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Csíkpálfa lván született 
1944 karácsonyának má-
sodnapján, vagyis a név-

napján, de csak január 1-jén 
anyakönyvezték Ferencz-Sala-
mon Istvánként – mint elmond-
ta, lehet, hogy az első fiúunoka 
születése miatti öröm, mulato-
zás is közrejátszott a késleke-
désben. Építőmester édesapja, 
Ferencz S. Imre számára a mes-
terség szeretete mellett az alko-
tás, a teremtés volt az elsődleges 
szempont – emlékezett visz-
sza Ferenczes István. Ő vezette 
Csíksomlyón a Kós Károly ter-
vei alapján készült KALOT-ház 
építését, Bukarestben többek 
között a királyi palota építésé-
nél is dolgozott. Majd a pálfalvi 
új templom megkezdett építé-
sét vette át, amelyet szinte elöl-
ről kellett kezdeni, a templom 
elkészült (1949 júliusában szen-
telte fel Márton Áron püspök), de 
a végére már elfogyott a pénz. 
„Apám, aki színjátszó is volt, és 
olvasó ember, színdarabot ta-
nult be a házasemberekkel, és 
addig járták a környékbeli fal-
vakat, amíg összegyűlt a pénz 
a bádogosmunkára. A falunak 
kultúrotthon is kellett, azt is ő 
tervezte, építette, 1958 január-
jában avatták fel, de egy héttel 
előtte még nem volt színpad. 
Apám az egyetlen tehenünket 
kivezette az istállóból, elad-
ta, abból a pénzből lett meg a 
színpad” – mesélte.

Pályát váltott, majd pofázott

Noha elemi és középiskolás 
korában is írt verseket, bevallá-
sa szerint inkább a természet, 
az erdő, a növények, a mada-
rak, vadak érdekelték. Biológus-
nak készült az egyetemen, és 
azt is végezte el. „Az egyetem 
utolsó éveiben rájöttem a rend-
kívül kiszolgáltatott és végze-
tes nemzetiségi sorsunkra, és 
éreztem valamit, hogy valami-

vel többet kellene tenni, mint 
biológusként dolgozni, növényt 
meghatározni, bogarat, lepkét 
gyűjteni. Kolozsváron akadtak 
barátok, Csíki László, Kenéz Fe-
renc, akik arra is felhívták a fi-
gyelmemet, hogy a mesterséget 
meg kell tanulni, így az egyete-
mi könyvtárban a biológia köny-
vek helyett a versesköteteket 
kezdtem olvasgatni” – emléke-
zett. A végső döntést édesapja 
1967-ben bekövetkezett hirtelen 
halála adta meg. Az élet is segí-
tette pályamódosítását, egy év 
tanítás után, amikor 1968-ban 
megalakult a megye és a Hargi-
ta napilap, újságíróként kezdett 
dolgozni, ami szerinte iskolá-
nak nagyon jó volt, de azt sem 
bánta meg, hogy 1975-ben el-
távolították onnan. „A főszer-
kesztő, Albert Antal azt mondta,  
»értse meg, nem tudtam kiállni 
magáért, mert annyiszor meg-
kértem, ne pofázzon, ne szid-
ja a pártot, a szerkesztőségben, 
a kocsmákban és otthon«  – le-
hallgatták a telefonomat is. Utó-
lag visszagondolva nagyon jót 
tett, borzalmas lett volna a na-
pi sajtó taposómalmában él-
ni, amikor örvendett az ember, 
hogy ha az igazat nem is, de a 
valót meg tudja írni” – véleke-
dett. Néhány éves szakirányítói 
munka után ismét újságíróként 
folytatta, a Falvak Dolgozó Né-
pe munkatársaként bejárta Szé-
kelyföldet, élményeket szerzett, 
embereket ismert meg – ez a 
munka későbbi alkotásaiban, ri-
portköteteiben is visszaköszönt.

A cenzúra szorításában

A rendszer rajta tartotta a sze-
mét, első verseskötetéből 32 ver-
set vágott ki a cenzúra. „Akkor 
úgy volt, hogy a cenzor minden 
oldalra rátette a pecsétet, nekem 
32 versemre nem tette rá – ezért 
lett olyan vékony. Az mondták, 
pesszimizmust tükröztek – vé-
gül azoknak a verseknek nagy 
részét a következő kötetekbe 
sem raktam be” – elevenítette fel. 

1987-ben a Megőszülsz, mint a 
fenyvesek című kötete már kész 
volt, amikor Egyed Péter, a szer-
kesztő felhívta telefonon, hogy 
a cenzor megint beszólt. „Péter 
bezárt a lakásába, és az volt a 
feladat, hogy az összes metafizi-
kai jellegű, istennel, kereszttel, 
túlvilággal kapcsolatos részt ki 
kell gyomlálni. Én nem akartam, 
aztán Péter meggyőzött, és vé-
gül néhány vers még jobb is lett” 
– emlékezett. Egy hosszú ver-
sét – Hó hull örök vadászmezők-
re volt az eredeti címe – szintén 

a cenzúra miatt Indián tél cím-
mel közölte le Székely János, er-
ről telefonon egyeztettek. „Abban 
az időben elég sűrűn hívattak a 
szekuritátéra, be akartak szer-
vezni. Egyszer rám kérdezett 
a magyarul tökéletesen beszé-
lő vallatótiszt, hogy miért kel-
lett a vers címét megváltoztatni? 
A telefonból tudhatta” – mesélte. 
„Mindig az volt az elvem, hogy 
nem kell minden áron verset ír-
ni, csak akkor, amikor az embert 
nagyon égeti, és valami nagy tét-
je van. Voltak nekem két-három 
éves hallgatásaim, utána aztán 
jöttek nagy felszabadult dolgok, 
Az utolsó kenyér vagy a Ki vi-
rággal megveretett című köte-
tek” – elevenítette fel.

Vers egy Trabanton

Az 1989-es változások előtt 
egy évvel írta A diktatúra köz-
helyei című versét, amely, mint 
mondta, nem is volt teljesen 
kész, de több példányban legé-
pelte, és odaadta néhány ember-
nek, akik kézről kézre adták. 
„December 22-én délben, ami-
kor elrepült a diktátor, egy cso-

mag gyertyával lementem a 
főtérre, meggyújtottam néhá-
nyat. Kezdtek jönni az emberek, 
megjelent egy lyukas zászlóval 
egy Trabant, feltettek a tetejé-
re, és valaki a kezembe nyomta 
a vers kézzel írt változatát, hogy 
olvassam fel. A tömeg kiabálta, 
hogy még egyszer, a megyehá-
za balkonjáról is elhangzott még 
háromszor. A mai eszemmel is 
újból felmennék arra a balkonra, 
és újból elmondanám a verset” – 
mesélte. Illúziói január 3-ig tar-
tottak, amikor a kezébe került 
néhány Hargita megyei román 
feljelentése, amiből aztán a Har-
Kov botrány lett. „Vásárhelyen 
volt januárban az első országos 
RMDSZ-tanácskozás, ahol elő-
ször mondtam ki, hogy jövőnket 
csak Székelyföld autonómiájá-
val lehet biztosítani. Az első szü-
netben a galléromat rángatták, 
hogy mit akarok a Magyar Auto-
nóm Tartománnyal, itt a román 
demokráciában minden megol-
dódik. Mondtam, fiúk, nem lesz 
megoldva” – elevenítette fel. 
Egy ideig a művelődési felügye-
lőség főtanácsosaként dolgo-
zott, a politikában nem akart 
részt venni, parlamenti jelölt-
séget sem vállalt.

A Székelyföld alapítója

Néhány szabadúszóként el-
töltött év után a megyei tanács-
hoz került elnöki tanácsadóként 
– ekkor merült fel egy székely-
földi kulturális folyóirat lét-
rehozásának igénye. „Arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy 
kell egy periodika, ami rólunk 
szól, és minket mutat fel a világ 
felé az itt élő alkotók által. Így 
született meg a havilap ötlete, 
sokat töprengtünk róla György 
Attilával és Molnár Vilmossal. 
Az akkori megyei vezetés meg-
értette, támogatott, és kezdtük 
gyűjteni az anyagot, Székely-
föld lett a folyóirat neve. Né-
hány emberen és rajtunk kívül, 
akik bíztunk benne, rengeteg 
ellendrukker volt. Azt mondták, 

még egy évig sem fog működni 
– idén már húsz éves, ami egy 
folyóirat esetében már nagyko-
rúságnak számít. Az egyik ma-
gyarországi testvérlap azt írta a 
Székelyföldről, hogy egy jól kita-
lált lap, valószínűleg azért, mert 
nem csak irodalmi lap, kulturá-
lis folyóirat, interjút, történelmet, 
szociológiát, néprajzot, színház-
művészetet, zenét is tartal-
maz” – ismertette. Ferenczes 
István alapításától 2010-ig, 
nyugdíjazásáig volt a folyóirat 
főszerkesztője, amelynek létre-
hozását élete egyik legnagyobb 
megvalósításának tartja.

Az Ergéziek nyomában

Élete egyik nagy szerencséjé-
nek tartja a Tudor Arghezi köl-
tő székely édesanyjával, Ergézi 
Rozáliával kapcsolatos kutatás 
eredményét. „Édesapám buka-
resti évein át jutottam el a székely 
cselédlányokig, akik nagy szám-
ban éltek ott. Kányádi Sándor ösz-
tökélt, hogy Arghezi vajon honnan 
tudott magyarul, és a cselédlány 
miért hordta nyaralni Szentegy-
házára? Arra nem gondoltak, 
hogy a cselédlányé is lehetett az 
a gyerek. Elkezdtem kutatni a le-
véltárat, a sors úgy hozta, hogy 
megtaláltuk az Ergézieket az idő-
közben elhunyt szentegyházi plé-
bános, Portik Bakai Sándor és 
levéltárosa, Frandes Emília se-
gítségével. Summa summarum: 
a költő zabigyerek volt, édesany-
ja pedig Ergézi Rozália, székely 
cselédlány. Költői neve is innen 
származik, anyanyelve pedig a 
magyar! Az Ergéziek bukovinai 
cipszer származékok, akik haj-
danán a Szepességből mentek 
a bukovinai bányákba, az 1850-
es években, onnan telepedtek 
Szentegyházára, ahol kezdett fel-
lendülni a kohászat. Sok örömet 
hozó, érdekes oknyomozó mun-
ka volt, örömömre szolgál, hogy a 
román mértékadó irodalmi sajtó 
jól fogadta, méltatta a kötetet, a 
marosvásárhelyi Vatra irodalmi 
lap és a Tg. Jiu-i folyóirat le is kö-
zölte, Arghezi-díjat is kaptam” 
– mesélte. Jelenleg egy csa-
lád i dokumentumregényen 
dolgozik, amely valószínűleg 
jövőben jelenik meg, Veszedel-
mekről álmodom címmel.

A megtartó nyelv

Ferenczes István elég ború-
san látja a székelység jövőjét. „A 
globalizációnak nem a jó olda-
lai kelnek életre a székely tár-
sadalomban. Ember embernek 
farkasa, de az ember csak re-
ménykedik, hogy lesz még jobb 
is – a dolgok egy része rajtunk is 
múlik, a restségen, a gőgön. A mi 
életünknek az autonómia adna 
még egy kis haladékot – az a csoda, 
hogy több mint ezer éve vagyunk 
itt, és megmaradtunk Európa kö-
zepén, valószínűleg a gyönyörű 
magyar nyelvnek köszönhető. A 
magyar nyelvnek van valamilyen 
teremtő ereje, amely, akármilyen 
ez a vitatkozó, széthúzó, Szilágyi 
Domokost idézve, „cigány egy nép-
ség”, fölötte áll mindezeknek, 
és ezervalahány évig ez tartott 
meg” – zárta a beszélgetést.

KOVÁCS ATTILA

Biológusnak tanult, de többszörösen díjazott költő, író lett

Ferenczes István jó választása

Ferenczes István. Alkotói világa a legerőteljesebben szülőföldjéhez kötődik

Ifjúkorában nem a 

versek, hanem inkább a 

természet, a növények, 

állatok foglalkoztatták 

Ferenczes Istvánt, aki 

biológusnak tanult, és 

csak a főiskola utolsó 

szakaszában fordult az 

irodalom felé. Életműve, 

amely a kortárs magyar 

irodalom kiemelkedő 

jelentőségű alkotói közé 

emelte, bizonyítja, hogy 

ez jó választás volt. 

Azt vallja, verset nem 

kell mindenáron írni, 

csak akkor, ha annak 

igazi tétje van.

„A mai eszemmel is 
újból felmennék arra 
a balkonra, és újból 
elmondanám a verset”
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