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MŰHELY

S Z A K O L C Z AY  L A J O S

„Föld – e szót mennyit ízlelgetted!”
Farkas Árpád: Apáink arcán

A romániai magyar irodalom egyik nagy hatású alkotója, Farkas Árpád hetvenéves. Lírája, a 
Forrás második nemzedékét erősítvén, azonban nem csupán „kisebbségi” költészet, hiszen nyo-
mott hagyott az egyetemes magyar irodalmon is. Mély nyomot, hiszen a sepsiszentgyörgyi – jó 
pár évtizede ott élő, ott tevékenykedő – alkotó ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelynek tagjai 
közül sokan elveszítették édesapjukat a II. világháborúban. Érthető, hogy vers-szólásukban a 
történelem (a haza, a nemzet, stb.) fontos szerepet játszik. A magyarországi Elérhetetlen föld 
című antológia jelesei közül Utassy József – apjához hasonlóan, sajnos, immár a „gyermek” 
is a föld alatt nyugszik – és Kovács István áldozhattak a doni jégpokol fenségének. No meg az 
ugyancsak eme nemzedékhez tartozó Bella István, aki pár éve ugyancsak eltávozott. 

A tragédiás fehér síroknak, melyeken a hópaplan akarva-akaratlan átmelegítette-átmelegíti 
a csontokat, lehet fensége?  Ha igen, attól, hogy a véghetlen sírás és megemészthetetlen gyász 
mellett a fenséget az apák nemzedékeknek példát mutató, tartást adó hősiessége jelenti. Avval, 
hogy „sírokkal szántották a tengert” (Bella), eme önként vállalt krisztusi pózzal, a „megváltás-
sal” utat jelöltek a szép arcú nemzet fölemelkedéséhez.

Farkas Árpádot személyes sorsa megkímélte a föntebbi drámától. De a lírikus azért cso-
dalény, hogy álomvalósága túl lépjen a szociográfiai hitelességű valóságon. 
Így költészetében gyászolhatja akár apját, nagyapját – tágabban, ezredévre 
visszamenően az összes hősi halottat (Dózsa Györgytől a madéfalvi veszedelem gyalázatát 
elszenvedőkig, ám a közelmúltra tekintvén is mindenkit) –, hogy evvel a mártírsors előtti fő-
hajtással kinyilatkoztathassa a földet igazsággal, önfeláldozással, a honszeretet véres példájával 
megtermékenyítő humusz hallatlan értékét. 

Az ilyesféle vers, mert a közjót szolgálja, szívben hordott kokárda. Sosem hivalkodóan, de a 
benső fényt fölerősítve világít. A couleur locale, a helyi szín – először is, másodszor is, harmad-
szor is Erdély! – érthetően benne van, ám mindig az egyetemes felé való nyújtózással. Ehhez 
törhetetlen-megingathatatlan alap kell. „Hiszen a kisebbségi lét egyetlen és végső gravitációs 
pontja – írja Nagy Gáspár Farkasról a Hójelentések a Kárpát-kanyarból című 1986-os esszéjé-
ben – csupán a szülőföld lehet. S viszonyítási alap is. (---) Az emlékezet látványos táblatörlése-
inek idején: számontartó; fenyvesek, vízmosások, suvadásos dombok és arcnyi források, dézsa-
kutak őrzője, mert tudja, >kire… egy ilyen földet szabtak<, annak óvnia kell >lélegzetenként / 
e keserves hatalmat!”

Az apa-fiú kapcsolat talán legszemérmesebb remeke Jékely Zoltán Pisztrángbalett című ver-
se. Fiatalkori mű, amelyben az apa, Áprily Lajos a szeretet mikromozzanatával van „csak” je-
len. Farkas Árpád ugyancsak ifjan vallott az apák – a Földet vállukon tartó Atlaszok – szinte 
kozmoszt igéző fontosságáról. Az Apáink arcán a személyesség kitágításával éri el a hatást. 
Benne minden arra érdemes neves és névtelen hős elporladt életével, ám sarkalatos példájával 
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„apává” válik. S evvel a – mondjuk így: líragesztussal – egyúttal megképződik az a történelmi 
fundamentum, amelyre egy nép, egy nemzet, azon belül is fölöttébb az így vagy úgy meglopott 
kisebbség (Trianon) nyugodtan építhet. 

A szöveg pontos ismeretében a nem szakemberek előtt is világossá válhatik az Apáink ar-
cán című vers vivőereje, s nemkülönben az a megsejtett ősz – a költő második kötetében, a 
Jegenyekörben (1971) megjelent Jel című versről van szó –, amely a csontok különös kálvári-
áját mint bekövetkező riadalmat énekli. „Szél veri az erdőt, csont-fái világítanak. / Kifutottak 
belőle mind, / gyanakvón kerülik megint / az óvatos vadak. // Ősz ez. Zabáló, vad! / Még rág a 
csontokon…. / Hallom a halk / ujjperec roppanásokat / a torkomon. // S hunyorral, mint ki íjat 
ajz / – fogat foghoz szorít –, / horgas ujjal feszítem le / torkomról ujjait, // s kékké feszülten, 
reszketeg / könyörgöm: most, míg még lehet, / én barmaim, most fussatok! / Meneküljetek!”          

Eddig a feszültségig – kíméletlen hang jelzi a fenyegetettség érzését – a költőnek az élete 
folyamán bizonysággal el kell jutnia. Viszont ahonnan ide jutott, az még maga volt az „éden”, 
így „barmainak” sem kellett menekülniük. Miért? Mert megfutották ők már, hadd éljek a Biblia 
parafrazálásával, a maguk futását, hiszen ott nyugszanak a földben. S nemkülönben az emlé-
kezet mély rétegében. Amikor a költő másutt azt írja, hogy „Föld. Föld – e szót mennyit ízlel-
getted!”, akarva-akaratlan apáink takarójának mítoszi eredőjét (is) hangsúlyozza. A jelképtári 
magyarázatnál nincs józanabb kijelentés. „A föld nemcsak szülőanyánk: minden, ami a földből 
ered, halálakor visszatér oda”

                                            
                                   Mifelénk a suvadásos dombok
                                   a férfiakban éjjel mélyre szállnak, 
                                   recsegve nőnek meg a pofacsontok, 
                                   s a vízmosásos szemekben az árnyak

                                   nézik, nézik tehetetlen-hosszan,
                                   hogy a türelem partjain milyen erdő ég el.
                                   Hiába kentétek be a füves rétet 
                                   Jelszavakkal és piros borjúvérrel, 

                                   mert felzúg makacs hajuk az éjben 
                                   és erdőtűzként világít,
                                   forradalmas-szép arcuk foszforeszkál,
                                   hogy megleljük az utat hazáig,
                                   fiúk,
                                           fiúk, viháncoló csitkók a vad szelekben,
                                   ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk,
                                   s e rögös földre mégis visszatérnénk,
                                   csak lábujjhegyen, halkan!:
                                   apáink hűlő, drága arcán járunk.

A költemény a költő első verseskönyvében, a Másnapos énekben (1968) volt olvasható. Re-
mek darab. Értékével maga a költő is tisztában volt, hiszen azon hét vers közé tartozik, amelyet 
Farkas a pályanyitó kötetéből válogatott verseibe is bevett, sőt a gyűjteményt evvel is nyitotta 
(A befalazott szószék – Magvető, 1985). 
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Verstanilag semmi különös (keresztrím, ölelkező rím), s azt, hogy a lírikus nem – nem kimon-
dottan – a technikai pontosságra koncentrált, a rímhelyzetben lévő nem egyforma hosszúságú 
sorok is jelzik („hogy a türelem partjain milyen erdő ég el – jelszavakkal és piros borjúvérrel”; 
„és erdőtűzként világít – hogy megleljük az utat hazáig”: „ha netalán az űrig nem sikerül száll-
nunk – apáink hűlő, drága arcán járunk”).

Érdemes volna a Farkas Árpád-i lírában később hangsúlyossá váló toposzok (ló – csikó, csitkó 
–, vér, stb.) útját, „fölfejlődését” végigkövetnünk – jelenleg nem ez a dolgunk –, hogy még 
jobban meggyőződhessünk a fiatalkori vers hangulatot alapozó sikeréről. A már említett „helyi 
szín” (némelykor tájnyelvi változattal: „suvadásos dombok”) mellett a mesterek, Nagy László, 
Csoóri Sándor szóhasználata („piros borjúvérrel”) is érzékelhető. De ez csöppet sem zavaró. 
(Hadd jegyezzem meg, a Farkas által annyira kedvelt „hó” mint toposz, mint metafora(bokor) 
egészen másképp jelenik meg, mint például Nagy Lászlónál.)

Az Apáink arcán legfontosabb jellemzője – egyszerűsége. Avval, hogy a „suvadásos dombok” 
mellett „a férfiakban – szinte mindenek (Sz. L.) – éjjel mélyre szállnak”, valaminő álom-jelleg 
hangsúlyozódik. Ám nem felhőtlen álomról van szó, hiszen „reccsenve nőnek meg a pofacson-
tok”, hanem fölkavaróról. S nem is – nem is csak – a tegnapiról, hanem az évezredet fölidézőről. 
Az éjszaka – itt zajlik a „történés” – mítosza különössé teszi az eltávozottak (történelmi hősök) 
föltámadását. Nem számít, hogy a türelem (félelem?) partjain milyen erdő égett el – mit kellett, 
mely eszméket a nyomás alatt föladniuk –, mert jelenléttelen jelenlétükkel is hasznára lesznek 
az utánuk következő nemzedékeknek.

A „forradalmas-szép arc” még nem jelenti azt, hogy valódi forradalmárokról – az ő üzenetük-
ről – van szó. Sokkal inkább a fiatalos eszmék – volt, van, s lesz rá igény – terjesztői, sugarazói 
alkotják az ismeretlenül is ismerősök csapatát. A költemény talán legszebb része – naiv fiata-
losságában is – a harmadik (földuzzasztott) versszak kezdete. Amely, noha kihagyásos mondat, 
önálló négysorosként is értékelhető: „mert felzúg makacs hajuk az éjben / és erdőtűzként világít, 
/ forradalmas-szép arcuk foszforeszkál / hogy megleljük az utat hazáig”.

Az „űrig” való „szállásban”, de kiváltképp a „vad szelekben viháncoló csitkók”-ban némileg 
fölfedezhető a nevezetes – Farkas Árpádtól aligha távol álló – kolinda, az A szarvassá változott 
fiú visszfénye is. A végtelen („űr”) és a való („rögös föld”) ellentéte még akkor is feszültséget 
szül, ha a visszatérés – mert van hova, és a következőkben is lesz feladat a „kiszakadtak” szá-
mára – nyugodtnak mondható. 

A költemény befejező két sora az ősök, a megtartó példák tiszteletéről szól. Mert nem csupán 
Petőfi nyugszik ott ama kukoricásban – a romániai magyar lírában nem kis kultusza van a köl-
tőóriás rejtélyes eltűnésének –, hanem mindazon apáink ugyancsak (Erdély földje itt Magyar-
ország földje is, sőt a határok nélküli végtelené), akik csontjaik tüzével szentelték meg a földet. 
A mondanivalóhoz illően szép zárás – itt csúcsosodik ki a lírai beszéd – már előrevetítette (s 
mennyire igaza lett!), hogy nem akármilyen életművel lesz dolgunk.             

Pillekönnyen szálldogál valami, s mi ahelyett, hogy gondolkodnánk az úri – helyesebben: a 
plebejus – séta mineműségén, ámulunk és tátjuk a szánkat: „csak lábujjhegyen, halkan!: / apáink 
hűlő, drága arcán járunk”.

(Szerkesztőségünk ezzel az írással köszönti a hetvenéves költőt.)


