
Ferencz Imre

TRIPTICHON

1. LÍRA1

Ha nem Almáson születtem volna
feltehetõen nem fogtam volna írótollat
tekintve hogy én az egész regénybeli világot
a nyelvet a képes beszédet a színes gondolkozást
a sokszínû kedélyt a kapás-kaszás világszemléletet
az egész természeti környezetet stb. döntõ módon
determinálóan a szülõhelyemtõl örököltem...

Megválva a loki élet lezárult magánparaszti világától
valóságosan párhuzamos kettõsséggel éreztem
hogy lezárult életemnek egy olyan szakasza
amelynek folyamán eszmélõ gyermekkorom óta
benne éltem az eleven falusi-paraszti világban
írói pályakezdésem óta pedig annak irodalmi újraélésében...

A regényéletet is tíz esztendõn át éltem
és most a végén kétszeres szomorgással néztem
hogy a regényben is az életben is eltûnt idõvé
letûnt világgá lett mindaz ami a Homoród és Vargyas
(a „Pisztrangos” és „Hidegaszó”) két völgyében
életem legbelsõbb része volt...

A két völgy határán belül a kaszálói világ
a maga egész terével olyan különleges varázsú volt
hogy számomra még akkor is íráskedvet buzgató
ihletforrást jelentett amikor kedvtelenítõen zord idõ járt

1 (Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból címû visszaemlékezésébõl kiemeltem néhány
mondatot, s azokból raktam „csalatornyot” az író születésének 90. évfordulójára...
A „szaván fogott” prózaírót „költõvé” avattam? A prózaíróban mindig is ott élt a
költõ... Az elsõ vers tehát verssé tördelt vendégszöveg.)



a székelyloki világ körül s most (...) az a legújabb tapasztalat is
bennem szomorgott hogy árvulni kezdtek a kaszálói helyek
kezdték lebontani a völgyben-oldalakban pettyesen szétszórt
emberszagú szállásokat mintha a természetben is úgy lett volna
vége valaminek mint egy regényben...

Mennyi tudás és mennyi értelem van bennünk tudós lényekben
mennyi felfedezõ rácsodálkozással tudjuk felmérni
az emberi tüdõ teniszpályányi négyzetmétereit és milyen ostobán
s misztikus félelemmel tudjuk nézni hogy menthetetlenül megsemmisül
elalszik minden légzõ-levelét lehullatja a hatalmas lombozat
hogy holtlevelekbõl vessen ágyat
hitünknek tudásunknak életszeretetünknek reményeinknek
s hiába vesznek körül a társak a barátok
a fájdalmas tudás mélyén tán valami ösztönös vak bizakodással
hogy ennyi barát láttán hátha megtorpan a megállíthatatlan
hiába látjuk naponta megrendülten
hogy mennyi barát fog körül védõ gyûrûként
mint kráter a tengerszemet mennyire egyedül kell mégis lennünk
a magunk félelmetes tengerszem-magányában
ha legkonokabb fogadalmunkat is elöli a hínár...

2. SZFINX

Mint egy szfinx... Mögötte a könyveibõl épült piramis.
Az eltûnt idõ nyomába szegõdött, de másként, mint korábban Proust...
Évszázadokat, évtizedeket, éveket, hónapokat, heteket, napokat idézettmeg,
ért tetten, de órákat, perceket, másodperceket sem hagyott
korba (!) veszni... Aprólékosan, akkurátusan, vagyis GONDOSAN
gyûjtötte fedél alá az eltûnt idõt... Feljegyezte az elejtett szavakat,
lejegyezte a kor faláról, a kutyaszorító oldaláról az üzeneteket.
Egybefogdosta az idõt, mint egy szövés szálait az osztovátán,
hogy ne felejtse el az utókor, néha jusson az eszébe...
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3. VISSZAPILLANTÓ

Kalapáccsal és sarlóval hadováztak
az elvtársak, és harsányan kritizáltak:
– Az atyafiság csak gatyafiság! – mondták.
Az ábrázolás nem felel meg a szocreálnak!

Nem eléggé osztályharcos ez, elvtárs!
Nem tipikus a hõs, nem tipikus a környezete!
Az író tûzön-vízen át haladjon a néppel,
és véres legyen a tolla hegyezete…

Kolozsvár–Marosvásárhely–Bukarest
Bermuda-háromszögében habzott a tinta...
Hanem az író a könyveit csak írta, írta,
s a sátán labdáit a hálóba gurította...

(A KUTYASZORÍTÓBÓL kilábaltunk-forma:
nem cenzúrázzák már a krónikákat...
Ki mondja, hogy vessünk fálylat a múltra,
s hogy felejtsük el az ATYAFISÁGOT?!)
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