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Farkas Árpád egész pályája 
az archaikus hagyományok-
hoz kreatívan visszanyúló, 
nyelvében a Nagy László-i 
költészethez kapcsolódó vo-
nulatnak a jegyében alakult 
– jellemezte a 77. életévé-
ben elhunyt Kossuth-díjas 
költő életművét Balázs Imre 
József kolozsvári irodalom-
történész a Krónikának.

 » KISS JUDIT

É letének 77. évében, súlyos 
betegség után elhunyt Far-
kas Árpád Kossuth-díjas köl-

tő, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, a Háromszék volt főszer-
kesztője – közölte tegnap a napi-
lap. Farkas Árpád az egyetemes 
magyar irodalmat autentikus er-
délyi színezettel gazdagító, örök 
érvényű témákkal foglalkozó köl-
tői életműve elismeréseként vette 
át a Kossuth-díjat 2018-ban a Par-
lamentben.

Kreatívan nyúlt vissza az 
archaikus hagyományokhoz
Balázs Imre József kolozsvári iro-
dalomtörténész a Krónika megke-
resésére úgy fogalmazott, az 1967-
es, legendás Vitorla-ének című 
versantológia nemzedékéhez tar-
tozott Farkas Árpád – egy olyan ge-
nerációhoz, amely nagy lendület-
tel, tehetséggel és az összetartozás 
tudatával érkezett az irodalomba, 
és amely különösen a hetvenes–
nyolcvanas években vált az erdélyi 
költészet arculatának alakítójává. 
„Van néhány verssora, verse, amit 
korosztályomban többen is kívül-
ről tudtunk: „Havazás lennék, len-
gőn áldó, / gyűrött arcokra, földre 
szálló”; „apáink hűlő, drága arcán 
járunk” – most fi gyelek csak fel rá, 
hogy az arc szó ennyire hangsúlyos 
bennük, de talán nem véletlenül. 
A Vitorla-énekben olvasható első 
versét Szervátiusz Jenőnek aján-
lotta, és egész pályája ennek az 
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Elment az erdélyi költészet arculatának alakítója

Farkas Árpád 2018-ban kapott Kossuth-díjat költői életműve elismeréseként

 » „Farkas 
Árpád  egy olyan 
generációhoz 
tartozott, amely 
nagy lendülettel, 
tehetséggel és 
az összetarto-
zás tudatával 
érkezett az 
irodalomba, és 
amely 70–80-as 
években vált az 
erdélyi költészet 
arculatának ala-
kítójává.”

archaikus hagyományokhoz kreatí-
van visszanyúló, nyelvében a Nagy 
László-i költészethez kapcsolódó 
vonulatnak a jegyében alakult” – fo-
galmazott Balázs Imre József.

Alagutak a hóban
Farkas Árpád 1944. április 3-án szü-
letett Siménfalván. Kisgyermekéveit 
jobbára a közeli Székelyszentmik-
lóson, a nagyszülői házban töltötte. 
Általános iskoláit már Székelyud-
varhelyen járja: 1957–61 között a 
volt katolikus gimnázium diákja. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
magyar szakán végzi. 1963-tól tagja a 
kolozsvári Gaál Gábor Körnek, írásai 
jelennek meg az Ifj úmunkásban, az 
Utunkban, Korunkban. 1967-ben sze-
repel a Vitorla-ének című, fi atalokat 
bemutató antológiában. 1968-ig Vaj-
nafalván tanít, 1968-tól Sepsiszent-
györgyön él, a Megyei Tükör alapító 
munkatársa. 1968-ban megjelenik 
első kötete, a Másnapos ének – idéz-
te fel a Háromszék napilap. 1969-ben 
résztvevője a Kapuállító című, főkép-
pen a Megyei Tükör köré szerveződő 
alkotókat bemutató antológiának. 
1971-től a marosvásárhelyi Igaz Szó 
szerkesztőségi tagja. Ekkor lát nap-
világot második verseskönyve, a 
Jegenyekör. 1979-ben harmadik ver-
seskönyve is megjelenik Alagutak 
a hóban címmel, 1983-ban jelenik 
meg Asszonyidő című publicisztikai 
kötete. 1989-ben Bolhalakodalom 
címmel gyermekverskötete jelenik 
meg, 1998-ban utánnyomásban is. 
1990-ben a Látó című folyóiratnak 

lesz szerkesztője. 1993-tól 2010-es 
nyugdíjba vonulásáig a Háromszék 
főszerkesztője. Ezt követően a Há-
romszék Hétvége lapszámának szer-
kesztőjeként dolgozott. Farkas Árpád 
munkásságát számos díjjal ismerték 
el, többek között már 1985-ben meg-
kapta a Román Írószövetség próza-
díját, 1993-ban a József Attila-díjat, 
2002-ben a Balassi-emlékkardot. 
2016-ban a Magyarország Babérko-
szorúja díjjal tüntették ki, 2018-ban 
Kossuth-díjat kapott, 2019-ben Sep-
siszentgyörgy önkormányzata Pro 
Urbe díjban részesítette – emlékezte-
tett a Háromszék.

„Itt állunk megöregedve, 
újabb múló nemzedék”
A költő januárban annak kapcsán 
nyilatkozott a Krónikának, hogy 
megjelent az esszéit, glosszáit, 
tárcáit, valamint a vele készült 
interjúkat tartalmazó, Nem ilyen 
lovat akartam című kötet. „Szere-
tem bizony én szabadságát a szó-
nak” – vallotta Farkas Árpád, aki 
megkeresésünkre úgy fogalmazott, 
napjainkban más és erősebb hang-
súlyt kap a szó jelzője, hogy igaz is 
legyen. „És itt állunk megöregedve, 
újabb múló nemzedék, megkapasz-
kodva és végigküzdve egy életet a 
folyamatosan rengő földön, melyen 
világháború utáni szerződések, 
béketárgyalások dokumentumai, 

hazug szavak papírkazlai biztosí-
tanák a nyugodt, kiegyensúlyozott, 
együtt élő munkás hétköznapokat, 
ha ama szavak nem vesznének el a 
sokkal nagyobb örvényben, sokkal 
nagyobb háborúban, a pénztőke 
és az ideológiák közötti küzdelem-
ben” – fogalmazott megkeresé-
sünkre a költő. Farkas Árpád 2018-
ban, a Kossuth-díj átvételekor úgy 
fogalmazott, erdélyiként annyiban 
vagyunk mások, hogy gondjaink 
valamelyest speciálisabbak a világ 
más részén élőknél. „Az egyete-
mes magyar irodalmon nőttünk fel, 
amely pont annyira szólított meg 
bennünket, mint amennyire mi meg 
akarjuk szólítani a környezetünket. 
Az erdélyi magyar irodalmon Ma-
gyarország, illetve az egész európai 
és kortárs irodalom minden gondja 
átfolyik” – mondta a költő.

Első verseskötete, a Másnapos 
ének 1968-ban jelent meg. „Közvet-
len mesteremnek Kányádi Sándort 
és Nagy Lászlót tekintem, szerkesz-
tőként Ilia Mihályt, indulásomhoz 
a pályán sok köze volt Lászlóff y 
Aladárnak. Az ő nemzedéke volt az, 
amelyik az erdélyi irodalomban az 
ötvenes évek dogmatikus és nevet-
séges időszaka után fordított egyet 
a versbeszéden. A mi nemzedékünk 
már azt mondta: amíg a verslábakat 
mossák, addig radikálisan mást kell 
képviselni” – idézte fel a költő.
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Farkas Árpád: Apáink arcán

Itt Erdélyben a suvadásos dombok
a férfiakban éjjel mélyre szállnak,
reccsenve nőnek meg a pofacsontok,
s a vízmosásos szemekben az árnyak

nézik, nézik évezredes hosszan,
hogy a türelem partjain milyen erdő ég el.
Hiába kenték 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, ti 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.

Lövétei Lázár László: „Fut az idő...”

Az addig rendben van, hogy „apáink hűlő, drága 
arcán járunk”, de hogy holnap-holnapután már a 
Farkas Árpádén is – na, ez most nagyon rosszulesik. 
Vagyunk egy páran ’90 után induló költők, akiknek 
Farkas Árpád tényleg Apánk volt, Bátyánk volt, Test-
vérünk volt. Nekem meg aztán pláne: udvarhelyszéki 
volt, mint én, ugyanabban a középiskolában tanult, 
mint én... és lassan két éve külső munkatársakként, 
szinte tőszomszédok voltunk a Székelyföld folyó-
irat impresszumoldalán. S ahogy a homoródalmási 
Szabó Gyula miatt néha fékezés nélkül suhantam át 
szülőfalumon, Lövétén, úgy Kolozsvárról jövet, Far-
kaslaka után bizony elég gyakran tértem le jobbra, a 
Nyikó mentére csak és kizárólag a siménfalvi szüle-
tésű Farkas Árpád miatt. (Sose mondtam ezt neki, de 
biztos vagyok benne, hogy Farkas Árpád ezt mondás 
nélkül is tudta. Megérzi-hiszi-tudja az ilyesmit az 
ember.) „Názáretből támadhat-é valami jó?” – kérde-
zi Nátánael János evangéliumában. Nos, számomra 
igenis támadt, például olyan Farkas Árpád-vers, mint 
a Porka havak:

Porka havak hulladoznak,
rehó reme róma,
öreg füvek fáradoznak
kimászni alóla.
 
Háromezer esztendeje
ugyanez a tél hull,
mégsem hinném, hogy az ember
végül belebénul.

Fölmorajló meleg testem
jégcsap szemek nézik.
Fut az idő, mint a hideg
a hátamon végig.




