velencei árnyak – 2018
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Fülöp Enikő

A családi legenda
megszépítő
retorikája

Mit őriz meg a családi legendárium? Anya
szerelmeit igen, apa szerelmeit nem. A
rendszerváltás családi fényképeit. Édesanyát,
nagyanyákat. A nagyapák életének foszlányait.
„Családfa, a 18. századig visszavezethető szállal./ Olyan mellbevágó ereje van a tényeknek […]
A feladathoz, hogy feldolgozzam a megmaradt
anyagot,/ gyűjtöm az erőt, addig a múlt terhe a
vállamon,/ meg nem halhatok.”- így az Anyai
nagyapám utolsó sorai (p14), így a kötet ars
poeticája. A halál, amelynek nem szabad e
rekonstrukció előtt bekövetkeznie, ezeknek
a soroknak a kontextusában még csak egy
pillanat a jövőben, ami előtt a feldolgozási
folyamat végére kell érni. A későbbiek tükrében már többletjelentéssel bír: Damoklész
kardja, amely talán nemsokára lesújt. Az
emlékezés örömébe így félelem vegyül, de
pontosan ez a félelem és az általa generált folyamatos önreflexió az, ami a kötet
szerkezetének alapjává, bravúrjává válik.
A Családi fényképalbum ciklusnak, az
emlékezés alfájának nyelvezetében egy
gyerek áradó gondolatfolyamának írásos
lenyomata ötvöződik azzal a tudományos
igényű munkával, amelyet tényfeltárás előzött meg. Ha kinyílik az album, kinyílik
a világ, ugyanakkor Pandora szelencéje
is: bélista, aszociális természet, emigráció.
Ahogyan a hetvenes évek jellegzetes
budapesti helyszínei, tárgyai és történései belesimulnak a gyermekkori viszonyok és csínytevések leírásába: lendüle2018/3 PANNON TÜKÖR

tes szabad vers, történelmi-szociológiai „matrjoska”. Szabó és házmester apák,
Rózsadomb és Bimbó út, osztálytársak,
szerelmek, Corvin áruház, „Május 1” mozi.
Az anyai és apai ágak leírásában folytatódik
ez a gyermeki, sok közbeszúrást tartalmazó,
az emlékeket ellenőrzött adatokkal vegyítő
elbeszélésmód. Túry nagypapa családi és
városi legendák hőse, egy fényképről pedig
azt beszélik, „a trónörökös azzal kívánta
kitörölni a fenekét, amikor a szüleivel az avasi
szőlőben járt” (Anyai ág). A rendszerváltás
és a kétezres évek ábrázolása tömör, borús
versszakokban ölt testet; az apa halála miatt
érzett fájdalom, a politika baljós eseményei
tompítják a magánéleti örömöket.
Megannyi kép, megannyi családtag és
történelmi személyiség közül kiemelkedik
egyetlen sziluett: az édesanyáé. Az Anyaciklus versei a női test kiszolgáltatottságát,
az együtt töltött utolsó éveket jelenítik meg.
„A női kórterem a baleseti sebészeten/ egy
januári vasárnap késő délután/ olyan, mint
egy Parti Nagy-darab:/ a legpőrébben mutatja meg a lényeget.” - írja Horkay Hörcher
(Csillagközi párbeszéd). A Csillagközi párbeszéd az anyavesztés verse, mely égitestmetaforáin keresztül mutatja meg, hogy
ekkor a betegség már hatással van a személyiségre, újra gyermekivé alakítja azt.
Az anya-fia kapcsolat átalakulásának és
az elmúlás fájdalmának leírása mellett a
ciklus versei a kórházi-morális problémák
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Farkas Ferenc: Kiállítási enteriőr

Kostyál László

Farkas Ferenc 60
Az idén ünnepli 60. születésnapját Zalaegerszeg egyik legmarkánsabb szobrászművésze, Farkas Ferenc. Ebből az alkalomból
jelent meg az évforduló jeles napjához (február 15.) kapcsolódóan a munkásságát számos képillusztráció segítségével 239 oldalon
bemutató nagyméretű, reprezentatív album,
melynek tanulmányát a pályatárs, régi barát
és évfolyamtárs, Tóth Csaba Munkácsydíjas festőművész írta. Két hónappal később
került megrendezésre a jubiláló művész
retrospektív kiállítása. Ennek pikantériája,
hogy két helyszínen – a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben, illetve a Gönczi
2018/3 PANNON TÜKÖR

Galériában – tekinthető meg, és a két,
voltaképpen önmagában is kereknek érzett
rész-kiállítás hat nap eltéréssel (április 13.
és 19.) nyílt meg. A messziről idetévedő
érdeklődő e megoldással találkozván az
első pillanatban talán kérdőn vonhatja fel
szemöldökét, majd szembesülnie kell vele,
hogy a városnak még ma sincsen egy ekkora
anyagot befogadni képes, megfelelő kiállítóterme. Marad a kéthelyszínes megoldás,
aminek persze előnye is van: könnyebb a
bemutatott alkotásokat a rendezői logika
szerint csoportosítva bemutatni.

Te s t v é r m ú z s á k

gozik, mint a niklai remete: nála az elmúlás témája nem enged be színeket, csak
a homályt, a szürkét, az őszt. Egyetlen
árnyalata Lollinak az eredetiből átemelt
barna szemöldöke, mely váratlan visszatérés a mester eredetijéhez a kissé szabadabban értelmezett szentencia lezárásaként.
A fentebb már idézett Ifjúságod álomvárosa és a Sírni saját halálodon darabok által
Horkay Hörcher a tanár-identitásba is beenged. Az elmúlásról való elmélkedésnek egyrészt a rég nem látott helyek, másfelől a
campusok fiatal látogatói válnak indikátoraivá. Múlt és jelen duplikált szembeállítása
ez, melyben az édes emlékeket és a tanítás
örömét állandóan felülírja a jövő miatt
érzett aggodalom, a halálfélelem, a bújtatott,
de jól kiolvasható irigység. „…Egymásra
csúszott emlék és élő pillanatfelvétel, ami/
a zajos adatokból összeáll, megfejthetetlen/
képlet, lúzer vagy…” (Ifjúságod álomvárosa).
A szerző a tél ellenpontozásaként a nyárról
is elmélkedik, de ez, olybá tűnik, megmarad inkább ujjgyakorlatnak, boldog pillanatképek fel-felvillantásának. „Most megpróbálom leírni a nyarat”- így az első sor;
szokatlan ez a lebegő érzés - írja, s valóban,
mintha nem lenne számára komfortos az
a boldogan írás, amellyel itt kísérletezik,
s mely végül át is fordul a szülők elvesztése okán érzett fájdalomba.(Ez a nyár)
A szelídek városa kötet nehéz, de
„Most, hogy elmúltál ötvenéves, látszólag/
elérted célod, felszabadultál. Ehelyett:/ nehézségében van valami felemelő. A
súlytalan üresség ott legbelül, a tudat falán/ kimondott fájdalom könnyebb a kimondata kint lelassult, összemosódott kontúrok.” lannál; jelen kötetben, a csodás szóképek és
(Ifjúságod álomvárosa). Legmélyebb, preci- a találó csattanók használata által kimondva
zitása okán mégis oly felemelő megnyi- pedig a szomorúság egyfajta szépséggé nő.
latkozása az efölött érzett fájdalomnak A
közelítő tél átirata – a szerző hivatkozásá(Horkay Hörcher Ferenc: A szelídek városa.
ban: Berzsenyi-monokróm. Horkay Hörcher
Guttenberg Pál Népfőiskola Orpheusz Kiadó,
– ámbár piktúrájában még szorosan olvassa
Budapest, 2018.)
Berzsenyit - sokkal fakóbb színekkel dolis átszövik: „A mentősnek csúsztatott pénz/
megteszi hatását, vagy eleve/ jó emberek, próbálnak kíméletesen/ bánni a megtört testtel”
(Kórház). Az Anya a földre zuhan a verscsoport egyetlen olyan darabja, amelyben a
történetmesélés során a kisgyermek megfigyelései vegyülnek a felnőtt visszaemlékezésével. Az alaphelyzet az idős, bevizelő
édesanya alakjával való szembesülés, amely
rengeteg emléket előhív a múltból. A hat
részből álló vers egyes részei az egykori édes
rajongás és a jelenkori önostorozás között
biztosítanak átjárást, teret engedve annak
a kegyetlen érzésnek, hogy a szülői gondoskodást soha nem lehet igazán meghálálni.
A ciklus darabjaiban minden nehézségek
fölött áll az anya ereje, méltósága és ennek
a küzdelemnek a folyamatos elismerése a
fiú részéről; az anya hős, az anya királynő.
„Ennél is nehezebben szokja azonban, / hogy
királynői pozícióját föl kell adnia./ Elvégre egy
beteg mégsem uralkodhat./ Elvégre egy királynő betegen is uralkodó.” (A királynő hazatér)
Az anya elmúlásának felidézése indukálja
a lírai én visszatekintését eddigi életére, vagy
ellenkezőleg, az öregedés nyomasztó érzetének folyománya a királynő utolsó éveinek
visszaidézése? Akárhogy is, ezek szoros kölcsönhatása érződik a versciklusokon; ugyanaz a fájdalom és félelem, csak másra irányul.
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