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„ . . . természetesen irodalomról van 
szó, miről is lehetne szó egyébről." 

Miről is lehetne szó egyébről, azzal és annak, akinek az 
irodalom mindig „biológiai fontosságú" volt („exisztenciális, 
mondtam volna öt évvel ezelőtt"); azzal és annak, aki egy 
világégés küszöbén, és érezve, hogy ebben a világégésben az ő 
élete is elhamvad, rendíthetetlenül ezt vallja: „Ha valamiben 
biztos vagyok, ha maradt még valami, amire azt a komoly szót 
használhatom, hogy ,szent hi tem' , akkor az az irodalom elkerül-
hetetlen, emberileg örök voltában való hit". 

Mindig is az irodalomról vol t szó; „mindig írtam és olvas-
tam, úgyszólván világrajövésem pillanatától kezdve (olyan 
szemüveges csecsemő voltam)" — folytatja az önvallomást a 
Könyvek és ifjúság elégiájában, egyik kulcsértékű írásában, 1938— 
ban. Ugyanott „a beavatás nagy pillanatával", a magára esz-
mélés „eksztatikus boldogságával" kapcsolatban említi, mint 
„legmagasabb irodalmi megértést", az aktív befogadást. A kife-
jezéssel önkéntelenül (vagy tudatosan?) élete, magatartása egyik 
vezérszavát árulja el. Lényegében legtöbb műve — talán min-
den műve — ilyen „aktív befogadás", az aktív befogadásnak 
egy-egy formája, mozzanata, állomása. Művekének, irányoké-
nak, alkotókénak, stílusokénak. Regényeiben is : ki ne ismerne 
rá a Pendragon legendában, vagy az Utas és holdvilágban, vagy 
akár a novellákban is a Hétköznapok és csodák egy-egy „elméle-
t i" tételének illusztrálására (de úgy természetesen, hogy az 
„illusztráció" ugyanakk személyes hitelű, a személyiség — 
ha játékosan is — teljes adása pillanatnyilag annak, amit a 
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mű „illusztrál" ; mert nem holmi szövegközi ábrát rajzol, kívül-
ről cs érdektelenül, hanem megéli, személyiségében, személyes 
fejlődése egy szakaszául, „megcsinálja" azt, amit illusztrál; de 
erre: a személyiség, illetve személyiségváltás problémájára még 
visszatérünk) — és tudományos munkáiban is, ahol a teljes 
(eleinte majdnem tüntetően föltálalt, később egyre jobban lep-
lezett, bár semmivel sem csökkent) filológiai apparátus az 
elemzett jelenségen, írón, művön, irányon át és túl majdnem 
mindig „az egyéniség életigényének" szolgálatában áll; nem 
— vagy elsősorban nem — a „tudományt" akarja gazdagítani, 
hanem a saját személyiségét, meg a másokét, az „olvasóét", 
olyasformán, ahogyan A világirodalom története előszavában 
írja: „Azt szeretném,ha át tudnék adni valamit a gyönyörűség-
ből, a megrendülésből, a megszállottságból, amelyet én 
éreztem az egyes művek olvasása közben, amit nekem jelent az, 
hogy van a világon irodalom." 

Szerb Antalnak kezdettől fogva létformája volt az irodalom. 
„Valamit vártam az irodalomtól, az üdvösségemet, mondjuk , 
mert ugyebár mindenki a saját fazonja szerint üdvözül és nekem 
az irodalomban kellett volna üdvözülnöm." Mint írónak, 
mint tudósnak, „aktív befogadónak" — lehet; de valószínű-
leg általánosabban, a személyiség fölszabdalása nélkül, a táp-
lálkozás, lélegzés, emésztés, mozgás életfunkciószerűségével 
gyakorolva, élve általánosságban „az irodalmat", a nagy 
humanisták példájára, akik fölülemelkedve mindenféle „szako-
sodáson", egyszerre voltak írók és olvasók, költők és tudósok: 
nem szakemberek, hanem egyszerűen — emberek. S ebben az 
átfogó és teljesség igényű értelemben — írók. „Kellemetlen, 
ha azt mondják rám, irodalomtörténész vagyok. Én író vagyok, 
akinek témája átmenetileg az irodalomtörténet volt" — val-
lotta magáról 

Ezt is a Könyvek és ifjúság elégiájáhun írta : „Változtam híven-
hűtlenül minden szellemi változással, mert mindig az igazit és 
véglegeset kerestem, egyre megújuló naiv hittel." Ez is egyik 
lényeges jellemzője, ez a „híven-hűtlenül" való folytonos váltó-
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zás: híven önmagához, illetve igazság-, vagy üdvösség-kere-
séséhez, a személyiség csillapíthatatlan életigényéhez, s éppen 
ezért, éppen ennek a benső, organikus parancsai szerint egy-
egy következő lépésében már hűtlenül ahhoz, amit tegnap még 
igazságnak és igazinak tartott. Egy évvel az „elégia" előtt, a 
Babits költői útját jól összefoglaló, bár kissé talán lelkendező 
esszé (Babits Mihály Összes Versei) elején mondja : „Pál-
fordulásokban és önmagam ellen fordulásokban gazdag éle-
temben . . . nem volt mesterem, akit meg ne tagadtam volna 
továbbvezető nyugtalanságomban" (kivéve Babitsot); és itt 
különösen fontos az utolsó két szó, ez a továbbvezető nyugta-
lanság: ez is kulcs — a legbecsesebbek egyike — Szerb Antalhoz. 

Kulcs, és figyelmeztetés is. Szerb Antal művei nem „végle-
gesek"; ahogy egymás után következnek, mind csak állomásai 
ennek a vándorát egyre tovább és tovább vezető nyugtalan-
ságnak ; tehát ő maga sem csak, ez vagy csak az a műve, hanem 
együtt az egész út a tragikus megszakadásig, sőt — ha 
lojálisak vagyunk — virtuálisan még azon is túl : egy irány és 
lehetőség, sajnálatosan a semmibe foszlón, de — legalább 
imaginárius — meghosszabbításaként annak a tendenciának, 
amely kései (bár még mindig csak legföljebb „nel mezzo", az 
életútnak épp hogy a derekán kelt) írásaiban kezd kibontakozni. 
„Eszmék és formák a szellem anyagtalan, légüres terében ját-
szódnak le" — olvassuk a Magyar irodalomtörténet előszavában, 
1934-ben; de nem is egészen egy évtized múlva, A világ-
irodalom története előszavában, 1941-ben már ezt, — fönntartva 
ugyan még azokat a „módszertani elveket" amelyeket a 
Magyar irodalomtörténet elején hangoztatott — : „Főképpen pe-
dig szerettem volna megmagyarázni író és társadalom össze-
függését, arról beszélni, mennyiben hordozója egy-egy 
író osztálya eszméinek és mondanivalóinak" — és most 
már ezt nevezi „a legfontosabb szempontnak". És ismer-
jük A királyné nyaklánca bevezetésének újabban — vég-
re — mind többet idézett végső mondatait is, 1943-ból: 
,, . . . igyekeztem minél több Jellegzetes apró tényt ' beleszőni 
elbeszélésembe, követve az utolérhetetlen nagy mestert, aki-
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hez szellemtörténeti ifjúkorunk után meglett fővel mind-
nyájan visszatérünk, Hippolyte Taine-t. És a tényeket meg-
magyaráztam, amennyire szükségesnek látszott és amennyire 
tudtam ; tettem ezt abban a szerénységre intő tudatban, hogy a 
történelem végeredményben megmagyarázhatatlan."* 

Kétszeresen is fontos nyilatkozat. Először: mert jelzi a 
szellemtörténet meghaladását. Másodszor: mert egy fanyar 
„történetbölcseleti" megjegyzéssel utal egyrészt ennek a meg-
haladásnak az okaira, legalábbis egyik okára, másrészt a belőle 
következő (föltehetőleg átmeneti, és félig-meddig talán kény-
szerű) „műfajváltásra". 

Lássuk először a szellemtörténetet. Tudjuk, hogy a fiatal 
Szerb Antal tudós pályáját szellemtörténészként, és az akkori 
magyar tudományosság többé vagy kevésbé szellemtörténeti 
jellegű folyóirataiban kezdte. Szerbantali becsvággyal és szel-
lemi frisseséggel másutt nem is kezdhette: akkor és itt ez jelen-
tette a haladó, modern, ellenzői szemében egyenesen forradalmi 
tudományos irányt, és — legalábbis egy ideig (míg az egyetemi 
katedrák egy részét el nem foglalta) — a félhivatalos irányzat-
tal, a pozitívizmussal szemben „ellenzékinek" számított; 
szellemtörténésznek lenni eleinte egyet jelentett a tudomá-
nyos konformizmus elleni lázadással. Maga a szellemtörténet 
pedig, fiatal művelői számára, elsősorban módszer volt, a 
jelenségek megközelítésének új, az addiginál színesebb, gaz-
dagabb, szintetikusabb módja; az irány filozófiája legföljebb 
csak elvontan, mint a szemléletmód elvi igazolása érdekelte 
őket, vagy legalábbis a legtöbbjüket, s konkrét, politikai-tár-
sadalmi összefüggései általában föl sem igen merültek előttük. 
A változás: részben meghaladás, részben kiábrándulás csak 
később, a harmincas évek folyamán következett be, a német 
fasizmussal és kultúrimperializmusával való szembefordulás 

* Szerb Antal könyveit a Révai könyvkiadó adta ki. A király-
né nyaklánca azonban nem itt, hanem az újonnan alakult Biblio-
thecánál jelent meg. Emlékezetem szerint azért, mert a Révainál 
sajnos, „ n e m fért bele" abba a keretbe, amit az akkori rendelke-
zések a „nemár j a " szerzőknek engedélyeztek. 
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természetes folyományaként. De — ezzel párhuzamosan, és 
ettől semmiképpen sem függetlenül (többek között a fasiszta 
„totális állam" elszemélytelenítő nyomásának ellenhatásául, 
tőle való ösztönös, vagy tudatos védekezésül) — tudományos 
meggondolásokból is. Jogos vád volt ugyanis a szellemtörténet 
ellen, hogy eltünteti az egyéniséget, belemossa a fejlődésbe, 
megfosztja személyiségétől, miközben személyi jelleggel ruház-
za föl a mitizált „folyamatot" ; nyomon követi a történelemben 
kifejeződő ilyen vagy olyan stílusú „szellem" megnyilatko-
zásait, de szem elől téveszti egyrészt a megnyilatkozások de 
facto végrehajtóját és hordozóját, a konkrét embert és társadal-
mat, másrészt magának ennek az absztrahált „szellemnek" 
a konkrét föltételeit és kapcsolatait. Szerb Antalban a szellem-
történetnek ez az elszemélytelenítő jellege keltett mind több és 
több gyanakvást, tudományosat is — (s itt főként személyes 
beszélgetéseinkre emlékszem) — s épp ez, illetve az erre való 
ellenhatás terelte, egy ütemben a germán fenyegetés elől a gall 
szellem felé való tájékozódással, az akkor még túlnyomóan 
„anti-szellemtörténész" francia irodalomtudományhoz. így 
jutott el Diltheytől és még inkább Spenglertől — Taine-ig, és a 
szintetizáló szellemtörténeti törekvésektől a „jellegzetes apró 
tények" taine-i tiszteletéig. 

Ezek a tények, mert tények, vitathatatlanok. Magyarázatuk 
azonban már más, vitathatóbb kérdés. Nem ugyan a szellem-
történész számára; annak szemében ugyanis a tény a szellem 
önmozgásának illusztrációja, tehát a szellem magyarázza a 
tényt, következésképp tetszés (vagyis a „szellem" pillanatnyi ér-
telmezése) szerint adható, helyesebben konstruálható rá magya-
rázat. így aztán ha megrendül hitem a történelemformáló, 
tényeket magyarázó „szellemben", szükségképpen meg-
rendül a tények — végső soron a történelem — magyarázható-
ságába vetett hitem is. Maradnak tehát a puszta tények, és 
magyarázat helyett a tények olyan, művészi csoportosítása, hogy 
abból kilátópont adódjék, és a kilátópontról a tárgyul válasz-
tott korra a lehető legtágasabb perspektíva nyíljék. A szellem-
történet után következik az „igaz történet" mint módszer és 
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mint műfaj. A királyné nyaklánca előszavában olvassuk: 
„ így ju to t tam el —[a történelmi regény helyett, melynek sokszoros 

fikcióitól visszatartotta „valami tisztességes félelem", illetve a történész 
felelősségtudata] — egy műfajhoz, amelynek egyelőre nem t u d o k 
nevet adni. ,Igaz történetnek' neveztem el, mert e lmondom minden 
regényszerű díszítgetés és hozzátoldás nélkül XVI . Lajos korának 
egy nevezetes eseményét, amelynek a tör ténet tudomány úgyszólván 
minden részletét felderítette. Az esemény már maga is olyan t e r m é -
szetű, hogy mintegy az egész kor jelképének lehet tekinteni, mer t , 
mint az eszményi dráma, magába sűríti mindazt, ami az ezera rcú 
eseménytömegben a legjellemzőbb és leglényegesebb. De azonfölül 
kilátópontnak is használhatom, ahonnan perspektíva nyílik a korszak 
minden irányába . . . " 

A téma megválasztása az adott történelmi helyzetben nyil-
ván nem véletlen, és nyilván nem az indokolja, hogy Funck-
Brentano könyvében készen kapta a nevezetes botrány „óriási 
kiterjedésű dokumentum-kincsét"; ilyet mástól, másra vonat -
kozólag ugyanígy kaphatott volna. „Célom nem az, hogy új 
képet adjak a Nyakláncperről . . . hanem . . . kilátópontnak 
tekintettem csak, ahonnan a közeledő forradalom felé lehet 
tájékozódni" — olvassuk a bevezetőben. Az igazi kíváncsiság 
tárgya tehát ez volt: egy ancien régime, itt speciálisan a f ran-
cia, és annak tükrében általában az ancien régime-e к bukása, a 
magyar ancien régime bukásának már nem is az előestéjén, hanem 
elkezdődött éjszakájában. Bemutatni mindezt úgy, hogy a 
tények önmaguk beszéljenek, minden kommentár nélkül; 
annál is inkább, mert kommentálásuk — és általában a tények-
nek a hivatalosan előírttól elütő kommentálása — egyre nehe-
zebb, egyre kockázatosabb, sőt a cenzúra következtében egy-
szerűen lehetetlenné is lett. A műfaj tehát, az „igaz történet" 
félig-meddig kényszerűség: az írás és ábrázolás még rendelke-
zésére álló módja és formája akkor, amikor a Magyar irodalom-
történet ellen parlamenti interpelláció hangzik el és követeli, 
hogy „a magyar irodalom és tudomány értékromboló műveit 
— elsősorban az Irodalomtörténetet — a magyar szellemi kul túr-
közösségből kiközösítsék . . . és máglyán elégessék". 

De Szerb Antal még ebből a szükségből is tudott erényt csi-
nálni, még ezt is „életigénye", szellemi fejlődése szolgálatába 
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tudta állítani: a körülmények nyomását ezzel a „taine-i for-
dulattal" reagálta le, és váltotta hasznára, „írta jóvá". A tények-
nek a szellemből való értelmezésére tehát a tények és esemé-
nyek „puszta" (de művészien jelképessé sűrítő) ábrázolása 
következett ; a következő lépés f öltehetőleg az elsőnek mintegy 
a fordítottja lett volna: a valóságnak a tényekből való értelme-
zése és magyarázata, vagy más szavakkal, a Magyar irodalom-
történet bevezetésének már idézett kifejezéseivel, eszméknek és 
formáknak „a szellem anyagtalan, légüres teréből" a konkrét 
valóságba való beleágyazása és abból, annak reális anyagábó 1 
és mozgásából való értelmezése. Ez azonban már csak mint az 
utolsó évek tendenciáinak virtuális meghosszabbítása tehető 
(és teendő) hozzá a megszakadt életúthoz. 

A szellemtörténet Szerb Antal pályáján éppúgy az „if júkor" 
volt, mint ahogy az volt korai elbeszélései meg a Pendragon 
legenda játékossága, „neofrivolitása", giraudoux-ian „életfölötti 
bája" és vibráló iróniája, vagy mint a Hétköznapok és csodák 
megejtően szellemes és hamis „regényelmélete", amelyben 
ma már egyáltalán nem az a lényeges, hogy mennyi benne az 
önkényesség és tévedés (amit többnyire ő maga korrigált 
utóbb A világirodalom történetében), hanem hogy mennyire 
jellemző a korára, mennyire kvintesszenciája~egy kurta, illú-
ziós, „játékos" európai hangulatnak, ennek a komor lápok, 
szakadékok és érlelődő vulkánok fölé varázsolt csipkehídon 
lejtő-forgó, gyanútlan (vagy gyanútlanságot játszó) karnevál-
nak. A fiatalkori romantika egy fajtája volt, mégha a filológia 
teljes vértezetében is; és legalább annyira „stílus kérdése", 
mint tudományos meggyőződésé. Stílus kérdése nemcsak ab-
ban az értelemben, hogy az irodalomtörténetet kiemelje 
„fáradt és fárasztó tanárok rutinmunkájából" és közlendőit 
érthetően és élvezetesen adja elő, „minden régi frázistól meg-
szabadítva", vagyis — ami számára ekkor ezzel egyértelmű — 
az egész irodalomtörténetet „áttegye abba az új terminológiába, 
mely a nagy német szellemtudományos megújhodás nyomán 
minálunk is kifejlődött"; hanem „stílus kérdése" a formálást, 
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alkotást illetőleg is: abban az értelemben, hogy egy-egy iroda-
lomtörténeti tanulmánya, esszéje nemcsak eredmények közlése 
akar lenni, hanem legalább annyira „műalkotás" is, teremtő 
birtokbavétel, „aktív befogadás" a kor, irány, mű, egyéniség 
művészi újrateremtésében, intuitív megragadásában és prezen-
tálásában. Szorgalmasan, a céh aktuális törvényeinek megfele-
lően, de szemlátomást egyre kevesebb belső meggyőződéssel, 
egyre kényszeredettebben vállalt elméletei nagyrészt n e m 
egyebek drótváznál, melyre szobrai anyagát fölrakhatja, már 
jobbára nem a váz, hanem mindinkább az anyag és alak saját 
törvényei szerint; többnyire olyan „inventio poeticá"-k, 
melyek tudományos ürügyet adnak egy mind autonómabbá 
váló alkotó folyamat megindulására, s aztán magában a folya-
matban már inkább csak bizonyos tudományos etikett-sza-
bályok kielégítése végett jelentkeznek olykor, mintegy azt 
bizonyítandó, hogy azért mégsem feledkeztek meg róluk. Mert 
alapjában véve tudta, hiszen író volt, hogy „semmi sem avul 
el olyan hamar, mint a gondolat", illetve az elmélet, és semmi-
ből sem ábrándul ki hamarabb az ember, mint az elméleteiből 
(amennyiben nem iskolás karrier-fegyelemből vállalja őket, 
hanem pillanatnyi vitális szükségletének, „az egyéniség élet-
igényének" sugallatára). Ezért aztán, noha kezdetben mohón 
asszimilálta és termelte maga is a teóriákat, olyannyira, hogy 
nemegyszer a balekjuk is lett (s nem is mindig úgy, hogy ne 
akart volna az lenni), később mind tartózkodóbb, mind szkep-
tikusabb lett л г elméletek értékét és érvényét illetőleg, kivált 
miután egyre jobban bebizonyosodott előtte, hogy az anyag-
tól független, konstruált elméletek, éppen mert függetlenek az 
anyag töltésétől, tetszés szerinti világnézeti tartalommal és 
tendenciával láthatók el. A világirodalom története bevezetésében 
már óvatosan azt írta: „Vigyáztam, hogy ne engedjek túlságo-
san saját elméleteim csábításának." 

Vagyis: az elméletnél előbbre való a tény; és ismét ott va-
gyunk a „taine-i fordulatnál". De ahhoz, hogy a tények „beszél-
jenek", csoportosítani kell őket; tehát itt is fölmerül a „stílus 
kérdése", vagyis a formálásé, alkotásé, de most már nem vala-
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milyen előre föltett elmélet, koholt absztrakció tervrajza sze-
rint, hanem maguknak a tényeknek az irányában, illetve annak 
irányában, amit jelképességükben jelentenek,ami bennük 
„a legjellemzőbb és a leglényegesebb": vagyis a tények, az 
események, a valóság, a történelem és társadalom valódi moz-
gásának irányában. 

A mozgás irányának észlelése azonban m é g nem jelenti 
szükségképpen a mozgás valódi okainak és értelmének a meg-
értését is. „A történelem végeredményben megmagyarázha-
tatlan" — mondja Szerb Antal. Viszont ez a „megmagyaráz-
hatatlanság" sem jelenti szükségképpen az ész fegyverletételét, 
a tehetetlen behódolást a vak történelemnek. Mert ha a tör-
ténelem Szerb Antal számára „végső soron megmagyaráz-
hatatlan" is: az sem kevésbé meggyőződése, hogy a személyi-
ségnek megvan a lehetősége kivívni benne vagy ellenére a 
maga értelmi és erkölcsi autonómiáját. Ez a neofrivol, akinek 
egyik kedves játéka volt a személyiségváltás ( s talán nem is 
annyira játéka, mint inkább valamiféle ösztönös kárpótlása, az 
élet kitágításának fiktív lehetősége, az „önmagáért való fik-
ció" teljes könnyűsége, a „hétköznapokkal" szemben a leg-
tisztább „csoda" . . . „Sosem sikerült kinövekednem abból a 
kamaszkori állapotból, amikor az ember szinte kísérletezve 
ölti magára a különböző személyiségeket" — olvassuk az 
1932-ből való Cywí/i/a-töredékben; a már címével is Heltai 
Jenő, a Family hotel meg a VII. Emmanuel felé utaló kalandregény 
persziflázsban, a VII. Olivérben pedig a magamagát megbuk-
tató ex-király mondja szélhámos barátnőjének: „Nincs 
izgalmasabb, mint mikor valaki egyúttal valami más is") — ez a 
neofrivol végül is példája lett a tudatos személyi helytállásnak a 
történelem most már valóban elvakult tobzódásával szemben. 

„Az álfrivolitás magatartása sokkal előkelőbb, m i n t az álkomoly-
ságé — írta, már a vérszomjas álkomolyság virágkorában, 1943-ban, 
Jellemesek előnyben című kurta kis írásában. — A n a g y franciskánus 
szentek bekenték magukat mézzel, azután meghenteregtek tollpehely-
ben, és úgy mentek ki az utcára, h o g y nevessenek ra j tuk és inkább 
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csak odahaza voltak szentek, cellájuk Istennel teljes árnyékában. Vagy 
gondo l j Byronra, milyen szörnyű cinikus volt, tisztességes ember 
szóba sem állt vele — és mégis meg tudot t halni Missolunghion 
alat t !" 

Frivolsága nemcsak lázadás volt megkövült és kártékony 
nagyképűségek ellen, és nemcsak világirodalmi divat, hanem, 
kivált később, leplezés is, „letagadás", abban az értelemben, 
hogy — mint írta — „vannak szép cselekedetek, amelyeknek 
értékéhez hozzátartozik az is, hogy letagadjuk a nyilvánosság 
e lőt t" ; és a cselekedetek mellé odagondolhatjuk az érzéseket, 
egy alaptermészetében félszegen szemérmes lélek állandó lírai 
megindultságát és naiv lelkesülni-készségét is. Ez a Prospero a 
folytonos meghatottságát palástolta a varázslataival (vagy 
fáradtabb pillanataiban csak a trükkjeivel). 

De „cinizmusa" és rejtett érzelmessége, reális életben való 
tétovasága, könyvtárba visszahúzódó „életidegensége" mélyén 
ritka keménység, alkuvást nem ismerő szilárd, humanista 
eltökéltség rejlett. Az irodalom nemcsak életformája volt, 
hanem törhetetlen gerince is, nem ugyan a hangoskodó álhősök 
izomduzzasztó hetvenkedésével, hanem a szellemi, értelmi, 
erkölcsi, egyszerűen az emberi érték tudatának és védelmének 
állhatatos, konok és meggyőzhetetlen non possumusíval a bar-
bárság minden ökölrázására, de még a könnyebb sors minden 
csábításával szemben is. Aki fiatalságában nyári napokon „úgy 
ment el délelőttönkint a könyvtárba, mint ahogy más a strand-
ra megy", s akinek igazi mintaképei már a Magyar irodalom-
történet írásakor sem a „csodált német tudósok voltak, akik az 
irodalomtörténetet irodalomtudománnyá fejlesztették", hanem 
„a régi humanisták áhítatos pletykálkodásukkal", férfikora 
elkomoruló napjaiban már úgy ült dolgozószobájában, mint 
egy mihamar ostrom alá kerülő őrtoronyban, és humanista 
mintáiban már nem annyira a kedves, fölényesen áhítatos 
„pletykálkodást" becsülte, mint inkább a helytállás látványos-
ság nélküli erkölcsét és hajlékony szelídségében is hajthatatlan 
erazmusi következetességét. Annak a maestveldti Puxusnak a 
példáját, akiről egyik írásában elmondja, hogy mikor kimentik 
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égő háza lángjai közül, kétségbeesetten visszarohan, aztán pár 
perc múlva előbukkan, füsttől fuldokolva, egy könyvvel a 
hóna alatt. Mi az, miféle kincs? — kérdik tőle. „ N e m is tudom 
— feleli. — De szép . . . és könyv. Hogy ne legyek egyedül az 
éjszakában." A történet egyben példázat és vallomás is; hiszen 
1942-ben már az egész világ egyetlen Maestveldt, és minden 
magányos humanista egy-egy Puxus Oppidanus. A tanulság 
pedig Szerb Antal szerint, hogy a humanistának akkor is igaza 
volt, és igaza van 1942-ben is. „Minél inkább ég fejünk fölött a 
ház és egész ostromlott várunk, ez a vén Európa, annál egy-
iigyűbb és megrendítőbb szeretettel szorítjuk magunkhoz 
éjszakai barátunkat, a szép könyvet." 

Hogy csak szép könyvet, és nem más kezeket, szemként egy 
végtelen láncban? Lehet; de nem azért, mintha kezeket meg-
ogni nem lett volna bátorsága, hanem csak mert az ő egyénisége 
is, bátorsága is más minőségű volt, magányosabb, de ugyan-
akkor, és ezért végül védtelenebb is. 1941-ben az esemé-
nyek százhuszadik évfordulóján cikket írt a lombardiai 
carbonaro mozgalom fölszámolásáról. 

„A hónapokig tartó vizsgálat alatt valamennyien összetörtek és 
vallomásokat tettek, amelyekkel nemcsak önmagukat ítélték el, ha-
nem szabadon maradt társaikat is bajba döntötték . . . Egyedü l a 
törékeny, leányos természetű Silvio Pcllico, a költő viselkedett férfi-
asan, példaadó bátorsággal. Van egy fajta bátorság, amelyet csak az 
érez, aki tudja, hogy élete maga is alkotás és később legenda; Pellico 
ezek közé tar tozot t ." 

A maga módján ezek közé tartozott Szerb Antal is. 
Azt, hogy „élete maga is alkotás", természetesen gondosan 

leplezte a világ elől. Említett kedves franciskánus szentjeinek 
példájára ő is tollba hempergett, és szívesen vállalta a mulattató 
szerepét, olykor azzal a „pléhpofa" humorral is, melyet egyik 
cikkében mint újkori angol nemzeti sajátságot ismertet. Am e 
szemérmes leplezés mögött észrevétlenül egyre tökéletesítette 
önmagát, jellemét, értelmét, és „irodalmi életformája" erköl-
csiségét — („ne képzeld, hogy a jellem öreg szmoking; nem 
arra való, hogy szellőztessük és időnkint átalakíttassuk") — 
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és néha, egy-egy bizalmasabb vagy óvatlanabb percében úgy 
hatott, mintha szerényen, félszegen, még kissé túl is játszva a 
félszegségét, félig egy kisfiú, félig egy öreg bölcs hunyorgásá-
val, egyik lábáról a másikra állva (úgy, ahogy naplója szerint 
gyerekkorában), s ajka körül azzal a jellegzetes, kis mosolyá-
val, mely egyszerre volt líra is, gúny i s . . . — mintha magá-
ban már arra készült volna, hogy „mégis meg tudjon halni 
Missolunghion alatt". 

Kortársai közül alighanem senki sem rezonált olyan fogé-
konyan az érzelmi élet örvénylő, viharos irodalomtörténeti 
elenségeire, mint ő ; talán senki n e m élte át olyan hőfokú érzelmi 
azonosulással, de ezt az azonosulást ugyanakkor ezer ironikus 
kis félmondattal leplezve, a Sturm und Drangot, prcromantikát, 
byronizmust, álom-nosztalgiákat; és bizonyos, hogy senki olyan 
elszántan, annyi nosztalgiával nem kérte számon az irodalmon 
és különösen a „harmadik nemzedéken" a lázat és lázadást, azt, 
hogy történjék végre valami „extatikus és démoni". De miután 
bejárta a romantikus egeket és alvilágokat, vonzalmaiban is, 
életeszményében is egyre inkább a tisztaság, rendezettség, 
fegyelmezettség felé közeledett, éppen szemközt a kor általá-
nos áramával. ,,A magyar irodalomnak is az az eszményképe, 
mint a franciáé: a napfényben úszó latin szerenitás" — írta 
1940-ben, és megkockáztatta azt az állítást, hogy „a magyar 
irodalom is a latin leánya, akár a francia, az olasz vagy a spa-
nyol" . 1942-ben Széchenyivel kapcsolatban „a magasabb 
humánumot, a belső harmóniát" említi eszményként: azt, 
amire az egyre rendetlenebbé váló világban és világgal szem-
ben ő maga is törekedett. Abban a meggyőződésben, hogy az 
igazi humanista művével együtt és művében az életét is alkot-
ja; napról napra emendálja, csiszolja és építi. Azt vallotta, 
hogy az irodalom „a lélek válasza a sorsra", s itt sem az az 
elsőrendűen fontos, hogy az irodalom valóban az-e, és hogy 
mennyire és mennyi mindenben más is, és hogy mindebben 
mennyi a „finitizmus" fikciója és a szellemtörténeti sugalma-
zás, hanem az, hogy mennyire jellemző (még germán mítosz 
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elleni paradox mitikusságában is) a korra, egy bizonyos anti-
fasiszta, de társadalmilag többé-kevésbé izolált, tehát a konkrét 
társadalmi-politikai erőket Sorssá mitizáló mentalitásra. 

„Az i rodalom a lélek válasza a sorsra. A m a g y a r irodalmon végig-
húzódik gerinc gyanánt, férfias felelet gyanánt egy királyi gondola t . 
N e m is gondolat, kevesebb vagy több annál : a gondolkodásnak, a 
világ tudatosításának egy alapformája, egy lelki kiállás a do lgokka l 
szemben, ami speciálisan magyar . Ez adott e r ő t régi nagy nemzedé-
keknek a maihoz hasonló súlyos, a nemzeti létet mérlegelő éjszaká-
kon. Ú g y nevezhetném: az ,és mégis' vi lágnézete." 

Hogy „a világ tudatosításának speciálisan magyar alap-
formája" fikció; hogy a világ tudatosításmódjának nincsenek 
se „ö rök" , se „örök magyar" formái és módjai, vannak 
viszont a változó társadalmi képlettel együtt változó, mert a 
társadalomban gyökerező meghatározói? Kétségtelen; ma már 
mindenki tudja. És valóban ez volna, ha egyáltalán van ilyen 
„szellemi gerinc", irodalmunk gerince, a magyar lélek vála-
sza, és éppen az elvont „sorsra"? Ma már mindenki kételkedik 
benne. D e „azokban a szörnyű órákban", és azoknak a ször-
nyű óráknak a magányosságában Szerb Antal így érezte ; és mert 
így érezte, így is olvasta ki irodalmunk történetéből, Kölcsey, 
Madách, Vörösmarty műveiből. Ezt a választ kapta tőlük, 
és ezt adta tovább : és mégis megállni, kitartani az értelem és az 
erkölcs értékei mellett, és az áradó germán ködökkel szemben 
csak annál eltökéltebben hirdetni „a napfényben úszó latin 
szerenitást". 

N e m szeretett magáról vallani; úgy vallott magáról, hogy 
másokról vallott. 1940-ben már ezt: „A magyar irodalom is 
mindig a klasszicizmus, a harmónia felé halad : a titáni Berzsenyi 
után Vörösmarty és Vörösmarty után Arany bölcs kiegyen-
súlyozottsága; a Nyugat nagyfeszültségű forradalma Babits 
Mihály latin magasztosságú tisztaságába torkollik és csillapul." 
Valóban így van? Az ő számára, a diszharmónia teljében, min-
denesetre így volt, mégha talán csak egy vágy kivetítéseként 
is; a nyugtalan „preromantikus" mindenesetre megérkezett a 
latin világosság és a klasszikus fegyelem eszményéhez, „Észak 
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viharzó éjszakájától" az ellenpólusig, ,,a napfényben úszó latin 
szerenitásig". Ezúttal is és talán még soha ennyire, „az egyéniség 
életigényének" parancsára. 

Azt írta A világirodalom története bevezetésében : 

„Ötven év múlva az akkori szakembert már nem az fogja érde-
kelni, amit a régi és új írókról mondok benne . . . hanem az, amit a 
mai olvasóról mondok; mert addigra már irodalomtörténeti adat az 
is, hogy mi tetszett ma és mi nem. Könyvemben ötven év múlva az 
lesz az érdekes, ami addigra elavul benne, az, ami a mai felfogásra 
jellemző." 

Ami elavult benne, valóban az, ami „az akkori fölfogásra 
jellemző": az elméletei, és amit az írókról az elmélet sugalma-
zásában vagy kényszerére mond. De ha valóban vigyáz rá, 
hogy „ne engedjen túlságosan saját elméletei (vagy a kölcsön-
zőitek) csábításának"; ha nem az elmélet vezeti, hanem rábízza 
magát páratlan intuíciójára, aktív befogadó képességére: port-
réi, elemzései, megállapításai nagyrészt ma is érvényesek. És ma 
is érvényes — az irodalomtudomány újbóli hermetizálódá-
sának már, úgy látszik, jóval túl is a küszöbén egyre sürgetőb-
ben érvényes — az a tudósi, de tudóskodó pretenciók nélküli 
törekvése, hogy „emberien élő, emberien átélt, humánus 
stílus által hozza közel" az irodalmat az emberekhez. 

Művében sok mindent lehet vitatni; kell is vitatni: addig él, 
amíg vitatják. S mert vitatják: él. О maga talán semmitől 
sem irtózott jobban, mint a viták nélküli, békés és akadémikus 
haláltól. 

Egyet nem lehet vitatni: a jelentőségét. És még egyet: a 
föltétlen, élete kezességével szavatolt becsületességét. 

Egy Shakespeare-rel foglalkozó kis cikke végén, 1940-ben 
Prospero szavait idéz: „Milánóba — vonulok, ott már minden 
harmadik — gondolatom sírom lesz." Ekkor már neki is, 
miközben „két cigaretta közt"mosolyogva csevegett könyvek-
ről és nőkről, írókról és tájakról, már „minden harmadik gon-
dolata" a sírja volt. És a hajdani humanistákra, lelki rokonaira 
gondolt: az alvárosban már égnek a házak, gyilkolnak a 
zsoldosok, de ők még mindig asztaluknál ülnek, és kezükben 



tollal egy Vergilius-kézirat hibás jelzőit javítgatják. így til-
takoznak a maguk magányos és meddő, de lehet, hogy egyszer 
majd mégsem gyümölcstelen módján az utolsó pillanatig a 
barbárság ellen. Aztán meghalnak, egy-egy Missolunghionnál. 

Vagy Balfon, sáncmunkára beosztva, „o t thontó l és minden 
utánpótlástól teljesen elzárva", ahogy Halász Gábor írta Báli-
ról Weöres Sándornak 1945. január 31-én. „Velem volt Szerb 
Tóni is, de sajnos csak vol t ; tegnapelőtt temet tük el." 

így hangzik a magyar irodalom legcsupaszabb és legszív-
szorítóbb nekrológja. 

KARDOS LÁSZLÓ 

K A R D O S A L B E R T 
( 1 8 6 1 - 1 9 4 5 ) 

„1861. december 26-án született Récekeresztúron, Szolnok-
Doboka megyében. Atyja , Katz Sámuel elszegényedett gaz-
dálkodó volt , br.Wesselényi Miklós egykor i zsibói bérlőjének, 
Katz Izráelnek a fia. Anyja Benedikt (Beneth) Johanna, Bene-
dikt Esajás nagykállói rabbinak a leánya, a csurgói születésű 
B. Mordecháj nikolsburgi rabbinak, az ú j k o r egyik legna-
gyobb talmudtudósának unokája. Katz Sámuelnek sok gyer-
meke volt , Albert a hatodik. Hatéves korá ig a kisfiú kevés 
magyar szót hallhatott a románok lakta falucskában, de 1867-
ben a folyvást szegénységgel küszködő család már Debrecen-
be, ma jd rövidesen Szoboszlóra költözött, s itt a gyermekek 
teljesen megmagyarosodnak. Albert a szoboszlai ref. elemi 
iskolában tanul, innen az algimnáziumba (partikulába) kerül, 
majd a harmadik osztálytól a debreceni kollégium gimnáziu-
mának tanulója. Itt rövidesen a jelesek, ma jd kitűnőek sorába 
kerül. A kollégium szellemét teljes lélekkel lélegzi magába, s 
bár zsidó vallásához mindhalálig ragaszkodik, egyik leghívebb 
fia lesz az ősi református alma maternek . . . 1880-ban kerül a 
budapesti egyetemre min t magyar—német szakos bölcsészet-


