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Viotti Mór, jobb dolga nem lévén, úgy tűnik, kitalálja a tűzképet. A lángok megfestése
azonban egy szótár elkészítésére szolgál, hiszen a szenvedélyes kutatás célja azoknak a
kifejezéseknek a föllelése, amelyek egyszerre lehetnek fény-, hő- és színtermészetűek,
emiatt leginkább alkalmasak az emberi érzelem kifejezésére. Óvatosságból azonban ráhagyja mindazokra a véleményformálást, akik a tűzfestés kidolgozását önként választott feladatának állítják, s számukra olykor-olykor e tárgyban elért eredményeit be is
mutatja. Ilyenkor mindenki kezébe nyom egy-egy felfoghatatlan eredetű port, szövetet,
gyurmaszerű anyagot, cetlit, követ, fémrudat, s akire éppen pálcájával rámutat, annak
a markából azt gyorsan a lángok közébe kell engednie.
(Géczi János:

Viotti)

Miután Hilma gömbölyűre igazította a fejemet, és elegyengette a fejemlágyát, kezdett
egészen emberi formám lenni, és nem voltam álja tojásfej. Hilma büszkén mutatott a
papámnak és a vámosoknak az ablakon keresztül, és nagy odaadással jelentette ki születésemet: „Itt van a kis szarosod. Nyújtogatja a nyelvét, és hosszú ujjai vannak. A fiúból prédikátor vagy lókötő lesz, írnok, vámos, kopó, őrmester vagy pap!" így mutatták
meg nekem a Tornio folyót azon nyomban, ahogy belepottyantam a határ harmadik
szobájába egy kőhajításnyira a vörös hadseregtől, a Waffen SS hadosztálytól, a világtörténelemtől, az egész világtól és annak aknamezejétől. Általános peremvidéken.
(Bengt Pohjanen: A csempészkirály

fia. M. Bodrogi Enikő

fordítása)

Éles magnéziumfényben látom magamat, esendőségemet, szüntelen küzdelmemet magammal. De mi küzd e küzdelmemben mivel, vagy ki küzd kivel? Ki az az én, és ki az a
magam? Csak annyit tudok, hogy ez az én fegyelmezett, erős és makacs, a magam szertelen, gyenge és állhatatlan. Az énem nem különösebben tehetséges, érzéketlen, rideg,
sikercentrikus, a magam j ó megfigyelő, érzékeny, szinte szentimentális, értő és megértő, de szertelen, szorongó, könnyen kétségbeeső. Az én apámra hasonlít, a magam
anyámra. S azt a valakit, akit a környezetem T. Á.-ként ismer, belső használatra meg
sem tudom nevezni.
(Tőzsér Árpád

naplójából)

A mioritikus diskurzus egészében két vonulatot lehet elkülöníteni. Az egyik a nagy vonulat. Ezen a szinten születtek az értékek, még akkor is, ha hordozóik olykor oly élesen
szembekerültek egymással. Ez egyben a tragikus szint: feltárul a kisnemzeti lét sok tragikus mozzanata. A sértettségtől az önpusztítás reakciójáig. Alatta húzódik a komikus
szint: a nagyotmondani akaró handabanda, az olcsó esztétizálás és az agresszív mártirológia.
(Miskolczy Ambrus: Egy román népballada

végzete)

