
talánosításával. A néprajzi jelenség
l-átterében a Szolnok megyei Nép-
rajzi Atlasz minden települést érin-
tő gyűjtőmunkája, s egy-egy jászsá-
gi település (pl. Jászdózsa) „modell-
értékű" monografikus vizsgálata is
ott van, így az általánosítások való-
ban megbízhatóak, s okkal-joggal
magabiztosak.

A forrás-bázis szokatlan gazdag-
sága, s ugyanakkor néhány jellegze-
tes hiánya azonban — ezt sem hall-
gathatjuk el — helyenként Szabót is
ál-megoldásokra csábította. Túl so-
kat bízott pl. az „általános" elter-
jedtség ellenpontozása, az egyes je-
lenségek kistájakhoz vagy társadal-
mi csoportokhoz köthető változatai-
nak bemutatása közben a puszta
terminológiákra: a tárgyak, a jelen-
ségek elnevezésének változatait so-
rolja, azt azonban homályban hagy-
ja, hogy ezek szinonimák-e vagy el-
térő jelentéstartalmuk van. Máskor
— pl. egyetlen mese közlésekor —
lemond az általánosításról, nyilván
azért, mert a hiányos gyűjtések mi-
att nem ismerheti a meseszöveg ér-
vényességét (s gyűjtése idején már
nem is volt módja megismerni), az
„elhallgatás" viszont szándékától
függetlenül általános érvényűvé:
reprezentatíve jellemzővé teheti a
„véletlenül" kiválasztott egyetlen
szöveget. ,

Végezetül: a néprajzi kutatás ak-
tuális szükségleteit figyelembe véve
mérlegeltük ugyan e kis-monográfia
érdemeit, ez azonban ne tévessze
meg majdani olvasóit: Szabó László
nem „száraz" tudományos munkát
írt. Minden során átsüt, hogy szere-
ti és nagyra becsüli a Jászság népét.
A szeretetteljes elkötelezettség ve-
zette, amikor esztétikus lendületű
fejtegetéseit és leírásait fogalmazta.
(Gondolat, 1982.)

SZILAGYI MIKLÓS

Büntetlenül

Minden korszaknak megvannak a
divatszínei, -formái, az irodalomban
is. Változik a vers hossza, ritmiká-
ja, más kódokkal lehet megfejteni
asszociációs-bombasztjait. Mi tagadás
nagy varázsa van az újításnak, új-
donságnak, de nem mindig, — nem
feltétlenül jelent értéket is egyszer-
smint. A magyar költészetnek van-
nak hagyományai — tematikában is,
formában is —, amelyeket vállalni
nem mindig volt elegáns, s különö-
sen nem hálás. Arra a „népben,
nemzetben" gondolkodó felelős éí
elkötelezett irodalomra aonr;o!ok.
amely Apáti Miklós: '/eddő éneke
óta Bornemissza Péter, Szkhárosi,
Sztárai bibliás átkaiban, — amelyek
majd Ady dalaiban visszhangzanak
a század elején — a plebejus fogan-
tatású, az egészért személyes felelős-
séget érző és vállaló írástudók tol-
lán mindenkor irodalmunk és köz-
életünk legnagyobb értékét jelentet-
ték. Egy olasz film címét kölcsönözve
a magánbűnök és a közerkölcsök köz-
ti szerves összefüggést keresik ezek a
költők, nem mondva le sem az álta-
lánosítás eszközeiről, sem a számon-
kérés jogáról.

Serfőző Simon ilyen, néptribunus-
indulatú költő. Irodalmunk és köz-
életünk egyik paradoxona. hogy
időközben ő(k) vált(ak) kissé anak-
ronisztikussá, az effajta elkötelezett
líra szorult kicsit a peremre. Kétség-
telen, hogy oka ennek maga Serfő-
ző Simon is, aki noha egyre árnyal-
tabban, több színnel fogalmazza
meg mondandóját — a lényeget te-
kintve azonban — nem tudta meg-
újítani költői eszköztárát. Ez kelt-
heti azt a látszatot, hogy — egy-
részt ismétli önmagát, másrészt (s ez
a súlyosabb gond), hogy a mondan-
dója ma már nem olyan fontos. Hol-
ott ennek éppen az ellenkezője az
igaz. Serfőző Simon makacs hűsé-
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ge a ,,szikkadt hátú őseihez", a ta-
nyákról, falvakból a város-szélekre,
a „bérház-parlagokba sodródott, az
ipar vendégmunkásaihoz, az „ingá-
zósorsúakhoz", egyszóval a tűrők-
höz és kiszolgáltatottakhoz, igenis
nagy érték. A költő nagyon is jól
tudja, érzi — mert ki, ha ő sem? —,
hogy ez a még ma is mozgásban le-
vő társadalmi réteg (helyesebb lenne
talán osztályt mondani?) soha nem
volt abban a helyzetben, hogy meg
is tudná fogalmazni a panaszát, sé-
relmeit, s egyáltalán a sorsát. Serfő-
ző felismerése nem új, hiszen azt
mondja, amit mondott előtte Erdé-
lyi József, Illyés Gyula, Sinka Ist-
ván, Veres Péter, hogy csak a leg-
nagyobbakat soroljuk fel:

„E meghőköltetettf és viegfélem-
lített népre/ köptek csak/ s legyin
tettek/ szárnyaikkal a madarak"

(Szolgáltasson igazat), de mert ezek
a fájdalmak és igazságok nem múl-
tak el az idővel, hát mindig újra
kell mondani őket. Aligha okoz
nagy örömet a költőnek az, hogy
például az ,.aprófalvak" ügyében őt
igazolják a tények, az események.
Az amit ma „megtartóképességnek"
becéz a zsurnalisztika és a szakzsar-
gon, az már az előző Serfőző-köte-
tekben is olvasható. Csakhogy, ami
a késlekedő közvélemény-közélet
számára csupán egy „megoldandó
feladat" (ha ugyan még megoldha-
tó), az a költő számára fájdalmas
sors és közösségvállalás. Majd el-
végzi az irodalomtörténet is azt az
oknyomozást, elemzést, amely kimu-
tatja, hogy miért éppen náluk: a ta-
nyákról, eldugott kis falvakból in-
duló írástudóknál kapcsolódik össze,
s válik tudatossá az egyéni sors az
osztályéval, (parasztság-munkásság)
s tágul a magyar történelemben is,
mintegy „visszamenően". Miért nem
a diadalmas Dózsát emlegetik, s

miért a vesztett, elvetélt forradal-
makat, az ártatlanul (vesztett) há-
borúkba hajtott milliókat? Az ok
nyilvánvaló: Serfőző is, társai is
azok között nőtt fel, akiket „a föl-
dek fölvert porából / tereltek fegy-
verbe / a menetirány / idegen népe-
ken át:/Galíciába, a Donhoz, / kis.
elesett sorsúak / kitakaríttutunk / az
országból, / s a nyomor szaga, I mint
a kürtön, / utánunk szellőzzék mesz-
sze / a megnyílt / huzatoló határo-
kon." azok, akik nem a maguk for-
radalmát csinálták, nem a maguk
sorsát alakították, végül is — akara-
tuk ellenére — váltak önsorsron-
tókká, hiszen velük fizettették meg
mindenkor a vereségek árát is. In-
nen a kötet kicsit Radnótira emlé-
keztető címe is. Hiszen, ha minden
nép „bűnös", akkor egyik sem az,
mert nem tágítható parttalanná sem
a fogalom, sem a vád. Pontosabban
szólva Serfőző Simon már azzal vi-
tázik, amit Radnóti akkor még nem
tudhatott: a „bűnös nép" vádjával:
„határainkon túlról / miránk muto-
gatnak a gallyak, / mint e hörcsöglu-
kakkal / alácsatornázott országból /
másokra innen az ágak." I „Ugyan-
úgy bűntelenek, / mint mi, akik még
mindig / a múltból hozzánk öntöge-
tett szemetet / taligázzuk történel-
münk kertaljába."

Dunának, Oltnak egy a hangja —
mondta volt Ady fájdalmasan, s
ha van még végrehaj tatlan program,
legalább gondolatban, a lelkekben
kimunkálandó feladat, akkor ez az
itt, Közép-Kelet-Európában. Serfőző
Simon azon kevesek közé tartozik,
aki úgy vállalja a zagyvarékasi ha-
tárt, az „elhagyott, félreeső falvain-
kat", amelyeket „lassan a senki lak-
ja", apját, aki „Életét eldolgozta,/
Nem tudok segíteni rajta." a külvá-
rosok „indázó utcáit", a munkásszál-
lók, albérletek lakóit, a gyárudvaro-
kat sepregető sorstársakat, hogy túl
tud lépni a partikularitáson, a rész-
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ben az egész nemzet, sőt egyeteme-
sen emberi gondokat sikerül megfo-
galmazni: Nem vidám, s hatásában
kicsit monoton is talán ez a költé-
szet. Hasonlatos a magában beszélő
ember monologizálásához. Sokszor
éppen a sommás megfogalmazások
keltenek hiányérzetet, noha nagyon
is érezzük a mögöttes indulati-érzel-
mi töltést, s nem vitatjuk annak jo-
gosságát sem. ,

,.A megalkuvás I dicsőül meg I To-
lakszanak I az önérdekek" / „Szélek-
re I szoríttatunk / S kofaság ! és ko-
maság van." (Már csak)

Máshol meg éppen a jövőt kéri szá-
mon, amit féltve vigyáz, nehogy elad-
juk egy tál lencse ígéretéért. A költő
— aki természetesen velünk örül az
anyagi gyarapodásnak — a lélek
tartópilléreit vigyázza. Ez a dolga,
hiszen a költészet: erkölcs. Erre ta-
nít a magyar irodalom története (a
felsorolt példák és mások is), s ezt
diktálja a felelősségtudat is. Serfőző
Simon a maga halk modorában ke-
mény igazságokat vág a szemünkbe,
s jó érdekünk, hogy idejében oda is
figyeljünk rá. (Magvető Könyvkiadó,
Budapest, 1982.)
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