
„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...


