
Eza "cselekvo magatartás" allonban nein rODl8Atita, hisZen reális és pontos diagnózisa
van az emberi létrol éppúgy; 'mmutemzetiségetorténelmi ésjelenkdri helyzetérol. Az elobbire
egymagábanelegendopéldalehett--amég a JeKMyekOrbenmegjelentver~ ""- a Sedio
caeS/lTea.létszem1é1etének ez a nagy(jSlirmfoglaláSa,';szembéAézé~a "tenyésztett enYés2let"-
tel, s-a "kinná lombosodottkanoklkÖZdelemben'fmegszüldo teljes emberarccal.

Költés7#tében sokoldalúan vizsgüja az emberi létezés' estlyeit, az ifjúság rmná1ySltgei-
tol a szépség és örömszétfoszlásáig. ANagyszo,os;eJégiája,:-Szerelmek hátOliYzág'aiban,Vének
livomyája, s megannyi más jelentos ~erse tanúskodik bölcs és illúziót lan 'létszemléletérol.
A közösségi sors képe pedig sugallatosan és plasztikusan egyamnt' oly gazdag Farkas Árpád
költészetébenj hogy szociológiai 'és társadalomtörténeti vonatkozásait ishrdemes lenne
külön tanuJmánynakszámba vennie. A lehallgatásoknak, örökös megfigyeléseknek, vaUa-
tásoknak kitett sorsok éppúgy megszólalnak ebben a költészetben,' mitit ahogy megjelenik
az öregek, betegek, kiütesedo, elnéptelenedo faIv~;, a1lllár csak alig pislákoló életek képe,
s a nyomorúság megannyi plasztikus ténye ("Billeg ujjaid közt a húsjegy, kenyérjegy,/ bú-
csúzoi;'anyám."). Különösen kesetu fájdalommat-..ismét1odik a ,;szivárgás";~ "eszeveszett"
menekülés tragikusan átélt jelenkori történelme. A diagnózis tebátnagyon ÍS komor, pon-
tos. Ezt a létfilozófiai és szociológiai telitettségú kópet a kulturális élmény ekkel sokrétüen
szembesü1o utaláso6 versel:, sem niódosftjáka tényeket illetoen, S púsztu1ást, leveretést,
szétszóródás' mutat a "komarokkal szórt, mag", a történelem is. A megidézett eMdot és
kortársak példájával, magatartásával. életmüvével való szembesülés gondolatilag,, újabb
dimenziókkal gazdagítja Farkas Árpád, költészetét, poétikailag is sokrétúbbéteszi, de a
számvetés eredménye' közvetlenül gyakorlati értelemben szintekizáróJag tiagikus.,Ennek
ellenére ebben a versvilágban a régi és mai elodök egyaránt azzal emelkedtek és emelkednek
8Orsuk fölé, hOlY szembesmgültek és SZembeSZqiiÜIekamil. Ezáltal váltak..megsZólitbató,
Ii1e8idézheto szeihélyiségekké ÍS. Mint ahogy,az életüket becsülettel, méltósággol végigélo
egys~u, névte1e~~berek is a humánum ~ta e1~Q1csitörvények teljeskéSQ!Nvén válnak
példává, amikor "keresztelQjánO$Ok méltÓ6;ígával", IMSak~ vagy QlUikor ))aWokolva
is szétszóródás eJ1enszólnak. Farkas Árpád~öltészete. Nagy Lászl6-i erk01csi PékIa qyéni
kép- ,~ formavilágúerdélyiváJtQzata.V1vmányaebben,a \IOnatkozásbanaz, hogy ezt a
,,1Ah8tet1en"-nel is szetn~gülo,.J.'U8gatartást szigQrú motivumszerkezedi, organikus belso
rencW.eruköltészete a közvetlen 4a abszurd.J)eIilitá4ok közegében mQvészi ltite1Jel képviseli,
tanúsitja. Amihez Nagy Lász1ó mitikusefoket moza~sitott, azza] Farkas Árpád ~
érzékletes, tapinthatóan szemlé1ete$'verl'lviJ,ágbanRéz szembe. M(jvészileg hiteieslti ahlelyt-
állást, mei&Yoz,~ól, hogy az a magataJ'tás. me!yet költoi S7ICm1étyiségeképvisel,emberi1eg
magas ren~ cselekedet. Szemléletesen -~elbeto sors, ~ megyalósitou létfi.1ozófiának is
nevez,betjuk. (Püski, 1991.)

QöRoMOOJ ANDRÁS,

.f,

Farkas,Ár'pád: A szivár.gásbah
Van úgy, hogya költo megüti azt a hangot, amelyet á';sokaságörönunel fogad,mond-

ván:eZ a mi hangunk, ezek a mi gondolataink, érzéseink,-' a mi szavaink,c:sáknemtudtuk
kimondani oket; a mi nevünkben szólal meg a kÖltö.'A nemzet minden Un1!usáraáll ez,
csupán ido kél!dése,hogy szavait átérzi-ea ml1velodosokaság. Igai:,vannak,'akik mindig a
kevésokkedvenceilesznek """'P&tMiláBról mondogatják például, hogy 6a ,~kö1tokköl-
toje". Az is igaz, hogya népszérGségolykor a sokaság noVéboDmegszólalóköltöt,is a ha.
Iálaután éri utol - Csokonai, JólSef Attila is igy járt, s ha tWól1ségen nagyk~nséget
értünk, országos visszhangot, akkor Ady sem járt különbül.
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Populári$.és exkluzív:.ní;\lIlegé$ZCDeUenkezopólusú fQgalpmpár,...+- egyJWÍSIlaknem
annyira ellentétei. mint kiegészítoi. Perle~q ,hangadóik mé~. úgy képviselték oket. mintha
egymásUld:láró vagy érvényteleníto értéktipusokat Cednének; költészetünk mindig hajlamos
volt arra, hogy két ágra, egy exkluzivr~ és egy populáriSJ'aS-fakadjon. Valójában populáris
muvek is hozhatnak az irodalomba "új bo~onglÍ8Okat", melyeket aztán fél évszázadon ke-
resztül tnásolgatnak a sznobok - elég, ha a dalp;ó Petofire vagy: fl balladakölto Aranyra
gondolunk """", és exkluzívalkotások is lázba hozJtatják~ nagyközönséget,igaz, rendesen
eros késéssel.

Gyaníthatóan az ötvenes évek és mérsékeltebben az utána következo évtizedek hazug
nép szemlélete és kultúrpoJi1dk:ája okozza,hogy.;,oapjainkban, mintegy visszahatásként,
rájár a rúd mindenre, am1popuIárisnak mondható a költészetben. Az elfogultság olyan
hatalmas látóköru és muveltségu alkotókat sem kimél, mint Illyés Gyula, s olyan gazdag
benso rétepettségu életmuveket is kikezdett már, .amilyen a Nagy Lászlóé, Csoóri Sándoré,
s aki mellettük tanúskodik, az is könnyen megkaphatja a "popunsta" vádat, hiába tudná
bizonyUani, hogy mindencérték iránt egyformán fogékony.

Én nem vádolok senkit, csak egyre szeretném figyelmeztetni a "populista" irodalom
eskÜdt ellenségeit: az irodalom ilyetén csonkolása teljes elvérzéssel fejezodhet be. Örüljenek
inkább, ha még találkoznak versolvasó, versszeret-o emberekkel; örüljenek, ha még vala-
melyest nép-szeru a vers. Kár elvágni a szálakat Illyés és Babits, Nagy László és József
Attila, Bella István és Dsida Jeno között, miként Pilinszkyt sem hagyhatjuk "kiloni" Illyés
Gyula mellol és viszont~

*
"

, A Romániában élo Farkas Árpádot, ~a jelölte ki léthelyzete és ver$kultúrája,:hogy
közösségénekbangadója.1egyen- közelebbrol az erdélyimagyarok, folega falun élok szó-
szólója. Most, :hOIWaz ötven felé közeledo költo válogatott versei megjelentekaz újabban
ismét itthon 'muködo Püski Kiadónál, jól látható mííködésénekez azegyértelmíí tisztázott-
sága. így tanúskodik elodei és sOl1Stársaimc1:1ett:"OSa víZmosásOS'szemekben az árnyak Iné-
zik, nézik évezredeshosszanIhogy a türelem partjain milyen erdo ég el". Természetszim-
bolikája és metaforikus' kifejeZoeszközeikeresetlenségükbenlehetové teszik, hegy köny-
nyedén váltson át a közvetlen szólás hangnemére - a vers igy folytatódik: .,csaklábujjhe-
gyen, halklU'l!: I apáink híílo, drága arcán járunk" (Apáirtk arcán).

Mint anyaországi pályatársai közül Bella István, o is kész költo márbúszévesen.
Hangjának közvetlenségét meg is orZi, csupán metaforái lesznek egyre nagyObb fesztávú
áthidalások hasonló és hasonlított közt. Mindent személyessé, emberivé varázsol, dolgok
és fogalmak egynemuvé lényegülnek át, egész versviIága egylelku, a költo lelkületével azonos.
Csodákkal benépesített világ ez, s 100mkell visszamenni az idoben Hérakleitoszig, hogy
kimondhassuk: itt minden az o életétehalja és az o hálálát éli: "szivárog fell a mélybehullt,
forró I lábdobogás" - Írja halottai valamelyikérol. Másutt: "Megrázta magát a föld I s
az emberi verejték lszázados gyöngye11 esengve gurultak az ekevasakon". Idillikus képei
mindig a borzalom vis$záját mutatják ~ Radnóti .Mikl6srokona ebben: "kiforr a némán
erjedo nagy éjben Ia csönd, a szó, a b~e és a Ipor"- ~ a csupa béke és nyugalom sort
ilyen szavak vezetik be: "S borzongó"s80mjas ujjak jönnek értem" (Szoloszem).

Tiltakozik a megbékélés, . a ~selekvéstelenség ellen ~. a falu zárt világából úgy akar
kitörni, mint ittbonifalvaink költo-küldöttei, a fiatal NalyLászló, Csoóri Sándor vagy Ágh
István. Csak csend ne legyen .-'- mondja cim;mlvakban.sJ Íme egy jellemzo mondáta: "hár.
sak, hangoló utak xilofonjai; I szólaljIdok, ha végighúzzarajtatok:Irózsaszínu ujját a reg-
gel". Ez a subancos kedvesség többé hem hagyja el - mindmáig van ;versciben,atragi.
kummaltcrhes darabokban is, valami eredendo humor éS deru. S ulYanúg.y.ez avisszájáról
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ís igaz: boldog pillanataiban is átsuhan versein valami vészjósló árnyék:"SaJétromként
kicsapódik a szerelem és ó'Jéglcöt/ esomosta falként beomló homlok01t1Qll". 'Nem fél bizo-
nyos áthallásoktól - Garai Gábor legjObb szerelmes versének hasonlat-boga :Sejlik a kép-
sorban ("Mert ha a szerelem elhagyott, / kipattogzik arcodon vékony / fehér rétegben'a vM-
telenség, / mint omló falon a salétrom"). Másutt Nagy László hat rá: "Tuz, tuz, gyönyörö, /
mellkasban lobogó liliorn-máglya". Bxpresszionisztikus túlzásai, a felajzott energiákat ki-
fejezo képek is Nagy Lászlóra emlékeztetItek: "Kapjatok félre minden gyúlékony / rongyot;
papirost, fát; - / rám kapcsolták a világ összes áramát. / Vörösen izzórot rezsóa mel-
lem". '

Mind e hasonlóságok ellenére, korán megtalálja félreismerhetetlen hangvételét: egy-
szerre melankolikus és ajzott, kesernyés és dertis, szomorú és hetyke, lemondó és kihívó.
Tájképei egészen sajátszeröek. Talán csak Erdélyben, a magas hegyormok közt szállong az
éj sötét kályháin a süUöngo keseriígomba szaga, talán csak ott rajzolják száraz villámok
rajzaikat a föld arcára ráncnak, ott kerekednek föl temetöbogarafca dohányszinfialkonyat-
ban, páncélos Mtukea véve egy-egy kopjafát, ott jelenik meg fején gyertyával a bárány.
És ott pirosodík a forgácsokkal boritott irtásokon a szamÓC8,mint a favágók elhullott vér-
cseppjei. Ez a hangsúlyozott erdélyiség azonban nem választja el ot mitolünk, a sik~go~ és
dimbes-dombos tájak lakóit., Az él benne mindenestül a természetben, aki a képzeletével
is lát, s nemcsak a jelenségeket figyeli meg, hanem szavaival meg is teremti a jelenéseket.
S o egész lélekkel, szemmel, képzelettel, sejtelemmel, s az elodök emlékével együtt benIJe áll
a tájban, mely benne él embereivel együtt. Humorával is: "Ó lányok, / mint a befottet, ide /
eltett a szükségtélire, / szalicil-hóhull, borötökre simul/puhán". Ez a vidám tárgyiasltása
embereknek ugyanarról a torol fakad, mint a természetdolgainak megszemélyesltése:egy-
mást mondja ki ember és vidék.

Történelmi látomásverseinekpárját is meg:tudnám nevemi idehazai llránkban. A "föl-
koncoltak s temetedenek", a "fobe 16ttek" emléke köti, élesztgetéséthivatásának tekinti:
"ó, megrontott husúak, megégett/ hiteknek füstje, (elszállj, / szivünkön~tremegj". Érzékeli
a Kelet és Nyugat közös határmezsgyéjén meghúzódó haza kényes egyensúlyi helyzetét,
közelrol borzong át rajta az ázsiai fenyegetés,mely nem pusztán földrajzilag értendo. Ha-
talmas távlatba helyezia "szociolira" másoknál oly sz(iköstematikáját. Egészévszázadunk
történelme benne sejlik az öreg parasztok mosakodó mozdulataiban: az .elso,a második'
világháború rohamai, az uzo és az üldözött, a vero ~s a megvert sorsa, a tisztaság vágya
és a beszennyezodöttség.De benne van az örök emberi sors js, a létharc és a halál árnyéka,
dac és szorongás, önzés és lemondás.

Magyarnak lenni Romániában - ez persze egy fokkal nehezebb, mint a szokásos emberi
sors. A gazdagságról tudja, hogy mindenekelott a lélekben, az emberi kapcsolatokbancej-
lik, s ebbol nem forgatható ki az ember: "kétmillió arcnak ránca, / sorsnak konca - és
kölönce'/ jo velem a bal zsebemben / dohányporral ,elkeverten, / anyaföldem - minden
kincsem/ és koloncom - menekitem:/ noszarajta, ha tudjátok,/ vámoljátok, vámosok!"
(Határátkelés).

Csinján emleget nemzeti, nemzetiségi sérelmeket - nem is használhatja fel ot a felelot-
lenség, a politikai kalandorság. ElIenáll ennek a nemzetbol kiemelkedett nagyjaink sora,
Dózsa és Petofi, Korösi Csoma Sándor és Bartók. S ellenáll az elszigeteltségébenmegorzött
közösség is, melynek kultúrája ugyancsak az emberségpéldája. Az ember itt is,esendo -
nem idealizálja közösségét: "A népvándorlás elso évezi"edének végére jutva / nem álmodok
magamnak már máshol hazát, / csak ott, / hol testv6ris marjambamar"/ nemcsak barát, /
hol barbár legeloin szagos füvet harap a nép, / buze melegit, I s csülökeekel a civilizáció
morzsáiért!"- Súlyos, kemény szavak ezek, Kölcseyhez, József Attilához,lliyéshez is
méltóak. Erdélyi költészetünkben - Da8yjábólFarkas Árpád korosztályánál maradva -
egy Szocs Géza vagy egy Markó' Bila .intellektuálisabb versvilága mellett ez a legnemesebb
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és legcsil1ogóbb.Tartására kényes,költ~ségét g0Odosanmtiveli, erkölcsilegis kar-
bantartja: ;,Kionálombosodókonok küzÜelembenI teljes-ember-arcodvégremégszülessen".

LétbelyzeténekelSl!igeteltségét,snem valamiféle"góbéskodó" manfrt hiv életre a ritka
táj$Zavakkal.Élvezia nyelvlzeit, mint legnagyobbmesét, de mértékblél velük. Meseho-
sökböz hasonlltja magát, aki a Jegnagyobb,t6tre'ibdolt el otthonából. ,Szerelemés ifjúság
az sotartaJéka. "Hamari gYozelemre éhes. - csodákra szomjas Fiú" ~ként;"szeovedélyek vo-
legénye"-k6nt tünteti fel magát, Az 'arömök, telWszetes &7.elemajándékokaz útravalói:
"a romok közt talált karéjnyi búzakenyeret,I a szerelmet úgy morzsolgat.A holtáit;ttart-
son". S á lenézett "provincián"o is a vitás szabadságáról álmodik: "BiUegegy'ffiszáll aj-
kai közt. :~svilágszabadság, moty.ogja CSI1Snd-1ben -éskonokoD; Hát ennyi, csak: ennyi, ~

- -" (PetofiSándor).Nyugodt llzívwtismételhetemmeg,amit hat évvelezelottÚ'tamróla:
közel áD ahl1oz, hogy n.etJrl,edékébiUkMunk költoje.' II magyar 11rikuslegyen. "

-, ,1; , <, ", ," ALFÖLDY JENO
, ;1:.!'

,,'1' '-' "

,iFurcsán, kariyárg(>,varázslatos 'út
"

ii! i K6s Károly: Életrajz
,: ',> ,,:c ..l,dl'>"" J"

AIriaW.árság történelioéne~ egyik legs~rii,o~~,? és l~~ti;;gikíi#bb század~ volt a lassan
lepergo. alázatra és mély~gesÍl1~W önVÍ2'8$4!atI'a,~éi:tyszerltokc;>rszak.Egyénpek és a nem-
zet~ek ~evésre~~nY~ letit.vo~, a t~lésr~t;~_me.~ad~a! ,há,~csenek jovojét is meg-
határozó, nagy, Példaképei, há a multbó1 nem kuldl fel~ mtCSszaVait 'Szent István és Hu-" , , , ' ' "r"" , . '

nyadi Mátyás, Szééhenyi István és Arany J~ós~ s ,ha tanitííSú1é"nyomán Ady Endre és
&bjts Mihály. Szekfu Gyo1a'és Németh LásZló,nemfigyetmeZtetik,a kétségbeesetteket:
hogya'hazaszeretet és a nemzeti hagyomány~k vánaÍ~ mindeA~kelotiminóségJérdése.
s hogy'az önniigunk iránti, megalkuvást nem t(iro igényeSségbt;JÍ,', múltból medte(t' tisztes-
ség és a 'jövot teremtO' 'határozottság egyará~t fel~r a kinyiJatk,o:Ztatással. A csodaszarvas-
mondától a középkori vitézi énekeken át a Jón(;;Skónyv~igerrol szól minden - olykor
súgva. máskor az elképzelt szószékrol elmondott '~ biztatás. Hogy nem szakadt ránk a
herderi Jóslat :}s a szo~dos néPek sötét á~mainak,~kései valósága, s hogy alkotó
fantázicivalés toi'~nen ~dékkal él a ma~rarság,a I,(,ári>át-medencében,és szerte a nagy-
világban, ~t maiathoni 'történelmünk száiödokon áf'ÜZénöhlrmondóinak köszöÍlhetjük.
Olykor sok-sok nemzedék'élt keserves mégaláztatás5ah, égl'és földi bfztatásra szomjasan
nyögte a Zápolya-idoket, mégis,'mindig és mindenIcorvolt vigasza választott példaképei
sérthetetlen tisztaságában.' ,

Huség tekintetében nehéz lenne Kós Károlyalakjánál tiSztességesebb példaképet lelni,
aki idegen szándékokkal' is dacolva mindvégig megmaradt kiolthatatlan iényességnek. ko-
zösségi sorsCormálo, tevékeny' sieJIemnek. NeinZetéért tett szölgálatábóJ, a helytállás hatá-
rózottság~ból, nemzedékek, merithettek erot a túléléshez. Épitpszként és m(iv6siként európai
pA1yát is választhatott volna, vilá:~városok vetélkedtek ötIeteiért, o mégis akalotaszegi
tájon ére~e otthon magát, s a sitáhdi h;iZa küsZöbén belül' taIáIta meg szellemi nyugalmát

és békéjét:, (5 pei'~ ,~~k B.é!~.~~ér(éS~ meg~yozod~é ~~dött, s ,még á rópmi S7,é~t
Péter székesegyhhrol JS ugy vetekcilett :;,Nem, elég egyszeru ahhoz, hogy monumentális
lehessed:il 'Számára igazárt'iho);Únientá'lis' csak a, körÖsrol' templom, v4gy a segesvári régi
városhái.Á 'Ótatomya lehet, mert Hís~ri latásuk, a puszta' tény, hogy léteZnek. megnyugVással
tölti el a lelket. " '

'Kós Károly életealkonyáiI háromsibrszéÍntará'1Dagát, BOgy életrajiát megirja, de két
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