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Nemzetféltés, népiség, megmaradás
Serfőző Simon Jövőt írni című könyvéről

Manapság Serfőző Simon könyveit
forgatom. Főleg a tizenkettedik köte-
tét. A borítón félelmetes esteli képben
magasodik ki egy tanya a látóhatár
peremén, néhány akácfával, mintha
egy végleges tarlóégetés füstjében üsz-
kösödne és mérgeződne a tájban. A
hátlapon a költő arcképe lágy vonások-
kal, mégis eltökélt határozottsággal te-
kintőn a jövőbe. A fénykép alatt sorba
szedve, íme, mennyi mindent adott már
az országnak, nekünk ez a határozottan
„népi vonalú" költő!

Minden műrlemben írt. Érdemes
felfigyelni, 1966-ban jelent meg az el-
ső verseskötete, a Hozzátok jöttem.
Majd ismét versek következtek: Nin-
csen nyugalom (1970), Ma és minden-
nap (1975). 1978-ban az Amíg élünk:
riportok, 1982-ben a Bűntelenül: ver-
sek: 1984-ben fő kiadója, a Szépiro-
dalmi Könyvkiadó már megjelenteti
Holddal világítottunk címmel addig írt,
összegyűjtött, újragondolt, átjavított
költeményeit. Kiérlelt, gyönyörűen
rendezett nagy kötetét. De a nyolc-
vanas évek második felében regényt,
sőt drámákat is alkot (Gyerekidő, 1986,
Otthontalanok, 1987). 1989-ben ver-
sei, riportjai jelennek meg együtt:
Veszteségeink gyűlnek. 1990-ben az
Elsötétült arcom újabb verseskönyv.
Ezfl992-ben riportgyűjtemény követi,
a Hazajáró. Megannyi felelősségteljes
megszólalás!

Ez a mostani kötet, amelyet 1994-
ben az Antológia Kiadó jelentetett
meg, a Jövőt írni címet viseli. Hogyan
lehet ennek a feladatnak eleget tenni?
Csak igazságokat kimondóan: „A szü-
lőföld, a környezet elsősorban munká-
ra szoktatott, tanított. Ezért van, hogy
én az írással valamit mindig el akarok
végezni, le akarok tudni. Rengeteg
igazságot kellene kimondani! Megírni
kollektív sérelmeket, amelyek az el-
múlt évtizedekben naponta értek, s ér-
nek máiglan bennünket. S írni öntuda-
tot, méltóságot magunknak. írni kelle-
ne elérhető távlatokat, otthonos hazát,
s embert - nem eszmét - szolgáló
jövőt, érte való tetteket." így szól

1988-ban a címadó írás: a „rend-
szerváltás" előtti szent elhatározással,
nagy reménykedéssel. .

Serfőző Simon miniatúrákat, refle-
xiókat, meditációkat, ötleteket, életböl-
csességeket, tétellé érlelt gondolatso-
rokat, afféle szellemi párlatokat ír le
ebben a kötetében, olykor prózaverse-
ket, máskor „vers-morzsákat", ame-
lyek bármikor egy nagyobb vers lénye-
gévé válhatnak, vagy monológgá, pár-
beszéddé sűrűsödhetnek ^.költői mun-
ka kohéziójában. Emlékeztető rögzülé-
sei ezek az évtizedfordulónak: a leg-
több szólás 1989-ből (9), illetve 1988-
ból (6) való.

Míves prózában, afféle gondos ro-
vásírásban. Helye, súlya, íze, zamata
van itt a szólásnak, a szavaknak. Pedig
sokszor be keményen koppannak ezek
a szavak, be pengeélesek azok a kérdé-
sek!

Mint ahogy a Kolonc az ország
nyakán címűben is mindjárt a kötet
elején: „zsugorodna Budapestre csak
az ország! 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 sorsunkat!
Föl kell számolni, ha ennyire terhes a
vidék, ennyire nem számít, ide nem
érdemes semmit beruházni, vagy ép-
pen - úgy gondolják - »parasztnak
falura« megteszi bármi". Kölcseys fél-
tés, magyarságtudat jele ez 1988-ban,
amikor a főváros úgy kezd viselkedni,
mintha nem is az ország fővárosa len-
ne. Szomorú: „Ha a vidék kolonc csak
az ország nyakán." Bátor ez a megvilá-
gítás a ködösítések, a nemzeti sorskér-
dések elnapolása idején.

Világos, pontos szövegű gondolko-
dásmód ez. Éles, mint a sebész kése:
„Elfogynak utánunk maradó maradé-
kaink", „Pironkodhat a tisztesség, hisz
az arcátlanság a kifizetődő, az elvtelen-
ség" - olvassuk egy körkérdésre adott
válaszban {Örömeinknek szára sza-
kad).

A legdöbbenetesebb erejű féltés a
kötet legrövidebb gyöngyszeme, a Nem

a múltat 1990-ből: „Nem a földet, a
jószágot, az ekét, ekekapát, e földmű-
velő szerszámokat, s a többit, amit
elvettek tőlünk, s mind, amivel népet,
országot nicgkárosítottak, ami ebek
harmincadjára került, nem azt, s nem a
múltat kívánjuk vissza, csak a lelkie-
rőnket, az elvett emlékezetünket, öntu-
datunkat, jogot az önállósághoz, szó-
hoz; csak a méltóságunkat adják visz-
sza!"

A költő a nemzet lelkiismerete -
vallja Serfőző Simon. De vajon kit
érdekel az előbbi szöveg? Kiket? 1990
óta a helyzet csak rosszabbodott. Éle-
tünk nagyobb kérdései elől bizony már
elhúzódnak az emberek: egoisták let-
tek vagy kiábrándultak?

Megható, sőt megnyugtató Serfőző
Simon vallomása. Mert arra példa, ho-
gyan lehet igaznak maradni: „a föld-
művelő ember eszközeit: oriradzót, ma-
rokszedő kapircsot, tokmányt, tehén-
koloncot, jármot, vékát, köpülőt, a
morzsolószéket én nem a lakások szo-
basarkaiból ismerem, ahová a divat
hordatta össze", „s a munkát két kézzel
végzőket: munkásokat és parasztokat
nincs miért megtagadnom. Értük van
dolgom és dolgaim megmérnek."
Eképpen írt Innen című művében,
amely 1975-ben a Ma és mindennap
záróverse volt. Sőt: „Innen származom
a meleg dombról, a félre fésült hajú ól
mellől, a sündisznó-piszmogású tar-
lókról; ebből a piszoktermő, tyúktet-
ves, bolhás, varjaktól megfenyegetett
tanyából" - olvassuk mindjárt e próza-
vers legelső mondatában.

Az ilyen példaértékű elkötelezett-
ség ritka manapság. A népiek, Veres
Péter, Szabó Pál és Nagy László
idegrezdülése él tovább Serfőző Si-
mon magatartásformájában. Nem
epigon ráhangolódás, felvett póz,
imitáció szólal meg benne, hanem a
származás, a gyökerek éltető nedve.
Óhatatlanul eszembe jut a Ma és min-
dennap kötetének egy másik plebejus
vallomása, A jó szó is: „Elválasszam
sorsom azokétól, / akiktől nincs kü-
lön utam?" Amit így folytat:



„El tudnám feledni őket?
Parasztokat, akik -
mikor az egek előtti hodályokból
ment meghalni
az irdatlan-nagy tehénjárom,
a darázs-szélmalmoktól zümmögő

halmokon
virrasztóitok?
El tudnám titkolni gondjaikat?
Tudnék élni
csak egy pillanatra is nélkülük?
Milyen utak.
tájak tudnák életem eltéríteni

közülük,
hogy ne rájuk esküdjek?
Akiken, hogy kinőjék a bajt,
hisz nem vágyakoznak többre,
s mindjárt mosolyogna
örömük,
a jó szó is segítene. "

A Csöndbe, hallgatásba (1989)
ma is tartó betegségünket mondja ki:
„A felelősségnek, veszélyérzetünk-
nek ki kellett veszni, hogy gyanútla-
nokká váljunk, aláztassunk kiszolgá-
ló és parancsvégrehajtó néppé, elje-
lentéktelenítve és lenézetve történel-
münket a meghamisítás tudós pro-
fesszoraitól, hogy szégyellnünk kell-
jen, felejtsük el mihamarabb, akár-
csak idetartozásunkat: magyarságun-
kat, mint provinciálisát, ásatagot, el-
avultat."

Aktuális ma is a Sintér idő (1986)
körkérdésre adott válasza. A Berzse-
nyi-évforduló alkalmából panaszolja
fel népünkről: „A vigasztaló jobb lé-
tért - illúziójáért - föléli, kipusztítja
magát, mert nem tiszteli már a csalá-
dot, sem a hazát, hanem csak a vigéc-
séget, pénzt, a gazdagodás oltárát,
Jelent, jövőt eltékozolva, föl is áldoz-
va, imigyen kerül Európa szemetes-
kocsijára, szálláshelyeit odahagyva
elhappoló idegen kezekre, gyepűink,
folyóink után kapkodó markoknak.
(Ha szükség volt valaha kitárt ajtajú
nyíltságra, igazmondásra, soha eny-
nyire, mint most, hogy szembenéz-
nénk romlásunkkal, megrontottsá-
gunkkal, s idejében még a mákonyok
bódulatából, gyanútlanságából fölne-
szelnénk."

Hogy rímel ez a válasz is egy
versre, az 1982-es Bűntelenül kötet
Kellenének című versére!

„ Kampányország ez,
idénycélok hazája.
Kifogy jövője bői.
A holnapok
s mások kárára
kielégített vágyak
csapatokban tollászkodnak.
Jóllakott,
lecsillapított életek
csöndje páráll.
Csak tehetősebb lettünk,
nem bizakodóbbak.
Kellenének
messzire néző hitek!
A jelen
csak a mával gondol,
nem ablakával
új évszakra nyíló hazával."

Múltunk szerzett betegségeiből még
nem gyógyultunk fel. Ezért csupa tilta-
kozás ez a kötet. A Föláldoznának
(1988) tételes kijelentése a becsapott,
kirabolt nép árulóit támadja: „Az ösz-

Serfőző Simon versei

Dülöngő
A távol homálylik csak:
vaktában fúj a szél.
Vaksik az akaratok.
Eltájolt minden cél.

Ténfergős most a világ,
dülöngő az útja.
Jövője ködtől füstös,
akárcsak a múltja.

Úszunk
Sekélyesből
a mélybe
csobbanunk
kecsegékkel.
Uszonyt növesztvén
lábunk,
kezünk helyén,
nem szemben
a sodrással,
válva süllővé,
keszeggé,
úszunk
az árral.

szefonódások, önérdekek inkább fölál-
doznának bennünket - kiirtva öngyil-
kosságok, a leszegényedésben elhatal-
masodó betegségek, az alulnépesedés,
s az abortuszok: angyalcsinálások által
- csak az előny, kiváltság övék marad-
na. Ez a cél! Más mit számít! S mit
számít a nép!"

A kötet első részének leghosszabb
tanulmánya a Megőrző anyanyelv.
Bölcsességeit érdemes megjegyez-
nünk: „Új analfabétizmus fenyeget. A
képes, tiszta, érzékletes nyelv helyett a
szövegelés, semmitmondó hadarás ter-
jed. A megemelt nyelv kiveszőben",
„A valóság tükröztetése, a bajok fölfe-
dése, kimondása, veszélyekre figyel-
meztetés, a társadalomfeltáró: mind-
annyiunkat érintő válságjelenségeket
magas szinten megjelenítő művek lét-
rehozása mindenkor feladata volt és
lesz is az irodalomnak". Serfőző Si-
mon a magyarság megmaradását szinte
csak a nyelvhez tudja már kötni: „A
magyarság továbbélésének föltétele,
hogy megőrzi, meg tudja tartani nyel-
vét. A nyelvet, amely védelmet nyújt.
Hiszen általa tudunk igazán örülni,
szeretni, biztonságban: itthon érezni
magunkat. A nyelv által tudunk meg-
maradni odavalósinak, ahová szület-
tünk. / Általa tudunk megmaradni ma-
gyarnak."

Látjuk, Bánk, Petur, Tiborc pana-
szai szólalnak fel itten újra ebben a
kötetben. Axiómák: érzelmekben telí-
tett hangon. Nemzetféltés és „idegen-
ellenesség" és népiség. És hit. Tételei-
vel továbbgondolásra, szellemi erje-
désre késztet bennünket Serfőző Si-
mon. Főleg a kötete első harmadában
olvashatjuk a legsúlyosabb kérdéseket.
Ott a legemelkedettebb a stílus is, és ott
a legsúlyosabbak az ítéletek.

Jut azonban az összeállítás végére is
egy fontos válasz, a Tradícióink fenye-
getettsége című. Ennek a lényege:
„fontos az önazonosságunk megőrzé-
se, kultúránk sajátosságának megtartá-
sa. Csak ez óvhatja meg a jövőnket,
fegyver aligha."

A lenni vagy nem lenni hamleti
kérdést nekünk, magyaroknak mindig
is .jobban" át kellett élnünk, mint
mondjuk a nagy nyugat-európai népek-
nek. Jövőnket illetően ezt se felejtsük
el. Erre is int bennünket Serfőző Si-
mon. Hogy megmaradjunk...


