
Serfőző Simon: Amíg élünk

Már verseskönyvei megjelenésekor is el-
játszadoztam a gondolattal: mi lenne, ha
a Magyarország felfedezése sorozat mel-
lé tenném Serfőző vékonyka műveit?
Kivetnék-e a szociográfiák édestestvé-
rüket, ezeket a lírai szociográfiákat?
Aligha. A költő-riporter a „lentiek" sor-
sát mondja versben, riportban, drámá-
ban: egyetlen fa törzsének ágait adják
a különféle műfajok. Csak az a világ
érdekli, melyből gyökerei táplálkoznak:
„ennyire idevalósi / származásom erre
a földre".

Kezdettől fogva foglalkoztatja a fa-
lusiak városba áramlása: „Városaink-
ban is idegenek kószálnak. / akik soha
nem lesznek idevalósiak", írja egy ver-
sében. A riportkötetben az Otthontalan
munkások címet viseli ez a téma. Hosz-
szan lehetne még sorolni a vers és ri-
port közötti áthallásokat, de úgy vélem
fölösleges.

Végigolvasva ezeket a szép és fontos
riportokat, az ember akaratlanul is be-
fejezi a címet: Amíg élünk .. . dolgo-
zunk. Ennek a könyvnek ez a kulcssza-
va. A riportokból egy pillanatra sem tű-
nik el a főszereplő, a dolog, a munkál-
kodó ember. Azok a falusi emberek,
akiknek létformája az örökös tevékeny-
ség, akik belehalnának a munkátlanság-
ba. „Ki is halnak velünk együtt az ilyen
népek, akik ennyit dolgoznak", mondja
az Idénymunkások című írás egyik sze-
replője. Ugyanebben az írásban egy asz-
szony „majdnem két hónapig feküdt
medencecsonttöréssel a kórházban. Mi-
kor hazakerült, hiába kellett volna még
pihennie, másnap már mankóval kisán-
tikált a kertbe a lehullott szilvát össze-
szedni, majd kifestette a kiskonyhát.
tömni kezdte a libákat, s két hét múlva
az urával... már a kukoricát törte az
egyik Szolnok menti téeszben". A mun-
kás ember felmutatása pedig különösen
fontos ma, amikor a gyerekek, az uno-
kák generációja már nem a munkátlan-
ságba, hanem a munkába akar bele-
halni.

Serfőző a riportkönyvében végig
Zagyvarékast, a szülőfalut vallatja. On-
nan veszi példáit. De a szülőföld nála
nem egyszerűen egy földrajzilag körül-
határolható tájegységet jelent, sokkal
inkább egy szellemi hazát, egy maga-
tartásformát, elkötelezettséget a „lenti-
ek" iránt. Éppen ezért nemcsak Zagy-
varékast fedezi fel a számunkra, hanem
a magyar falut. Ebből a könyvből sokat
megtudhatunk a hatvanas, hetvenes

évek vajúdó, nagy átalakulásokat meg-
élt falujáról. Éppen ezekről a fontos
kérdésekről, a falvak életét gyökeresen
megváltoztató jelenségekről beszél. Ilyen
a kötet leghangsúlyosabb írása, amely
a Mi történt 1959-ben? címet viseli, s
amely a termelőszövetkezet alakítása
idején lejátszódott eseményekről ad hírt
minden szépítés nélkül. Említettük már
az Otthontalan munkások című írást:
e keserű sorok olvastán nem feledhet-
jük Veres Péter szavait, aki a nemzeti
életerő pazarlásának nevezte az ingá-
zást; s egyúttal jó tudni, hogy a magyar
munkásságnak legalább fele falvakban
él. Drámai erővel idézi fel Serfőző a hi-
hetetlenül kemény munkával felnevelt
állatállomány kényszerű kipusztítását
(Zárlat), és a gyermekeiket kiröptető,
mindent nekik adó öregeket, akik ma-
gukra maradtak, s magányuk enyhítésé-
re állami gondozott „gyereket íratnak"
(Falusi nevelőszülők). Megrázó, ahogyan
a munkába belerokkant öregeknek ösz-
sze kell guberálniok a hónapokat, éve-
ket, hogy némi nyugdíjat kapjanak
(Nyugdíj előtt). „A munka, az tartja
bennünk a lelket", mondja az Élhetnénk
nyugodtabban című riport szereplője,
aki tudja, hogy egyszer majd ők is fel-
buknak a barázdában, így téve pontot
egy hajszás életre, s kivesző életfor-
mára.

Serfőző Simon nem kirándul a „te-
repre", hanem hazamegy, nem kívülről
szemléli az embereket, a falu életét, ha-
nem belülről éli meg az eseményeket,
az őt is fölnevelő közösség tagjaként.
Ebből az alapállásból adódik a markáns,
elkötelezett hang. a lírai és drámai meg-
jelenítő erő. A költő-riportert nem ér-
deklik a szenzációk, az élet apró moz-
zanataiban mutatja fel a mély társadal-
mi változásokat. Riportkönyvében ter-
mészetesen nem adhat teljes képet a fa-
luról. Olyan fontos kérdések várnak
még megírásra, mint az ember és köz-
élet, ember és tanulás, művelődés viszo-
nya, az anyagi gyarapodás és a tudat
ellentmondásai, a babonás hiedelmek
továbbélése, és így tovább. A hiányokat
talán a Magyarország felfedezése soro-
zatban pótolhatná méltóképpen, amihez
negyedik könyve, az Amíg élünk amo-
lyan erőfelmérés inkább, ám a rendkívül
egységes, tudatosan épített életműnek ez
a riportkönyv is teljes értékű fontos
darabja. (Magvető Kiadó, 1978)
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