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Serfőző Simon költészete
A fiatalember első komoly verspub-

likációjával szerencsésen korán jelent-
kezhetett: az Új írás 1961. júniusi szá-
ma mutatta be, Próbaút címet adva a
rövid önéletrajznak és a három vers-
nek. Ma már történelmi távlatba került
ez az időszak, s így szemlélhetjük iro-
dalompolitikai eseményeit is. Az Új
írás 1961. márciusi megindulása prak-
tikusan azt jelentette az irodalmi élet-
ben, hogy az 1956 utáni konszolidáló-
dás nyersebb és keményebben diktató-
rikus szakaszát felváltja egy megenge-
dőbb, népfrontosabb. E lap a visszaté-
rések, az újra megszólalások fóruma
volt eleinte leginkább, s csak ezek
mellett töltötte be a legújabb nemzedék
felfuttatásának feladatát. A jelzett
számban például Illyés Gyula, Tamási
Áron, Lengyel József írásai mellett ol-
vashatjuk Ladányi Mihály, Garai Gá-
bor új verseit. Méltán örülhetett ennek
a szövegkörnyezetnek a 18 esztendős
ifjú, majd hamarosan annak is, hogy
részese lehetett a lap szerzőinek részé-
re tartott rendszeres összejöveteleknek,
megismerkedhetett az irodalmi élet
résztvevőivel.

Ha eseményekben nem is mutatko-
zik különlegesnek az első 18 életév,
élményei annál meghatározóbbak. Ser-
főző Simon 1942. október 24-én szüle-
tett Zagyvarékason. Tanyán éltek, a
frissen épülő ház munkálataitól szaladt
a faluba az édesanya megszülni gyer-
mekét, akinek számára a szűkebb szü-
lőföld szó szerinti és jelképes értelem-
ben is felnevelő közösségnek bizo-
nyult. A Szolnok menti község határá-
ból járt iskolába a gyermek, majd meg-
próbálkozott a gimnáziummal is, de az
első év után búcsút vett tőle. Diáktársai
csúfolták, lenézték, de utólag még in-
kább okolja a történtekért önmagát a
költő: „Túlérzékenységem, s nehezen
beilleszkedő-barátkozó természetem
miatt" került sor a távozásra, no meg
azért is, mert a gyengébb általános
iskolában nem kapott elég alapot a
továbbtanuláshoz. Ekkor már írogatott
is, s a megyei lap biztatta. Otthon
segített a szüleinek, majd Budapestre

került segéd-, később betanított mun-
kásnak. „Felfedezése" után rövid ideig
Szolnokon újságíróskodott, majd a ka-
tonáskodás következett. Leszerelése
után került Miskolcra, s azóta ott él,
különböző kulturális munkakörökben
dolgozva, leginkább szerkesztőként.

E néhány életrajzi adatra azért is
szükség volt, mert a pályakezdő sza-
kasz szemléletét is determinálják, s az
egész későbbi pályaívet is. Az induló
költők legtöbbje - ebben az időszak-
ban legalábbis - még életrajzias életér-
zéseit öntötte versbe, Petőfi Sándor és
a népdalok receptje szerint elsősorban,
s ez különösen akkor bizonyult jó isko-
lának, ha a bontakozó költői alkat és a
megélt életsors rokon volt a példakép
költő és a népköltészet beszélőinek és
címzettjeinek a sorsával. Serfőző Si-
mon esetében ez messzemenően így
volt.

A bemutatkozás legelső és legfonto-
sabb költeménye az Otthon. Egyúttal a
korai szakasz egyik legjellegzetesebb
verse, s így meglepő, hogy az első
kötetbe ezen a címen egy másik mű
került be, s az eredeti csak a harmadik
könyvben kapott újból nyilvánosságot.
Az első kötet, a Hozzátok jöttem, 1966-
ban jelent meg a Szépirodalmi Könyv-
kiadónál, meglehetősen elegáns mó-
don: keménykötésben, borítóval, a
szerző fényképének egész oldalas mel-
lékletével. A költőnek ez az egyetlen
kötete, amelynek címe nem verscím is
egyúttal, mégis, bár némiképp jellegte-
lennek tetsző, a versekhez és a bennük
megmutatkozó magatartáshoz illő a
megfogalmazás: Hozzátok jöttem. E
hétköznapias közlés e líra „gyalogjáró"
jellegére is utal, de ezen belül is több-
értelmű, hiszen a „hozzátok" lehet a
város is, meg a szülőföld is, azon belül
a szülők tanyája is, lehet a munkásság
is, a parasztság is, maguk a szülők is, s
mindezt egybefogva jelentheti a ma-
gyar nép egészét, a versolvasók poten-
ciális táborát is.

Hozzátok jönni lehet úgy is, hogy az
megérkezés, hazaérkezés, s úgy is,
hogy az vendégség. Ám a vendég lehet

szívesen látott, s lehet váratlan s egye-
lőre megítél hetetlen is. Serfőző Simon
költészete már kezdetben is nyílt, a
bekopogtató személy tehát megítélhető
költőként és emberként is. A hétközna-
pi valóságban azonban nem ilyen átlát-
ható a helyzet. S a versek már ekkor is
kifejezik azt a kettősséget, amely a
világhoz, az emberekhez nyíltan és
tisztán közeledő szándékai és a világ,
az emberek reakciói, cselekedetei kö-
zött feszül. Az ötvenes-hatvanas évek-
ben nemegyszer kiélezetten drámai
változások zajlottak le a magyar társa-
dalomban, s e változások a legkisebb
társadalmi sejteket is áthatották. A leg-
mélyebbre hatoló a parasztságot érő
változások sora, s ezen belül is különö-
sen éles a tanyasiaké. Közhelynek hat,
hogy az ezeréves paraszti életforma,
annak minden gazdasági, társas kap-
csolatbeli, kulturális formája erőnek
erejével megszüntetésre ítéltetett. Az
iskolai kudarcnál sokkal inkább ez
készteti a szülőket arra, hogy a városba
tanácsolják a fiút: odahaza nem lesz
jövő számára. A tizenéves fiatal amúgy
is szeretne világot látni, s ha még
irodalmi ambíciók is feszülnek benne,
érthető, hogy kapva kap az alkalmon.
Serfőző Simon lírája azonban arról ta-
núskodik, hogy a tipikus nem mindig
érvényesülhet, s hogy a kiszakadás már
kezdetben is megőrizheti a legneme-
sebb nosztalgiát az eredet helyszíne és
életformája iránt. Az Otthon c. vers
hamvasán érzelmes líraisága,
melegségérzete önmagában még
olyanként is értelmezhető-volna, hogy
ez a szülői házba való hazatérésnek
természetesen megfelelő hangoltság az
éppen felnőtt ifjú részéről, azonban ha
az első könyv egészét, méginkább, ha
az innen kimaradt néhány verset, majd
az ezután következőket is figyelembe
vesszük, arra döbbenhetünk rá, hogy
egyrészt az elhagyott környezet rajza is
sokkal több ellentmondást mutat föl
annál, amennyit még megengedhetne a
nosztalgikus emlékezés és szeretet,
másrészt pedig az új környezet sem
megérkezés, s nem az a falu új világa



sem. A pálya egészén a személyes sors
csöndes, visszafojtott drámaisága mind
általánosabb sorsképletté válik, s egy
réteg, egy nemzedék sorsától a ma-
gyarságigjutunk el.

Mindez meglehetősen élesen meg-
mutatkozik a verseskönyvek címadásá-
ban is már. A Hozzátok jöttem fogal-
mába inkább csak utólag magyarázhat-
juk bele az esetleges visszautasítás je-
lentéskörét, a konfliktusosság kiélezé-
sét tehát, a további kötetek azonban
címeikkel s természetesen címadó ver-
seikkel, s egész tartalmukkal a konflik-
tusos létet mutatják fel. Nincsen nyu-
galom (1970) - vallja meg a második
könyv, erősítve is az útra bocsájtó kö-
zösséghez s a kapotthoz is való tarto-
zást, elkötelezettséget a falusiak, az
ingázók és a városba szakadtak, s
egyaránt kétkezi munkások iránt,
ugyanakkor következetesen megfogal-
mazva azt is, hogy megérkezés: nin-
csen, hogy az osztályhoz, közösséghez
kötődés nem jelent a lét egészében
otthonosságot, nem jelent megérke-
zést: „idegenektől nem fér a város, /
feszül, türemlik, /te nem, csak a mun-
kád kell, / nincs senkid / és semmid, /
idegenek házában húzódsz meg / reg-
gelig". Ám nincs nyugalom otthon
sem, mint tudjuk, s mint legszebben
egy két évtizedig kéziratba kényszerült
vers elénk is tárja: „Délután károg a
döbbent fákon. /Ijedtség bújik a kerítés
mögé, az árokba. / Agitátorok kiabál-
nak a kiskonyhában, / szövetkezet lesz
erre a földeken, / s apám az ablaknál
izzad. //Az ellenkezős-szájú nagygaz-
dákat/napok óta / dzsippek hordják a
községházára. // Mi lesz itt öregeim-
mel? / Itthon maradottként mi lenne
velem? /A nagy kazal is menne világgá
innen. " (Por keveredik és szél van). E
vers csak a gyűjteményes kötetben ke-
rülhetett igazi helyére, az itt is Nincs
nyugalom elnevezésű ciklusba. Olyan
világ jelenik meg itt, amelyben „Az
égen / fényeskednek eszméink. / Am
lent a tapasztalat." (Eső), amelyben
„ Virág ég. Hajlong a paraszt. / Gyom-
rában víz: ebédfölhet. /Kapál, észre se
venné, / ha magára húzná a földet. "
(Nyár), s amelyben Riadalomban élnek
az emberek.

A Nincsen nyugalom azt vallotta:
„hozzá töretsz /a küzdelmes életűek-
hez", a címében semlegesebb Ma és
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mindennap (a kötet 1975-ben jelent
meg) már a teljes azonosságot tételezi:
a megszólaló egy a tömegből, végig
többes szám első személyben fogal-
mazza meg az életsummázatot: „Meg-
esszük a holnapravalónk, /a keresetet.
Fölélünk / mindent, asszonyunkból / a
gyereket. És mégse /szökünk meg, mert
minek, / hova? Ott vagyunk, / ahol a
küzdelem izzad, /ma és mindennap.".
Nincs egyik és másik út tehát, minden-
hol „ott" van az ember a küzdelem
terepén. Az itt-is-ott-is-ugyanolyan-lét
felismerése nem töltheti el örömmel
azt, aki mégiscsak a mesebeli szegény-
ember fiaként vágott neki a világnak,
hiszen most üres tarisznyával áll a
senki földjén, s azt kell látnia, hogy
neki sem sikerült. E helyzetet meglehe-
tősen változtathatatlanként fölismerve
természetesen .,alkalmazkodni" kell, s
ennek háromféle módját találja meg a
költő. Az egyikre az idézett vers a
legjobb példa. A milliókkal való azo-
nosulásról van szó, a világ rendjének
felismeréséről, s benne a személyes
sorsról: te sem kiválasztott vagy, ha-
nem egy a többiek közül, nem a mese-
beli, hanem egy valóságos szegényem-
bernek a gyermeke, akire nem várnak a
mesék csodái. A hazulról hozott példa
s minden további tapasztalat is azt
mutatja, hogy a milliók életben mara-
dását és embernek megmaradását a
munka teszi lehetővé, s az csak a té-
nyek tisztelete alapján lehet eredmé-
nyes. A dolgok, a tárgyak, az életteret
adó természet így válnak elemi és ele-
mentáris fogódzókká. A szerszámokra
utalva fogalmazódik meg: „Teszem én
is, / amit ők tettek: / a dolgok nyelvén /
beszélek." (Teszem). A dolgok, a tár-
gyak, a szerszámok, a természet jelen-
ségei, a növények, az állatok állandó
kulcsszereplői lesznek e lírának, s nem
fontos kellékekként, hanem a szemlé-
let tartópilléreiként, s ez ekkortájt dől
el véglegesen.

Az embernek maradás első két mód-
ja szorosan egymáshoz kötődik, a har-
madik viszont mintegy vitában áll ve-
lük: ez ugyanis az ironikus-önironikus
látásmód nyomatékos - ám átmeneti -
megerősödése, mint ebben a pillanat-
képben is: „Legyint az életére, mint /
őrá szoktak. Nézi őt valaki / valamire ?
Hisz. dolgozik csak. / Reggelente siet,
lohol / vele az utca. / Munkájából él. /

Nem is viszi sokra." (Munkájából). S
ugyanez önarcképszerűen: „Pénzzé
kellene magamat / tenni. Kinek / kíná-
lódjak? / Már maradok, /aki vagyok. /
Mit kelletlenkedjek! / Elkeltek, akik /
kellettek." (Hasznom látnám). A nagy
közösséghez tartozás és a dolgok, tár-
gyak szeretete, a kétkezi és bármiféle
munka becsülete az ösztönös tudat ref-
lektálása a felismerésre, az irónia a
mindezt kétségbe is vonó, a józan tár-
gyilagosságot is felülbíráló magatartá-
sé, a reménykedő helyett a kételkedő,
az ösztönös helyett a racionális tudat
műve. A szkepszis szüli az iróniát, de a
léthelyzet szekptikus értelmezése nem
csak efelé vezethet, s valóban, a negye-
dik kötetre el is tűnik ez a határozott
irónia, s helyét egy olyanfajta rezignált
magatartás foglalja el. amely módosítja
a szemléleti horizontot: az osztálygyö-
kerű és meghatározottságú szegények-
hez-tartozom képletet kitágítja egy-
részt azzal, hogy a személyes tapasz-
talat idejét történelmi dimenzióval dú-
sítja, másrészt azzal, hogy a szegény-
ség fogalmát mindinkább átjátszatja a
magyarságéba. A Bűntelenül (1982)
címadó verse figyelemkeltően hordoz-
za e változásokat, amelyek már az
előző könyvben is észlelhetők voltak.
A világkép átalakulását leginkább a
hosszú versek mutatták ott, de egyelőre
inkább csak azzal, hogy az addigiakat
összegezték, s megőriztek egy naivabb
történelmies reményelvet. Az Édes-
testvéreim az elmúló, de feledhetetlen
tanyai világ leltára, tárgyias végeladás.
A költőben az emlékek szépsége és a
változás szükségszerűsége alig vitáz-
va, szinte békévé oldva kerül együvé, s
hasonló jellegű az egyébként egészen
más. jóval elégikusabb hangvételű Ott-
honunk: e táj is. A hetvenes évek
kiegyensúlyozottabb hétköznapi élete,
a gyarapodásnak bár korlátozott lehe-
tőségei adnak mindennek élményala-
pol. s így nem hiteltelen a közlés: „Ki
tudta, a mezsgyékről valaha majd /
megnyugvás ballag haza, /ahol én még
följajdulva guggoltam le a barázdák-
hoz". Egy harmadik hosszúvers, az
Anyáin sokkal inkább hordoz feloldha-
tatlannak látszó feszültséget, hiszen az
állandósult elszakadotlság az alapja, de



ennek is értelme mutatkozik: a fiú elhi-
vatottsága. Viszont az Egykék országa
már egyértelműen a Bűnteleniil kötete
felé mutat, címével is szinte kihívóan
vállalva azt, amit az akkori politika
cáfolni vagy legalábbis bagatellizálni
próbált: azt, hogy „föléli Magyaror-
szág e népet". E vers egy az emlékezés
homályába veszően hosszú múltú gya-
korlatot állít szembe a közelmúlt és a
jelen rossz tapasztalataival, aminek
szociológiailag pontos okát is rögzíti:
„magunknak is szeretnénk már élni",
hiszen ..a gond egyforma / kosztján
élni ki szeret.'/A baj gomolygó. /fojtás
füstjében lenni/ki szeret'.'". E megért-
hető, ám elfogadhatatlan helyzet oly
fájdalmas a költő számára, annyira
gyerek-, azaz jövőpárti, hogy csak a
természet emberiesítésével fejezheti ki
azt: „Csak az újszülött madarak oáz-
nak. / rugdalóznak gügyögve. / Csak a
szél gőgicsél. / anyjának fönt a fán a
fészke. /A gödör teli hullámzó gazzal. /
csak a kicsi kő fürdik benne. "

A gyűjteményes könyvben az Egy-
kék országát követi á Bűntelenül cik-
lus, s benne e vers is, amelyre ugyan-
úgy a féltő nemzetben gondolkodás a
jellemző, mint az iménti hosszúversre.
A két vers népfogalma gyakorlatilag
azonos: a magyar nép olyanként jele-
nik meg benne, mint amelyet külső és
belső uralkodó hatalmak leszorított
életre kényszerítenek, s még bűnösnek
is nevezik. A Bűntelenül szemlélete
egyrészt tehát még őrzi az uralkodó és
a dolgozó osztályok, erők éles megkü-
lönböztetésének eszméjét, mint olyan
alapellentétet, amely meghatározza a
történelem menetét, másrészt viszont
már belelátja az ország minden polgá-
rát a nemzet fogalmába. Ugyanakkor
továbbviszi Radnóti Miklós gondolatát
is, csak annak inverzióját visszafordít-
va: bűntelenek vagyunk mi is, „akár a
többi nép". Mert vannak bűnök ugyan,
de nem mi, nem a nép a felelős érte
bárhol is járunk, „a vétkesek nem mi
vagyunk, / hogy a bűntudattal nekünk
kellene / függönyözni ablakunk. ". A
szemlélet váltását, a helyzet tovább-
gondolását mutatja az is, hogy az Egy-
kék országa ugyan rögzíti a gondot,
amelynek szempontjából a múltbeli ál-

lapot egyértelműen jobb volt, s a gond
okának nem a népet tartja, ám nem
nevezi meg — költői módon sem - a
felelősségre vonandó erőket. Lehet
persze a látuinot is emlegetni, ám ez
idegen volna Sorfőző költői alkatától,
ám ha sem a nép nem hibás, sem a
hatalom, akkor csak a végzet maradhat
magyarázó okként.

Az összegyűjtött verseket tartalma-
zó kötet időhatár-megjelölése 1962-
1983 (hibásan, hiszen 1961-ben közölt
verseket is tartalmaz), címe pedig:
Holddal világítottunk. Van benne tíz-
egynéhány új vers is, a címadó darab
azonban már benne volt a harmadik
könyvben, cikluscímként is. Az addigi
pályaívnek tehát nagyjából a felezőide-
je táján keletkezett, s igen szerencsésen
került kiválasztásra, hiszen visszafelé
és előre is jelzi a költői utat. A tanyai, a
szegénysori élet történelmivé tágul
már e műben is, sőt éppen ez a történe-
lemtudat-élmény a leginkább meghatá-
rozó benne. Osztályszempontú, de nem
igazságtalanul az a vers történelemké-
pe: „míg mások sorsunkról intézked-
tek, /Holddal világítottunk magunktiak
/ a kerítések mellett. / Csak éltünk
ebben a hazában, / nem mi laktunk
benne. / Lelakták Zápolyáék, Dózsa /
kint az Alföldön: az udvarukon / ker-
gette meg őket." A költemény múlt
idejű igéi csak a zárómondatban válta-
nak jelen időre, s ezzel a múltbeli
helyzetet a jelenre is érvényesnek mu-
tatják, s ez az időszerűsítő bátorság a
közlés legfontosabb újdonsága: „S
amerre szétriasztották / a méltóbb időt
ígérő/annyi igyekezetünket, /az egek
ereszalja körül is / még mi bóklászunk,
/ egybeterelni mindet.".

A Holddal világítottunk új versei
azonban következetesen folytatják a
Bűntelenül szemléletét, sőt mind radi-
kálisabbakká válnak. Veszteségeink
gyűlnek - jelenti ki a költő, s ez lesz
következő könyvének is a címe 1990-
ben. Ez elegyes könyv, régebbi és
újabb versek mellett riportok, családi
dokumentumok is vannak benne, s a
szűkebb szülőföld világa adja meg a
motivikus egységet, s természetesen a
sorsképlet is. A költemény már általá-
nosnak mutatja a romlást, s még azt is
szigorúan ítéli meg, amit egy évtizede
még hajlamos volt történelmi szükség-
szerűségként pozitívan látni: a régi

életforma felszámolását. Ekkor már
magától értetődő, hogy az egyén és a
réteg sajátosságai nemzeti dimenziót
kapnak a jelen és a történelem vonat-
kozásában is, s mindennek az fokozza
tovább a jelentőségét, hogy az egészet
a jövőért érzett aggodalom vezeti. Az
országos huzat „Kitakaríttatta múltját
tudatunkból, / mint a szemetet. / Or-
szágrészekfeledésbe tűntek: /a Balas-
sit emlegető tájak, / a stószi magányt /
fenyveseikkel őriző hegyek. / Jajos szü-
lőföldje / Mikesnek, Dózsának. / S a
világszabadság / amerre Petőfivel ele-
sett. "

Veszteségeink sokasodásának szo-
morú következménye az elsötétült arc.
A nyolcvanas évek második felében
mind szókimondóbbá válik a költő tár-
sadalomkritikája, s ekkor már úgy lát-
ja, hogy nincs mentség az 1945 után
berendezkedő hatalom számára sem,
ez sem a népért cselekedett. S aki erre
rádöbben, tovább nem hallgathat:
„Nem vállalom a hallgatást, /a haza-
árulást! /Nem nézem el, felnőttségün-
ket/ miként kiskorúsítják, / miként sor-
vasztják tudatát / e járókában tartott
népnek, / s dedósodik el az ország."
Elsötétült arcom - hirdeti e vers, s az
újabb verseskötet is (1990), kiélezetten
szembeállítva e címadó darabban az
elsorvasztott lehetőséget, a harmoni-
kus személyiség megőrzését, hiszen ha
nem olyan a sors, amilyen, akkor „Még
ficánkos kedvű, / nevetős szájú lennék
én, / kurjantós örömű, / amilyen vol-
tam. // Röptetném tekintetem, / mint a
madarat. / S nemcsak magamat, / az
utcákat is megfuttatnám, / a járdá-
kat. "

Egyre átpolitizáltabbá válik ez az
életmű, ám míg korábban lírán kívüli
műfajok: riportok, drámák fejezték ki a
politikumot, most egy olyan változás
indul el, amely a lírát és a publiciszti-
kát közelíti egymáshoz. Formai jele
ennek a prózavers, valamint a publi-
cisztika megjelenése, ugyanakkor a
kettő egymáshoz közelítése. Serfőző
Simon legutóbbi könyve, a Jövőt írni
(1994) műfaji önmegnevezése szerint
„Prózaversek, publicisztikák" gyűjte-
ménye, ám e két műfaj nem mindig
különül el élesen egymástól, hanem
olyan közelivé válik, hogy a legszigo-
rúbb poétikai vizsgálódással sem lehet
eldönteni, hogy egy adott darab most



mi is inkább. Sokféle oka lehet ezen új
jellegnek, megsűrűsödésének. Elsősor-
ban nyilván a nyolcvanas évek mély
áramú, majd felszínre is törő hazai
folyamatait kell említeni, amelyek fel-
fokozták a veszteségtudatot. Egyénileg
színezi ezt az ötvenedik életévéhez kö-
zeledő, majd azt elhagyó életkor,
amely eleve számvetésre késztethet, s
még inkább akkor, ha egyúttal a társa-
dalom is radikális változást él át, s ez
az egész eddigi életutat is más látó-
szögből is mutatja. A csalódás, a meg-
csalatottság az egyénre, a nemzedékre,
a magyarságra nézvést legalábbis álta-
lánosnak bizonyul, s a hitet, a reményt
leginkább az őrizheti, hogy mint eddig
is, talán ezután is minden bajt túl fog
élni ez a nép, közösségként legalábbis.
A természet örök körforgása mutatja a
veszteséget is, de az újjászületést is:
„ Vesztett forradalom mindig / minde-
nik nyár. / Levert parasztsereg / a
kukoricás." Ám az élet a földmélyén
érzi magát, s „ Csak tavasszal kis nap-
fény-gyufaláng / gyűljön a mag-aknák-
nak, /a robbanás szétvet földhalmokat,
/barázdákat." Csak tavasszal).

Oka lehet a prózavers-publicisztika
jelenlétének alkotás- és befogadás-lé-
lektani változások sorozata is, amelyek
kölcsönhatásban vannak egymással. A
változó kor azt mutatta már a hetvenes
évektől, hogy a költészet hatása radiká-
lisan csökken. Serfőző Simon a maga
szelídebb hangú és kevéssé látványos
lírájával, vidéki életével amúgy sem
került soha divatos csapatok, irányza-
tok sodrába. Ugyanakkor a nyolcvanas
évek derekán ismét olyan évek követ-
keztek, amelyben az írói megszólalás
ismét igen fontosnak mutatkozott, ami-
kor egy-egy verssel politikai bizottsági
ülésen is foglalkoztak. Módszertani di-
lemmává is válhatott: miként lehet a
társadalom növekvő politikai aktivitá-
sát és a költészetnek ez ügyben kétség-
telenül eszközjellegét egyeztetni? Ser-
főző Simon a prózaverset találta erre a
legalkalmasabbnak, s ez elméletileg
sem volt rossz elképzelés, gyakorlati-
lag pedig logikus is egy olyan költőtől,
aki kezdettől vonzódott a szabadvers
lazább kötöttségeihez. Első jellegzetes
munkája e nemben még a harmadik
kötetet záró mú'helyvallomás, ars poe-
tica, az Innen, a gyűjteményes kötetet
zárva is nyomatékos szerepet kap. A

Veszteségeink gyűlnek c. kötetben kez-
denek el megjelenni azok a versprózák,
amelyeknek kiindulópontja nemegy-
szer valamilyen publicisztikai alkalom,
ám ezek is szervesen épülnek be a lírai
darabok közé. S a legutóbbi kötetben
sem okoz gondot a kettősség.

A közvetlenebb átpolitizálódás kiin-
duló témaköre felismerhetően a vidéki
létből következő érzékenység, amely
annyi rossz tapasztalat után most már
nem ámíthatja magát: a fentihez képest
lefokozott élet ez, az országos lefoko-
zottságban kettős teher. Vidék, tarto-
mány, vallja az Elsötétült arcom máso-
dik ciklusa, s a vidék Kolonc az ország
nyakán. Az Egykék országához képest
másokú nemzetféltés szólal meg, a vi-
dék-főváros szembeállításban kissé ta-
lán pontatlanul, hiszen, mint azóta
egyértelműen megmutatkozik, inkább
az ország keleti és nyugati felének
ellentétes útjáról van szó. Ám keleten
élve, az ottaniak sorsával azonosulva,
megbocsájtható ennyi pontatlanság, hi-
szen a lényegen ez nem változtat: az
ország egyik fele tartománnyá válik,
kolonccá: „Ha nekünk sok ez a haza,
ami van, ami még megmaradt, nem
tudjuk, nem akarjuk belakni, adjuk át
másoknak, akik csak az eltirhulásunkra
várnak — megérdemeljük a sorsun-
kat!". Kölcsey aggodalma a „más ajkú
nép" megjelenéséről újabb változatban
néz ránk, és sajnos korántsem túlzó
fantáziálgatás eredményeként.

Egy másik, korán megjelenő téma-
kör a munka ellentmondásosságát is-
meri fel: ami teremt, az pusztítani is
képes. A szerzésvágy és a könnyebb
élet vágya már nemcsak érthető, lénye-
gében pozitív célként mutatkozik meg,
hanem az embert felfaló, hosszabb tá-
von nemzedékeket s nemzetet is meg-
nyomorító, pusztító erőként: „Mint a
ló, / izzad hajszoltságunk, / loholva a
napok porából / összekapirgálható ja-
vakért, / elbúcsúzva eszményeinktől, /
minta vándormadaraktól. /Inkább há-
zunk legyen, / mint meghittebb ha-
zánk. " (Inkább). A legnagyobb baj ta-
lán az, hogy eközben „Elcsapva a
közösségi érzés, / emberség is: / széde-
leg világgá.". Mindenki A mának él:
„rövidtávú minden remény" s „Önzé-
sek / kaparnak maguknak, / mint a
tyúkok. /Bizodaltna nincs, /a mának él
már a jövő is. / Ideiglenes létre /

tértünk át. Berendezkedett / átmeneti,
ideiglenes / sorsra az ország:'/ távlat-
talan időkre. / Fölszámolja holnapját, /
mintha lemondott/volna magáról".

A vidékiség és a munka rontó hatá-
sához másfajta tapasztalatok társulnak,
s nyíltan kezd megfogalmazódni a
rendszerrel szembeni teljes körű elége-
detlenség, a vád azokkal szemben, akik
„A természetet át akarták alakítani,
miként természete ellen az embert: ön-
magából kiforgatni. Fölszámolni e
hallgatásba és hanyatlásba merülő nép
önérzetét" (Nem szólhatott). Olyan vá-
dak fogalmazódnak meg, mint a teljes
körű, az emberi sorsa is vonatkozó
államosítás (Föláldoznának), a maguk-
ra hagyott Öregek, a túlzó internacio-
nalizmus (Csöndbe, hallgatásba),
1956 forradalma (Hiába sulykolták),
világháborús halottaink kötelező elfe-
ledése (Feledésből az emlékmű, Fekete
lobogó), a kistulajdonosi termelő-alko-
tó munka felszámolása (Ki szolgáltat
igazságot?). Olyan helyzet alakul így
ki, amelyben jogos a kérdés: „Ha mi
magunkat pusztítjuk, / más miért ne
segédkezne?" (Nem lesz kegyelem).

Egyelőre végső szó lenne ez? Ko-
rántsem, s éppen e totálissá növekvő-
nek mutatkozó reménytelenségre csap
rá még nagyobb erővel a legújabb
könyv címe: Jövőt írni. Ennek legtöbb
írása még a nyolcvanas évek végéről
való, nem a kilencvenes évek termése
tehát. Ami mégis, s világképi jelentő-
ségű, az továbbra is aggodalmas hangú
és inkább veretes publicisztika, mint
költészet. Az alkotói pálya legnagyobb
kérdése tehát ma alighanem az: lehet-e
verset írni a kilencvenes években, pon-
tosabban: mit és miként írjon meg az a
költő ma, aki szervesen kötődik több-
féle olyan hagyományhoz is, amelye-
ket sokan megkérdőjeleznek: írók az-
zal, hogy nem követik, hogy megta-
gadják, az olvasók azzal, hogy nem-ol-
vasókká válnak. E hagyománykör leg-
lényegesebb vonása a költészet közös-
ségi beszéd jellege volt, s ennek egy
olyan fajta dúsítása-konkretizálása jött
létre Serfőző Simonnál, amelyik az
illyési tárgyilagos szenvedélyességgel
vitte tovább a Nem menekülhetsz gon-
dolatát. Ez, mint látható és belátható,



ma, az utóbbi évtizedekben sem csak
elhatározás dolga volt, hiszen aki nem
menekülhet, az nem határozhat úgy,
hogy mégiscsak elfut a feladat elől. S
abban is rokon a harmincas évekbeli
Illyés-sorssal az övé, hogy mint akkor,
most sem volt képes a költészet igazán
behatolni a tömegek közé, s így köz-
vetlen hatóerővé válni sem tudott. Ám
nem is ez a dolga, hanem az, hogy
kovász legyen.

Serfőző lírájának kezdettől fogva
kérdése az is, hogy a szűkebb útrabo-
csájtó közösség és a tágabb nemzet
érdekeit miként képviselje, milyen köl-
tészettípussal. Pontosan látta már kez-
detben, hogy sem az Illyés-, sem a
Nagy László-Juhász Ferenc-típusú út
nem számára való a maga közvetlensé-
gében. A népközelséget nem válthatta
át sem népies, sem látomásos jellegű

költészetté. Bár feltűnően jó érzéke
volt a bukolikus jellegűvé szelídülő,
ám modernül népies hangvételhez is,
amelynek segítségével egy elemien
panteisztikus természetképet is áradó-
an ragadott meg, ugyanakkor a tömör
és képszerű dalformában is otthonosan
mozgott, végül is a szikárabb szerkeze-
tű és nyelvű, a képekkel mind takaré-
kosabban bánó, a képes beszédtől a
fogalmiság felé haladó verstípust dol-
gozott ki. Akármennyi is ebben a föld-
mívelő élet tárgyias, emlékező-felidé-
ző-szembeállító megjelenítése, a foga-
lom irányzatos értelmében Serfőző Si-
mon sem nevezhető népi vagy népies
költőnek, legfeljebb abban az igen átté-
teles jelentéskörben, hogy a közösség,
a nemzet sorsa foglalkoztatja, ám ez
számos alkotóra jellemző, például Ba-
bits Mihályra is. E líra tárgyias-szikár
beszédmódja - amely egyébként töké-
letesen harmonizál a személyiség
visszafogott racionalizmusával -, nem

önmagában lehet alkotói gond, hanem
azért, mert a képszerű megjelenítéstől
a fogalmiság felé vezető úton a lírai és
prózai beszédmód határai is kérdésessé
váltak, s bár a mai líra nagyon sokféle
határt feszeget, talán szerencsésebb
volna, ha e költészetnek kísérleti sza-
kasza lenne az, amelyben döntő lett a
verspróza, s vissza lehetne térni akár a
képeknek, akár más eszközöknek a se-
gítségével a versszerűbb, a költőibb
lírához e határhelyzetből. A személyes
lét és a társadalomé mind drasztikusab-
ban mutatta fel az értékek vesztésének
folyamatát, ám a líra mint érték nem
veszhet el, „szükséges, hogy vers íras-
sák", mert kell Élni segíteni. Az ellent-
mondásoknak az a hálója, amelyen
vergődve vezetett máig az ember sorsa,
s amelyet a költő verseiben nevezett
néven, ettől még szét nem foszlott, ám
tudatosításuk segít a lét felnőtthöz mél-
tó, tehát a formálás, a teremtés vágyát
fel nem adó megélésében.

Kabai László: Aratás után (Bugyogó) 25x35 cm (lavírozott tollrajz)


