
Zsidó Ferenc:

TÁRGYIASSÁGBA OLTOTT SZENVEDÉLY

Ferencz Imre lírája jó példája annak, miként lehet egyedi, máso-
kéval össze nem téveszthetõ hangot és világot felépíteni a magyar
költészeti hagyományból indulva, azt olyan egyéni erényekkel

ötvözve, amelyek személyes sorsának, mindennapi életének echói.
A szerzõ jól sáfárkodik az otthonról hozott anyaggal, a lokális értékek-
kel, a helyi tudással is: hiteles, zsigeri, egyszerûségében mély költé-
szetté szintetizálja azt. Életmûvének sajátos íve jól kirajzolódik a
Székely könyvtár 69. köteteként megjelent Válogatott versek címû
könyvében.1

A költõ pályáját meghatározza, hogy évekig újságíróként dolgozott,
falujáró riporterként, ami verseinek világlátásában is visszaköszön,
ugyanakkor – saját bevallása szerint – ez vissza is fogta a lírai termést,
ezért igazi kiteljesedésrõl, költõi újjászületésrõl inkább csak élete delén
túl beszélhetünk (e könyv megjelenésének évében 70. életévét töltötte
a szerzõ). A kötet anyagát mintegy húszévnyi verstermésbõl válogatta
össze a szerkesztõ, Fekete Vince: 1998–2017 között született alkotások
sorjáznak, idõrendbe szedve.

Ferencz Imre versei gyakorta szociográfiák lírában megszólaltatva:
mintha azt valósítaná meg költészetben, amit Bözödi György prózában.
Talán illik rá a népi költõ szintagma, de minden pejoratív felhang
nélkül, olyan értelemben, hogy elsõdleges ihletforrása a falusi élet, a
vidéki táj és vidéki ember, amit poétikailag magas színvonalon szubli-
mál, veretes, szikár, lényegre törõ nyelvezettel emel versbe.

A nyitóvers egy helyzetkép, egyszerre anekdotikus és fájdalmas, a
falu és a város kettõssége, az elengedés és az örök kötõdés ellentmon-
dásosságának jelképes megfogalmazása: „Egyszer csak kiáltottak / a
túlsó járdáról / falumbeliek lehettek / integettek / NEM ÉRTEK EGY
ÁRVA SZÓT SEM / kiáltottam / ettõl a zajtól / NEM HALLOK EGY

1 Ferencz Imre: Válogatott versek. Székely Könyvtár. Csíkszereda, 2018, Hargita
Kiadóhivatal.



VAK HANGOT SEM / kiáltottam / jó jó jó / kiáltották / átadjuk /
megmondjuk”.

A költemények beszélõje gyakorta a múltját, gyermekkorát, régi
emlékeit faggatja, ezért van az, hogy ha természetleírás jelenik meg,
az nem az itt és most tablója, hanem egy szubjektív, belsõ kép: „valahol
van egy táj / egy másik táj mögött / vagy egy másik táj alatt
elsüllyedve”. Legtöbb esetben konkrét vershelyzetrõl beszélhetünk,
külsõ ihletforrásról, tárgyias jellegû költészetrõl, amely narratív tech-
nikákkal mutat be helyzeteket, eseményeket, ugyanakkor van elvonat-
koztatás, vannak líraivá tevõ gesztusok, máskor egyszerûségükben
sokatmondó, aforizmatikus kinyilatkozások. Az egyedibõl így válik
általános, a konkrétból metaforikus, a látványból érzelem: „Sízek a
meddõhányón, / a behavazott holdbéli tájon. / S mögöttem perceken
belül befújja / a nyomomat a szél.” Ebben a lírában az elhallgatás
alakzatai, a ki nem mondottság impulzusai hoznak létre sajátos
feszültséget, itt a kitárulkozást csupán megsejteni lehet az állapotrög-
zítésekbõl, az érzékenységet csak tapintani lehet a riportosan pontos
helyzetképekbõl, illetve az elejtett kritikus megjegyzésekbõl. Leegysze-
rûsítve: székely költõ jellegzetesen székely lírája ez – kevés szavú, a
befelé figyelést kifelé figyeléssel „álcázó”, kimért, józan, a szeretetet
szigorba oltó.

Elég sok istenes verset találunk a kötetben, olykor megadót, elfoga-
dót, imaszerût, máskor perlekedõt: „kár volt a vizet borrá változtatnod
Uram / innának testvéreim tiszta vizet tiszta forrásból / Keresztelõ
Szent János hideg zuhanya / frissítené fel / merítené alá valaki õket
/ jeges hegyi patakok gübbenõibe / hogy józanul kitartóan vigyék / a
csúcs felé keresztjeiket / és szokjanak le a feltámadás / gyakori
gyakorlásáról ámen”. A részletbõl is látható, hogy Ferencz Imre nem
megengedõ nosztalgiával tekint szülõföldjére, véreire, hanem józan,
építõ bírálattal. Elsõdlegesen egy közösség tagjaként határozza meg
önmagát, így válnak versei közösségi költészetté, akkor is, amikor
magánéleti mozzanatokat villant fel. Szûkebb pátriája, a Kászonok,
Kézdivásárhely, Csíkszereda jelenik meg; táj és ember szervesen
összetartozik, pontosabban a hely teszi az embert, általános értelemben
és személyes szinten is: a lírai én életbe avatásának a keretét is adja.
A költõ a verseiben kartotékol, leltároz, szûkebb pátriája állapotának
romlását olykor dohogva, máskor rezignáltan veszi tudomásul. Például
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a szülõfaluján átívelõ patak medrének szabályozása kapcsán így
összegez: „most már betonfal támasztja kétoldalt a partot / köszönhe-
tõen az új rendszernek vagyis / az új vezetõségnek az új polgármes-
ternek - / sem jószágot itatni sem mosni tisztálni nem / nagyon lehet
immár / igaz már jószág sem igen van / igaz már nem divat a patakon
való mosás sem / igaz már élni sem nagyon divat errefelé”.

Amint jeleztem, az újságírómúlt a témaválasztásban, a megközelítés-
ben is tetten érhetõ: közéleti érdeklõdés, tényrögzítés, részletezõ
leírások köszönnek vissza, vallomásokkal, monológokkal fûszerezve.
Mintha nem „költõi költõ” lenne Ferencz Imre, mintha a világban lévõ
probléma fontosabb lenne számára, mint e probléma megfogásának
mûvészi gesztusa. Olyan, akit – József Attilával szólva – nem érdekel
a költészet maga. Ezt tételesen is megfogalmazza a kötet egyik igen
erõs darabjában, az ars poeticaszerû Költõk és évszakok címûben. Némi
(ön)iróniával jelöli ki helyét a költészetben, egyfajta pályaösszegzést
nyújtva: „A mezei költõ azt sem tudja, hogy merre nyílik a költõ
szakosztály ajtaja. Az erdei költõ azt sem tudja, hogy van-e a költõi
szakosztály ajtaján kilincs.” A versekben gyakori ez az egyes szám
harmadik személyû, önmagát kívülrõl láttató, szenvtelen beszédforma,
amely jól burkolja a vallomásosságot (mintha a kitárulkozástól való
félelem lenne mögötte, pedig valójában van kitárulkozás, csak sajátos
Ferencz Imre-i manírban).

Sajátosan bánik a költészeti trópusokkal, illetve a ritmus- és rímtech-
nikával is. Alapjában véve képszegény költészet az övé, ritmusa is
szaggatott, rímek is csak olykor bukkannak fel, jelzésszerûen, inkább
a szabadvers a jellemzõ, ami a rejtett érzelmek kódolásaként is
felfogható: „dõlj le az ágyra amelyben születtél / mert kell azért hogy
közben kicsikét pihenjél / õrködjél itt amíg az élet él / vagy ahogyan
a csõdbe jutott boltban mondják / amíg a készlet tart”.

Ferencz Imre a saját útját járó költõ, számára a falkatársakhoz való
tartozásnál fontosabbak a gyökerei, az, hogy hitelesen írjon arról a
világról, amit a legjobban ismer. A család, a kisközösség, a szûkebb
pátria: ezek a pillérei ennek az egyszerûségében, darabosságában
megkapó, székelyesen kimért, kimértségében szenvedélyes költészet-
nek, amelyet az otthonosság megnyugtató érzésével lehet olvasni.
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