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„Vagyonunk van nekünk a bajból"
Serfőző Simon: Hazajáró

Szomorú betegségben szenved a ha-
zai könyvterjesztés: egyesek mintha
örömüket lelnék abban, hogy eltitkol-
ják, raktárak mélyein kényszerítsék
tartós nem-létre az új könyvek jelentős
részét. Megjelent például Serfőző Si-
monnak ez az új könyve még az 1982-
es esztendőben a Felsőmagyarország
Kiadó és a Magvető Könyvkiadó kö-
zös kiadványaként, tehát részben egy
fővárosi kiadó által gondozva, s bizony
ezt a művet én Budapesten sehol nem
láttam, amivel nem azt akarom monda-
ni, hogy nem is volt sehol kapható, de
ha mégis, az véletlenszerű és esetleges
volt, s rövid ideig tartó. Információt se
nagyon lehetett olvasni-hallani e kötet-
ről, s ha baráti szívességből nem jutok
hozzá, tán máig se tudok a létezéséről,
pedig igencsak figyelem az új szépiro-
dalmi termést.

S ha én nem láttam, más se nagyon
találkozhatott e kötettel, s ez a nagyob-
bik baj. Hiszen nem csupán egy kiváló
és sokműfajú szerző legújabb munká-
járól van szó, ez esetben egy prózakö-
tetről, hanem egy újabb hazai tudósí-
tásról is, amelynek színtere a szűkebb
szülőföld: Zagyvarékas és környéke,
beleértve Szolnokot is, ideje pedig a
kisgyerekkori első emlékektől a leg-
maibb időkig terjed, érzelmileg pedig
az otthonléttől a hazajárásig ível.

Serfőző Simon kezdettől fogva,
azaz hatvanas évek eleji jelentkezésé-
től valóságközeli irodalmat alkotott
nemcsak szépprózában, riportban, ha-
nem versben és drámában is. Krónikás
is volt: egy elmúlni látszó világról
hozott híradást, mégpedig e világnak
olyan rétegeiről, amelyekről se divat
nem volt szólani, se célszerű. Időseb-
bek emlékezhetünk rá, hogy a hatvanas
évek modernizálási lázában, s még
sokkal később is, a modern és a szocia-
lista fogalmai eléggé otrombán egye-
sültek oly módon, hogy minden, ami
réginek, hagyományosnak számított,
szemétre való kacatnak minősült. S ne
feledjük azt se, hogy még az irodalom

vitathatatlan jelesei közül is többen
úgy látták, hogy nemcsak a történelmi
léptékű paraszti életformaváltás szük-
ségszerű, hanem az ezzel járó fájdal-
mak, sőt tragédiák is azok, s legfeljebb
a változások ütemét tartották túlságo-
san gyorsnak. Beláthatóvá vált azon-
ban, hogy nem csupán az ütemmel volt
baj, máig tartó hatású, hanem az ütem
totalitásra törő radikalizmusával s eb-
ből is következő embertelenségével is.
Ami elvileg - szocialista frázisoktól
függetlenül is - az emberibb: mert
könnyebb, gazdagabb életet szolgál-
hatta volna, az gyakorlatilag több nem-
zedéket is megnyomorított: azokat is,
akik elmenekültek a földről, az állatok
mellől, azokat is, akik a termelőszövet-
kezetekbe terelődtek, s azokat is, akik
dacolva a kor szavával, egyéni gazdál-
kodók maradtak, ha tudtak, ha ezt meg-
engedték nekik.

Az ötvenes éveknek volt egy hang-
zatos jelszava: majd a szocializmus
felépítésével minden komolyabb gond
megoldódik, nem szabad a bajokat ab-
szolutizálni, s különben is a történelem
nagy törvényei a döntőek, s nem az
egyes ember sorsa. Az emberi életnek
ez az arcátlan semmibevétele túlságo-
san hosszan tartott, s nem lehet elfelej-
teni. Hiába tudjuk, hogy minden em-
bernek egyetlen élete van, s azt kellene
szépséggel, értelemmel, gazdagsággal
megtölteni, s hiába tudjuk, hogy erre a
legszerencsésebb korszakokban is csu-
pán csak töredékesen van mód, az
egyes ember nem áldozatként kívánná
leélni az életét, s nem is olyanként aki
csak szenved, igaz, azért, hogy a kö-
vetkező nemzedékeknek jó legyen. A
következő nemzedékeknek ugyanis ál-
talában nem lesz jó, nem lesz jobb,
legalábbis észrevehetően, inkább csak
más lesz még a legsűrűbb változások
idején is.

Serfőző Simon minden írói megszó-
lalásában érzékeltetni képes azt az
alapigazságot, hogy a legfőbb érték
maga az élet, az egyszeri, a megismé-

telhetetlen, s hogy a legkevésbé azok a
tévedések, bűnök bocsájthatók meg,
amelyek az emberi élet ellen irányul-
nak. Ne gyilkosságokra és hasonló
gaztettekre gondoljunk elsősorban,
szerencsére ezek viszonylag ritkák is,
hanem az emberi életet s annak méltó-
ságát megkeserítő cselekedetekre és
cselekedet-mulasztásokra. A hatósá-
gok túlkapásaira vagy éppen közönyé-
re, s arra is, hogy a hatóságot is mindig
egyes emberek képviselik. De a
magánember is mennyi alkalmat talál
arra, hogy rossz és torz ösztöneit kiél-
hesse! Mennyit kellett már az iskolás
gyereknek kínlódnia azért, mert tanya-
si, majd azért, mert falusi, s mindezt
egy olyan korszakban, amely a dolgp-
zó nép államának titulálta magát. S
kellett volna szégyellnie magát előbb
azért, mert nem jár gimnáziumba, majd
azért, mert csak segédmunkás. Húsz év
múltán meg éppen a segédmunkások
gazdagodása és uraskodása tehette szé-
gyenkezővé a kopottas sorsú értelmisé-
gieket. Feje tetejére állt világ volt ez is
meg az is.

A könyvnek azonban nem önsajná-
lat vagy -sajnáltatás a célja. Nem ily-
módon főhős az alkotó maga. Az első
rész írásaiban {Tanyasi gyerekkor) ér-
deklődő fiának mesél kisfiúkoráról, a
bezárt s már nagyon hamar dolgozó
emberré is nevelő tanyasi életről. Em-
lékezés és elbeszélés szerves, valóban
felidéző erejű egységgé válik, s ne
feledjük, Serfőző nemzedéke (ő 1942-
ben született) az utolsó, amely megha-
tározó személyes élmények alapján tud
hírt adni arról a régi paraszti életformá-
ról, amely a hatvanas évek során való-
ban szétfoszlott. Fiának nemcsak azért
lehet érdekes mese, amit elmond az
apa, mert éppen az apa mesél arról az
időről, amikor kicsi volt még, s ez
minden gyerek számára szinte elkép-
zelhetetlen, hanem azért is, mert ő
maga már közvetlenül nem találkozhat
ezzel a világgal. Láthatja még a régi
tanyát, mert az szinte véletlenül meg-



maradt, de már nem láthatja eredeti
rendeltetésében, s azt is legfeljebb el-
képzelheti, milyen lehet naponta legel-
tetni, hajnalban tejet hordani az édesa-
nyával a városszéli házakba, milyen
lehet a téli bezártság, a játszópajtások
nélküli élet, s az állandó szorongás a
bajtól, attól, hogy valamit rosszul csi-
nál.

A második rész - Mi újság otthon?
- régebbi és újabb keletű írásaiban már
a városlakó felnőtt látogat haza a hat-
vanas-hetvenes-nyolcvanas évek ta-
nyavilágába, falujába. Különös vonzó-
dással ír az idősekről, s nemcsak szü-
leiről, hanem szomszédokról, alkalmi
ismerősökről is. Egy alighanem meg-
bocsájthatatlan, de legalábbis elfelejt-
hetetlen bűnünkről szól, s ez az ország-
nak, a társadalomnak, a kisebb közös-
ségeknek s minden egyénnek is bűne -
tisztelet a kivételeknek. S ez a bűn az
öregekért érzett felelősség áthárítása

valami nemlétező sorsra. Nem volt
elég az életformaváltás megannyi kínja
a felnőtt generációknak, megöreged-
vén azt is el kellett viselniük, hogy
gyermekeik távolba szakadtak, maguk-
ra hagyták őket, bár többnyire nem
kegyetlenségből, hanem kényszerű tár-
sadalmi parancsoknak engedelmesked-
ve. A nagycsaládok széthullásának kö-
vetkeztében viszont az idősek nem
vonhatták ki magukat fokról fokra a
munka nehezéből, ahogy ez normális
és méltányos lett volna, s dolgoztak
megszakadásig, s gyakorta halálos be-
tegen is. S nemcsak önmagukért, ha-
nem a gyermekeikért is: a megtermelt
javak többsége hozzájuk vándorolt
Úgy ment - s megy el - ez a nemzedék,
hogy kinevelni őket ezen szokásukból
már nem lehet, hiszen ők úgy tanulták
is, vérükbe ivódott is, hogy addig em-
ber az ember, amíg bírja a munkát, de
az író nemegyszer szinte a szeretettől
és aggodalomtól haragvóvá váló indu-
lattal perel velük, értük: pihenjenek
végre, csökkentsék a munkaütemet.

így válhat pozitív példává az a fiatal-
ember, aki komoly szakképzettséget
igénylő városi munkáját hagyja ott, s
megy haza, vesz lovakat, szekeret s
válik fuvarozóvá, hogy a maga erejé-
ből, jobb keresetéből boldogulhasson,
ne szoruljon a szülei segítségére még
harminc évesen is. A falu ugyan csúfo-
lódik, az anya szégyenkezik, de munka
van sok s így kereset is, s akinek
etikailag igaza van, annak nem kell
szégyenkeznie.

A kötetet egy tíz évvel ezelőtti in-
terjú zárja: Élni segít, ha kimondjuk a
bajt. Az Illyés Gyula-i ars poetica mai
megfelelője ez a gondolat, s mögötte
következtésen, az egész pályát megha-
tározóan van jelen „a művészi szép és a
társadalmi igazság kettős elkötelezett-
sége". S ebből a különböző műfajok-
ban olyan irodalom születik, amely
szép és igaz is, amelyik nem mese, de
mégiscsak az is, s amely az élet ősi,
elemi és feladhatatlan érdekeit figyeli
és őrzi.

Savella Orsolya (6. oszt.) munkája


