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Bakonyi István

Serfőző Simon egy kisregénye: Fészekhagyók

A gyorsuló időben Serfőző Simon köteteinek a kiadása is dinamikus lett. 2009-ben a Széphalom Könyvmű-
helynél jelent meg Fészekhagyók című könyve, korábban már kötetekben is publikált elbeszéléseivel, valamint a 
kötet címét is adó kisregénnyel. 

Jelen írás keretében most a tizenkét novellával nem foglalkozom, ez egy másik írás tárgya legyen inkább.  Csak 
annyit, hogy az itt közölt művek nem változtatják meg képünket írónk epikai értékeit illetően, mindössze azok 
megerősítéséről van szó. Újfent meggyőződhetett az olvasó arról, hogy Serfőző Simon elbeszéléseiben a legne-
mesebb magyar hagyomány útját járja, hűséges követője a huszadik század realistának nevezhető szerzőinek, 
ahogy korábban is szó esett róla, talán elsősorban Móricz Zsigmondnak. Ez nem jelenti azt, hogy például Né-
meth László vagy Kodolányi János novellisztikája ne hatott volna rá, ugyanakkor az is biztos, hogy az évek során 
kiküzdött magának egy, csak rá jellemző hangot az epikus műfajokban is.

Ebben a kötetben példásan egészíti ki ezt a világot a Fészekhagyók című kisregény. Tulajdonképpen a Gyerek-
idő című  regénytrilógia folytatása ez a mű, hasonlóképpen az önéletrajz elemeiből táplálkozva. „Ez a kisregény 
a kezdeti pesti éveket  tárja elénk. Az albérlőt, a munkásfiút, a társára találó szerelmest.” (Vasy Géza: Serfőző 
Simon pályaképe,  i. m. uo.) Úgy is mondhatjuk, hogy az eszmélődés korszaka a mű tárgya, a fejlődésrajz újabb 
mozzanataival. Ám álljunk meg egy pillanatra a címbe emelt szó elsődleges jelentésénél! Mit jelent a „fészekha-
gyó” szó? Az ilyen madarakkal szemben a fészeklakók általában csupaszon, fejletlenül látják meg a napvilágot, 
és rászorulnak anyjuk segítségére. Fákon fészkelnek, így viszonylag védettek a ragadozóktól. És mi a helyzet a fé-
szekhagyókkal? Az ilyen fiókák a kikelés után követni tudják anyjukat, és önállóan táplálkoznak. Az első idők-
ben tehát életképesebbek. Közéjük tartozik a nyári lúd vagy a fogoly.

Nem szeretnék persze ornitológiai fejtegetésbe bocsátkozni, csupán azért említettem meg mindezeket, mert 
egy irodalmi műben sincsenek véletlenek, s nincs véletlen a címadásban sem. Ez a cím természetesen arra is utal, 
hogy az életképességet, a felszínen maradást hangsúlyozza. Így kezdődik a történet: „Csupa fül volt mindig. Még 
a szájával is hallgatta, amit a felnőttek mondtak. Rá is szóltak néha, hogy csukja be, mert huzat van. Mindjárt be-
csapja az ablakot. Jól kinéznek, ha kitörik: vihetik beüvegezni.” Már itt is láthatjuk, hogy a korábbiaktól eltérően 
ebben a kisregényben az elbeszélő személye újszerű: egyes szám harmadik személyű az elbeszélő hangja, nem az 
egyes szám első személy dominál. Mindennek természetesen oka és következménye van. Itt a kívülállást érzékel-
teti ez az eljárás, azt a fajta fölülemelkedést, ami sokkal inkább sajátja az epikának. Visszatérve a cím tartalmára: 
az életképességet hangsúlyozza ezen a módon az író.

A kívülállás persze csak részlegesnek mondható, hiszen az író „személyes érintettsége”, az egész életmű isme-
retében vitathatatlan. Ami a történetet illeti: tizenhat esztendősen, Pesten egy rokon asszonyhoz, Piros nénjéhez 
kerül albérletbe. Meglehetősen nyomorúságos körülmények között él és dolgozik segédmunkásként. A szegény-
ség a városban persze más, mint otthon volt. Itt viszont az első időkben egyáltalán nem mozog otthonosan. Az új 
helyzet idegen számára, és rossz közérzetét erősítik a munkahelyi viszonyok is, hiába protezsáltja Kopasz Imré-
nek. Egy jellemző részlet ebből az időből: „Mikor megszabadult a porta éber őrétől, a nyomasztó érzések annyira 
eluralkodtak rajta, hogy nem arra indult el, amerre kellett volna. Majdnem el is tévedt. Úgy kellett a harmadik ut-
cából visszafordulnia, amerre már járda se volt. Csak sár, csúszós latyak, az fröcskölt a kerítések mellett.” A rövid 
környezetrajz pontos tükre a fiú lelkiállapotának, annak az állapotnak, ami ezen a kényszerpályán jellemzi. Nem 
véletlen, hogy egyik recenzense pusztuló világról ír, miközben megjegyzi: „Ahogy a kisgyermek a felnőtté válás 
folyamatában egyre jobban felismeri az események mozgatórugóit, úgy komorodik el az elbeszélés hangütése is. 
A távolról az ígéret földjének tetsző nagyváros kínálta lehetőségek jóval szerényebbek és nyomasztóbbak, mint 
azt elképzelte, de a visszatérés immár elképzelhetetlen. Egy egész nemzedék tragédiája ez.” (Sz. N.: Egy pusztuló 
világ gyerekszemmel. Heti Válasz, 2009. 09. 20.) 

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy valódi „fészekhagyó” ő, azonban teljesen még nem képes az önálló életvi-
telre. Éli azoknak a kemény életét, akik a fővárosi albérletekből albérletekbe és a fűtetlen, lepusztult szobákba 
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vándorolnak, és kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a város kitaszítottjai közé tartoznak. Hősünk egy idő után 
Piros nénjére sem számíthat, és éppen az asszony keres neki új helyet, ezzel mintegy kiadva az útját. Persze előbb-
utóbb azért mégiscsak berendezkedik az új és idegen környezetben, hiszen a fiatalság ereje hajtja előre. Közben 
ugyanakkor számos embertelen helyzet is vár rá. Ismét egy jellemző részlet a kisregényből: „Elment a sarokig, 
aztán a másikig. Kivert kutyának érezte magát, amelyiknek nincs gazdája, se egy vacka, ahová elhúzódhatna. 
Vacogott a hidegben. Úgy össze-összekoccantak a fogai, hogy szinte belesajdultak.” Megfigyelhetjük azt is, hogy 
a novellák világától némiképp eltérően itt jóval elmélyültebb a főhős személyiségrajzának bemutatása. A műfaj 
természetéből következően részletezőbb, elemzőbb sok-sok részlet. Ily módon a történet is összetettebb, a cse-
lekményszövés gördülékenyebb. Éppen a műfaji különbségekre mutat rá Bereti Gábor is a műről szóló recenzió-
jában: „A kisregény novellákhoz hasonló minőségű megformálásához a szerzőnek másfajta képességeit kellett 
mozgósítania. A különbséget a novellaszerkezet eredendő horizontalitása és a kisregényszerkezet vertikalitása 
közötti eltéréssel érzékeltethetjük.  … a kisregény kompozíciójának egy állandó mozgásban levő hierarchikus 
rendszer egyensúlyi állapotának kell megfelelnie…” (Bereti Gábor: Serfőző Simon: Fészekhagyók. http:/www.
kortarsonline.hu/1004.bereti.htm) Úgy látjuk, hogy ezeknek a műfaji feltételeknek ez a kisregény megfelel.

Egy, a fiú sorsát és helyzetét jól jellemző pillanat, amelyben új albérletében hajnalban kel föl (a főbérlők nem kis 
bosszúságára…), mivel ébresztőórája sincs, és túl korán próbál bejutni a munkahelyére, ahol aztán lebukik a por-
társ előtt, és menekülni kénytelen. És mindez azért, mert melegre vágyott… A fentiek mindenképpen új vonást 
jelentenek,  például a korábbi, Gyerekidő című regénytrilógia világához képest is. A kisregény némiképp köztes 
(a novella és a nagyregény közötti) állapotának megfelelő az írói eljárás. Egy, a főhős számára nagyon is megha-
tározó életszakaszt mesél el, s úgy, hogy közben mindez az egész életre, az egész sorsra vonatkozik. Szerepük van 
ebben a gyerekkori élményeknek, azonban fölsejlik néhány vonásában a bekövetkező jövő is. 

Vannak ebben a kisregényben visszatérő elemek is. Például az, hogy az apa nem volt hajlandó belépni a terme-
lőszövetkezetbe. Mindez itt akkor kerül elő, amikor a fiú – háromhetes kihagyás után – újra hazamegy a szülői 
házba, ahol egyébként először csak a kutya fogadja. Most a tsz-szel kapcsolatban annyi a különbség, hogy az agi-
tátorok erőszakkal és leitatással kicsikarják az apából a belépési nyilatkozat aláírását, ám a férfi később nem ve-
szi föl a munkát a szövetkezetben. Így tiltakozik a kolhozosítás ellen. Serfőző leplezetlenül ír a korszak kegyet-
lenségeiről. Ezt megtette máskor is, de talán ebben a kisregényben a legplasztikusabb és legérzékenyebb az írói 
eljárása. A beszolgáltatásokról, a hatalom rabló gesztusairól. A fiú családjától is elvitték például az egyik tehenet 
és a szekeret.

Az is sajátossága a kisregénynek, hogy a cselekmény ugyan megy a maga útján előre, ám időnként megszakítják 
a múltból fölvillanó képek, történések. A modern próza jól ismert eljárásával, az idősíkváltással is él tehát Serfőző 
Simon. S amikor otthon a fiú találkozik anyjával, szembesül a súlyos gondokkal, és nem akarja terhelni őt a saját 
problémáival. Úgy találja szembe magát a diktatúra természetével, ahogy annak idején Csoóri Sándor is meg-
írta híres, Illyés Gyulának szóló levelében azt, amit szülőfalujában, Zámolyon látott. Arról, hogy mit műveltek 
Rákosiék a parasztokkal, a falu népével. Serfőző itt mindezt a kisregény természete szerint teszi meg, beépítvén 
a dokumentatív eszközöket. 

És az is fontos, hogy egyre jobban látni: szerzőnk életműve egységes. Olyan értelemben, hogy a műnemek és a 
műfajok  egyedi jegyeinek, szabályainak megfelelően működik, de az érintkezési pontok a döntőek. Műnemtől, 
műfajtól függetlenül.

S az első rész vége felé megjelenik a szerelem is a fiú életében. Ám – és ez milyen jellemző a korra! – ez is veszé-
lyeket rejt a számára. (Bár pl. a féltékenység nem korfüggő!) Mindenesetre itt, ebben a kisregényben életveszély-
be is kerül a vonaton, amikor Topa Imréék megtámadják szerelme miatt. Hősünk azonban elszánt: „A fiú közben 
fogta magát, s átment egy másik kocsiba, ahol többen is gubbasztottak az  üléseken. Lehuppant közéjük abban 
bízva, hogy itt nem érheti baj. De ha érné is később, gondolt bele, otthon a faluban, vagy bárhol, ahol véletlenül 
összetalálkoznak, Rebikéről akkor se mond le. Történjen bármi. Ebben biztos volt. Inkább meghal.” Szinte ro-
mantikus ez a hevület, ez a szenvedély. Mindenesetre a jövőre erőt adó.

Aztán a második rész másfél esztendővel később játszódik. Sok minden megváltozott időközben, például nem 
kell többet tartania Topa Imrétől, és a munkahelyén is egyre otthonosabban mozog a fiú, egyre közelebb ke-
rül sorstársaihoz. „A mozaikszerű visszaemlékezésekből összeálló pannó egy küzdelmes kornak szerelemmel, 
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vereségekkel és sikerekkel átszőtt képét tárja elénk. Az életmódváltás korszakos feladatának politikai hátorszá-
ga is fel-felvillan.” (Bereti Gábor i. m. uo.) A visszaemlékezések szervesen épülnek be a szerkezetbe, mondhatjuk, 
hogy harmonizálnak a jelen történéseivel. S ez utóbbiak közül számos pozitív fejleménynek is tanúja lehet az ol-
vasó. Sorstársaitól  tehát már nem választja el semmiféle szakadék. „A szíve mért nem azokhoz húz, akik az iro-
dákból sunnyognak közéjük, akikről azt sem tudni, mit akarnak? Csak azt lehet észrevenni, hogy feléjük fordít-
va állandóan a fülük, úgy hallgatóznak. Biztos, hogy pénzt kapnak érte. Többet, mint akik dolgoznak. Vagy nem 
azért teszik? Besúgni szeretnek csak? Ártani másoknak? – A szagukat se bírom – hallotta valakinek a szájából.”

Az irodán dolgozók így lesznek a hatalom emberei, akiktől egyre távolodik a fiú. Közben fölidéződnek az 
1956-os forradalom és szabadságharc napjai is, amikor ugyan ő nem vállalt (életkoránál fogva nem is vállalha-
tott) fontos szerepet, de ott volt egy-egy gyűlésen. Ez is a Bereti Gábor hangoztatta politikai hátország része. Az 
akkori élmények és az emlékek is táplálják a Fészekhagyók főhősének személyiségét, annak szemmel látható gaz-
dagodását. És azt is láthatjuk, hogy ez a kisregény üde színfolt abból a szempontból is, hogy a munkásábrázolás 
új dimenzióit mutatja föl, mindenféle szocreál és sematizmus nélkül. 

Figyelemre méltó a szerelmi szál érzékletes beépítése is. Előbb-utóbb Rebikével összeköti az életét a fiú, egy, 
a korábbiaknál normálisabb pesti albérletben. Ritka pillanata ennek a prózai életműnek, ahogy elbeszéli írónk a 
szerelmi beteljesülés pillanatait, amelyekben mindkét ember igazán kiteljesedhet, és olyan magaslatokra juthat 
fel, amit csak a szerelem teremthet meg mindenkinek. „Aztán már csak feküdtek egymás mellett. Közben eszébe 
jutott a fiúnak, ami egyszer álmában, első szerelmeskedésük után történt. Akkor még a mostaninál is hatalma-
sabb érzés kerítette hatalmába. Nem csak ölelte, hanem szinte gyömte, teperte maga alá a lányt, aki nem tiltako-
zott ellene. Karját széttárta, hogy azt tegyen vele, amit akar.” 

Persze ebben az időben is jönnek újabb akadályok, a hivatali ügyintézéssel kell például szembesülniük. Azzal 
a világgal, amelyben nem a tiszta emberi érzések uralkodnak, amelyben a hazugságok határozzák meg a hétköz-
napok történéseit. Ezekkel szemben küzd a két fiatal, a szebb jövő reményében. Jól látja Bereti Gábor, hogy: „A 
kisregény fiatal hősét válaszútjain, hányattatásaiban a bensőjében élő, s őt mindvégig elkísérő lelkiség igazítja el. 
Ez a tanyavilág küzdelmes közegét magában hordozó, ez a természettel és társadalmi környezettel a maga igaz-
ságkereső küzdelmeit vívó értékrend válik magatartása kulcsává.” (Bereti Gábor i. m. uo.) Más szavakkal azt is 
mondhatjuk, hogy az oly sokszor hangoztatott gyökerek és a hűség viszik előre mind az írót, mind kisregénybe-
li hősét, némiképp alteregóját. 

S a szerelem, a testi-lelki-szellemi harmónia egyértelműen az előre vivő értékek közé tartozik.  Akkor is, ha a 
fiataloknak szembe kell nézniük a külvilág gyanakvó tekintetével, az ítélkezéssel. S közben bonyolódnak a dol-
gok, megpakolván családi problémákkal is. Az apa balesetével, a fiát négy hét után kereső és megtaláló anya köny-
nyes szomorúságával. A történet alakítása újabb prózaírói erényeket mutat. Árnyaltak az emberi tulajdonságok, 
hiteles azok bemutatása. Az események fölgyorsulnak, olyannyira, hogy a fiú nem ér haza időben, hogy haldok-
ló apját még egyszer meglássa. S a temetés mintegy sűrítménye az egész történetnek. Itt van az első pesti szállás-
adó, Piros nénje, aki kegyeletsértő módon leszólja a koporsót. Mindez összhangban van szállásadói kegyetlensé-
gével. Ugyanakkor az emberek többsége őszintén osztozik a gyászban, nincs nyoma a szerepjátszásnak. (Az iro-
dalomban nem ritka a leleplező ábrázolás, lásd pl. Németh László műveit, amelyekben időnként bemutatja a te-
metéssel kapcsolatos élethazugságokat is.) 

A fiú és családja helyzetét így rögzíti az egyik részlet: „Az özvegységre maradt anya kisírt szemmel járt-kelt, 
nem lelte helyét. A fia próbálta vigasztalni. Aki maga is vigasztalhatatlan volt: oda az apja. Meg se tudta látogatni 
a betegágyán. Míg él, átkozni fogja a sorsot. Az anya és a fia egymásba kapaszkodtak, mikor a pap a búcsúztatót 
mondta. Az anya hangosan zokogott, a fia hangtalan nyelte könnyeit. Rebike a kezét szorította. Ott állt mellette.” 
Csak néhány találó mondat, és kész is a temetés hű leírása. A hagyományok szerint történik minden, s mindezt 
Serfőző a tőle megszokott módon írva mutatja be. Nemes egyszerűséggel és tömören. 

A befejezés lírai szépségekben gazdag. A gyászt tetézi, hogy meg kell válniuk kedves tehenüktől is, azt a vágó-
hídra viszik. A fiú története azonban tovább folytatódik – ha mindez már nem is része a Fészekhagyóknak. Ennek 
a kiválóan megírt, az élet teljességét is fölmutatni tudó kisregénynek. 


