
PAPP LAJOS:

Akiknek hold világított
Esszévázlat Serfőzo Simon költészetéről*

A költő, akár a gyermek, szomjazik a
szeretetre. Hazatérése is ebben lel va-
lódi értelmet, a körülvevő szeretetben.
S egy világban, ahol fogy az emberi
érzelmek és hitek aranyfedezete, hit-
ványodik az ember, lehet-e fontosabb
számunkra az erőt adó otthon melegé-
nél, az őszinte szeretet világolásánál?

Megjött Serfőző Simon. Hazajött. A
tájra, amely jó két évtizede aggódva
bocsájtotta útra fiát, hogy majd a ma-
ga lábára álljon, a maga gazdája le-
gyen a maga portáján — felnőttként,
emberként. S mennyi alig rejthető
szülői félelemmel és mennyi titkolt
büszkeséggel nézte-látta, hová téved,
mire adja magát a tanya, a föld, egy
ősidőktől elfogadott, biztonsággal be-
látható-bej árható élet helyett. Költő
lett, verseket ír. S az útipoggyászból
előkerülő tapasztalat és tanúságtétel,
a megtett út élménye, a megtalált
igazság erősítő hite szól a dallamba
fogott szavakból.

Ember-hitünk, mint vízbe merített
kardpenge, furcsán eltorzulhat. Nem
törik el. ránézésre is hajlik inkább; s
bár értelmünk tudja, megmagyarázza,
hogy optikai csalódásról, az eltérő sű-
rűségű közegben jelentkező fénytörés
játékáról van szó, mégis — ez az ér-
telmetlen görbület kifordítja a lelket
önmagából. Valamiképp a lényeg vész
el: az egyenesség.

Szenvedi ezt az ember. Élete s élet-
be vetett hite. reményei különbségét
látva, érzékelve eszme és tettek elté-
réseit. S hogy már maga is mivé le-
het: naponta lelkesedik. géoies-»n ra-
jong vagy hallgatva latolgat. Éjszaka
pedig álmatlanul vergődik, egyedül
van, s belső világa ablakain leskel,
fintort vág, ágál, tusakodik . . . Szen-
vedi művészet, irodalom. Kiváltkéop
a líra, a vers, aki ünneplőben áll előt-
tünk, s ünneplőiét, a méretes, még
nem konfekcionált meeielenést is mind
kényelmetlenebbnek érzi.

Ki szól a versben, ha így megkettő-
ződhet a lélek?

•Elhangzott a költő szolnoki ünnepi estjén.
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S kinek szól ma a vers?
Az öregeknek? Mindenből kivonuló-

ban másfelé tekingetnek, messzebb az
életnél, s ráérvén, hosszú regényeket
olvasnak inkább, vagy írnak is ma-
gukban-maguknak: emlékeznek. A
nőknek? Lánynak, aki iskolás még
vagy már dolgozik, közben lehetősé-
geken töpreng, jobb munkahelyet, há-
zasságot remél, álmodik szerelemről,
mert nem volt még szerelmes igazán;
asszonynak és anyának, aki egy nap-
ba hármat oszt be, a munkahely, az
otthon-család és a hitvesi ágy napjait,
s számol kétségbeesetten, számlákra és
díjbeszedőkre figyel, nem a költészet-
re. S a férj és apa? Híreket hallgat -
néz, újságot olvas, dünnyög vagy ká-
romkodik, árnyékok komorulnak kö-
rülöíle, lehet háború, lehet munkanél-
küliség? S azoknak a fiataloknak? A
lézertől vakult, színes füstökben nyá-
ladzó-könnyező, dobok, szintetizátorok
zajától süket, rángó vér-hús masszá-
nak, formátlan tömegnek? Minek oda
az egyhez-szóló üzenet, halk szó, ben-
sőségesség? Minek a fohász, a meg-
tisztulás és felemeltetés?

Serfőző Simonról beszélek most.
Negyvenhárom éves. Megjelentette
összegyűjtött versei könyvét, Holddal
viláQÍtottunk címmel, 1984-ben, negy-
venkét évesen. Én nem ünneplem ér-
te. Arra gondolok: nem kell-e aggo-
dalmat ébresszen bennünk a számve-
tésnek, a tarlót fölgereblyéző betaka-
rításnak ez a gesztusa?

Hisz-e, hihet-e még a vers, az iro-
dalom ereiében a költő?

Hisz-e, higgyen-e becsületben, tisz-
tességben, az igazság rangjában az em-
ber, akit őszinte szóra, egyenes be-
szédre tanított származása, sorsa, éle-
te? Hihet-e az igaz, a jó. a szép me-
legítő sugárfényben, a lélek eredendő
nemességében, az emberi minőségben,
akit ezeknek az értékeknek a lefitv-
málása. divatok után lihegő sznobéria,
a dologi iavak elvakult kultusza, egy
nyomorú fesitizmus. űiíiazdag önmu-
togatások talmisága környez?



Serfőző Simonról beszélek. 1942-ben
született, a Szolnok környéki tanyavi-
lágban, Zqgyvarékas határában. Szü-
lei nehéz sorsú, dolgos parasztembe-
rek; kevéske, hitvány földből gürcöl-
ték ki a kenyeret, az életet. S mégis,
máig hűségesek az egykor elfogadott
életformához. Tőlük kapta, hozta Ser-
főző alkata és versvilága két megha-
tározó vonását, az egyenességet és a
hűséget.

Eszmélésének évei a tanyaház és ud-
varbelső leszűkült, zárt környezetében
is a természettel való teljes értékű ta-
lálkozás és azonosulás élményét adták
neki. Versei bizonyítják, hogy e poros
akácfákkal körülvett párszáz négy-
szögöl is felkínálhatja a fölismerhető
világmindenséget és a teljes értékű
emberi létezést. Mennyi változás,
mennyi konfliktus, mennyi dráma forr,
zajlik minden pillanatban e tenyérnyi
végtelenben! Mennyi a fájdalom, a
szenvedés, a tragédia! Mert lég-víz-
föld-tűz egyetemessége, s az örökös
vajúdás, ez a kérlelhetetlen és ma-
gasztos anyaság sem idill, hanem vívó
és vívódó küzdelem. Serfőző gyermek-
kori élményei magukban hordják ezt
a felismerést. Olvastam megjelenés
előtt álló, Gyerekidő című regényét.
Benne vannak a megfigyelt természet
e kis tragédiái, mint ahogy a gyer-
mekként átélt-látott, s igazán csak ké-
sőbb megértett emberi-társadalmi tra-
gédiák is, az ötvenes évek világa.
Csontig égtek belé a benyomások. Ki-
irthatatlanok, s ezért is szinte elapad-
hatatlan élményforrást jelentenek szá-
mára vershez, riporthoz, elbeszéléshez,
regényhez, drámához, örökös kihívást.

Eszembe jutnak a költő anya-versei.
Anya és természet, anya és táj, anya
és föld, anya és otthon — az udvar, a
rét bejárhatóan biztonságos tere, az
élet reggeli keléstől esti elalvásig meg-
nyugtató azonossága tartalma és rit-
musa olyan elemi meghatározottság
volt a felnövő gyermek életében, hogy
az ettől való elszakadás, mint újszü-
löttnek az anyaméhből való kivetteté-
se, drámát hordozó traumaként hatott
rá, hat még ma is. Színműveket írt, s
ír erről az elszakadásról és az így is
megőrizhető hűségről, vagy épp annak
fájdalmas vesztéséről. Így született a
Rémhírvivők, s utána az Otthontala-
nok című drámája. De ami utóbb
színpadi alkotássá szublimálódott, a
közvetlen és személyes élmény nyers,
megrázó erejével szil az első verskö-

tet, az 1966-ban megjelent Hozzátok
jöttem, majd az 1970-es Nincsen nyu-
galom verseiben.

Kritikusai szóvá teszik, hogy a vi-
lág, amelyet költészete bejár, sajáto-
san szűk, a paraszti léten belül is a
tanyasiak sorsára, életére korlátozódik,
s műbeli eszközeit, költői képeit is e
szűk térből hozza, s használja. Van
igazság abban is, hogy a Serfőző-ver-
sek a nyers-rögös élőbeszéd erejével
hatnak elsősorban; hogy a költészet
itt nem rím, dallam, ritmus, nem szó-
zene, hanem — szókimondás. Lehetsé-
ges, hogy a rím-megvető bátorság, a
göröngyös keménységű prózavershez, s
egyfajta szónoklati szófűzéshez való
igazodás összefügg valamiféle félelem-
mel a kötött ritmusoktól, versmérté-
kektől, rím- és strófaszerkezetektől, a
költői mesterség effajta felmutatásá-
tól. Serfőző költészetének végső meg-
ítélésében ennek azonban nincs valódi
jelentősége. Költészete emberi tartás
és magatartás, etikus tett, mint pél-
daképe, Nagy László; s mint sors- és
osztályos társai, a Hetek — Ágh Ist-
ván, Bella István, Buda Ferenc, Ka-
lász László, Raffai Sarolta, Ratkó Jó-
zsef — költészete. Ebben van hatásuk,
erejük: a felmutatás képességében, a
sugallat hevében, a vállalás törni kész,
de meg nem hajló egyenességében.

Serfőző keményebb, kevésbé lírai al-
kat. Dalai nem szólnak a Kalász-ver-
sek természetességével, behízelgő lágy-
ságával. összefogottsága nem életre-
halálra való elszántság, mint Ágh Ist-
váné, s nem is Bella István intellek-
tuálisabb, hajlékonyabb következetes-
sége. Legtöbb belső rokonsága Buda
Ferenccel lehet, aki mára már fába
faragja gondolatait, megvetve a gyen-
ge, áruló szavakat.

Sokat változott Serfőző Simon köl-
tői látása-hangja is. A Nincsen nyuga-
lom után megjelent verskötetek —
Ma és mindennap, Büntetlenül — más-
fajta igazodás felé mutatnak. A tanyá-
ról városba került magányos fiatal, a
magát ott mindig jöttmentnek érző-
szenvedő ember maibb költő lélekálla-
potáról vallanak. S az élményeknek
ebbe az alaprétegébe forrnak be a ha-
zában hazátlanként, itthon idegenként
élés gyötrelméből fakadtan, előbb mo-
tiváló, aztán meghatározó érvénnyel
a hovatartozás, az identitás új felis-
merésének és megvallásának, egy ma-
gyarságérzésnek és -tudatnak az eddi-
ginél magasabbra törő szólamai. Ha-



dakozó identitástudat a Serfőzőé: gát-
lás, fájdalom és erőt abból merítő,
újult elszántság. Jellegzetesen, véréből
fakadóan magyar. S az egyenességé-
ben, esendő bizonytalanságaiban is.

Arról beszélek most, hogy bízom
Serfőző Simonban. Az összegyűjtött
versek asztagrakó szándékát követik új
vetések és aratások. Arról, hogy ké-
szülő új drámája is előrelépés: az írói
érdeklődés új tartományt hódít meg

az első két színmű gyermekkorból ho-
zott témái után. Arról, hogy első re-
génye, a Gyerekidő többet jelent majd
bizonyára fogadtatásában is egy átla-
gos ifjúsági műnél. Arról, hogy megír-
ja majd a folytatást: az otthonról való
elszakadás, a felnőtté válás, a gondol-
kodóvá érés regényeit. S hogy lesznek
új versek is, nyíltan közéletiek vagy
kozmikusán tágasak, mindegy. Versek
— jók, fontosak, maradandók.

„Lakzi" — Nagy közönségsikert aratott a budapesti Építők Szakszervezete Vad-
rózsák együttese


