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Havasréti József: Szerb Antal

A Magyar irodalomtörténet bevezetőjében, ezen belül a műben alkalmazott módszer-
ről szóló részben szerepel egy nagyon megkapó gondolat. Eszerint az irodalomtörté-
net tanulmányozásában legalább két személyfölötti mozzanatnak kell érvényesülnie, 
az alkotó személyére vonatkozó vizsgálatok mellett. Az egyik a művekben megjelenő 
eszmék, formák körére vonatkozik, amelyek anyagtalanok, és egyfajta „légüres térben 
játszódnak le”. A másik viszont ennél jóval konkrétabb: „Érzékelhető realitás a hang, 
amellyel mondják vagy éneklik, a betű, amellyel nyomtatják az irodalmi műveket. […] 
Az irodalomtörténet nem hagyhatja fi gyelmen kívül az irodalom életét: azt a fejlő-
dést, amelynek során a változó szövegű, jelenvaló közönségnek szóló szavalásból vagy 
énekmondásból a távoli közönséghez forduló, állandó szövegű nyomtatott irodalom 
kialakult; azután pedig a nyomtatott műnek, a könyvnek a történetét.”1 Az irodalmi 
műveknek az azokat közvetítő médiumoktól vagy az adathordozó felületektől való 
elválaszthatatlansága (szakszerűbben: a mediális mozzanatoknak a tartalom számá-
ra konstitutív szerepe) azonban nem csak Szerb Antal fontos gondolata. Havasréti 
József monográfi ája is nagy szerepet tulajdonít neki, mintegy a kor szellemi klímáját 
tükröző elvnek, amely nélkül szerzőnk tudományos és szépírói-közírói tevékenysége 
nehezebben értelmezhető, még ha nem is értelmezhetetlen. Mi több, magára az előt-
tünk fekvő könyvre is könnyűszerrel alkalmazhatjuk. A Szerb Antalról szóló átfogó 
igényű monográfi át ugyanis kézbe venni jó érzés, és ez nagyban befolyásolhatja olva-
sási tapasztalatunkat. A hétszáz oldalnál terjedelmesebb kivitel, a nagyformátumú 
oldalak, a rendezett és az alkalmi széljegyzetelésnek tág teret adó oldaltükör, az ele-
gáns tipográfi a és a díszborítós, diszkrét színvilágú keménykötés iparművészetileg 
is színvonalas alkotásként láttatja Havasréti könyvét. Sokszor nehéz elvonatkoztat-
nunk ettől az aspektustól, de végeredményben meg kell állapítanunk: a kivitel minő-
sége nem áll ellentétben a könyv szakmai nívójával, sőt az olvasás élményét növeli. 

1 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet I–II., Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj–Kolozsvár, 1934, 11., illetve 
Magyar irodalomtörténet (= MIT), előszó Stér István, Magvető, Budapest, 19786, 36. A recenzeált 
mű ezt a 216. oldalon idézi. A továbbiakban az 1978-as kiadás oldalszámait használom elsődleges 
hivatkozásként és zárójelben utalok az eredetiekre. A recenzió teljes főszövegében csak Havasréti köny-
vének oldalszámait jelzem. Minden más hivatkozás lábjegyzetbe került.

A könyv minden tekintetben (tartalmilag és medialitásában is) megfelel annak az ol-
vasói elvárásnak, hogy egyrészt közérthető legyen – hiszen az egyik legolvasottabb 
és ismertebb 20. századi magyar íróról van benne szó –, másrészt pedig, hogy sokáig 
mértékadó publikációként szerepeljen a Szerbre vonatkozó szakirodalmi tételek 
sorában.

A továbbiakban néhány keletkezéstörténeti megállapítás után röviden áttekintem 
a könyv tartalmát. Ennek rövidségét egyrészt az indokolja, hogy a kötet igencsak ter-
jedelmes, és igyekszem valamiféle gondolatökonómiára törekedni. Másrészt pedig az, 
hogy megpróbálom a hangsúlyt két kérdésre helyezni. Az egyik Szerb tudományos 
alkotói módszerének minél érthetőbb és világosabb rekonstrukciója Havasréti meglá-
tásai és ennek általam adott kiegészítései alapján. Nem a módszer forrásaira, hanem 
annak sajátos tartalmára vagyok kíváncsi. Többször visszautalok majd a kezdésnek 
választott idézet szövegkörnyezetére, még ha az ebben foglalt gondolat a teljes kon-
cepciónak csak egyik perspektíváját nyújtja is. A másik pedig megkerülhetetlen fel-
adatom, hogy recenzensként kritikai megjegyzéseket tegyek.

I.

Havasréti József 1998 óta folyamatosan közölte cikkeit az újabb Szerb-recepció ál-
lásáról.2 Ennek kötelező kiindulópontja volt Poszler György két monográfi ája3 és az 
ennek eredményeit módosító forráskiadások viszonya, illetve – és ez nagyon lénye-
ges – az 1989 előtti Szerb Antal-kép ideológiai változásainak dokumentálása. Fon-
tos kiemelni, hogy a nyomtatásban végül csak 2000 után megjelenő Szerb-naplójegy-
zetek és levelek Poszler előtt is ismertek, de legalábbis (ahogy az irodalomtörténészek 
szakmai közössége számára általában) nagyrészt hozzáférhetők voltak. Az ilyen törté-
neti határszövegek közötti válogatás szempontjai4 azonban egy, a korszaknak meg-

2 Az első fontosabb cikk a sorban A Szerb Antal-életmű utóéletéhez (a továbbiakban: SZU, Jelenkor 1998/4., 
448–457.) Ez a kollektív recenzió akkor két hiánypótló műről született. Mindkettőt Wágner Tibor 
szerkesztette: A Trubadúr szerelme. Könyvekről, írókról 1922–1944 (Holnap, Budapest, 1997.) Szerb 
addig csak eredeti megjelenési helyén olvasható irodalomkritikáiból válogat. Az Akitől ellopták az időt. 
Szerb Antal emlékezete (Kráter Műhely, Budapest, 1996. [második kiadása: Kairosz, Budapest, 2002.] 
pedig elsősorban személyes hangvételű visszaemlékezéseket tartalmaz Szerbre és környezetére. Már ez 
utóbbival kapcsolatban kiemeli Havasréti, hogy „nagy szükség lenne egy olyan tanulmánygyűjteményre 
is, amely szakproblémákra koncentrálva foglalkozna Szerb Antal életművével”. (SZU, 448.)

3 Poszler György, Szerb Antal pályakezdése, MTA ITI – Akadémiai, Budapest, 1965.; U., Szerb Antal, 
Akadémiai, Budapest, 1973. Poszler az elmúlt bő évtizedben is közölt egy népszerűsítő cikket látszó-
lag a szellemtörténet magyarországi forrásairól, de végeredményben Szerb tudományos habitusáról. 
(U., Szerb Antal és a szellemtörténet. Tudománytörténeti vázlat rövid áttekintésben, Irodalomismeret 
2002/1.) A rövid írás fő kérdése az – és erre a későbbiekben visszatérünk még –, hogy „kiktől tanul-
hatta” Szerb szakmai hitvallásának fő tartalmi összetevőit (szellemtörténet, irodalomszociológia, 
irodalompszichológia)? Ezekre Poszlernek sokszor explicit válaszai vannak (kivéve a nagyon összetett 
„szellemtörténet”-problémát): irodalomszociológia = Th ienemann Tivadar, Horváth János; irodalom-
pszichológia = Sigmund Freud. Lásd még: Poszler, Szerb Antal, 163.

4 „Poszler György írásaiban például az ifj ú Szerb Antal portréjának megrajzolása során magától értető-
dő hivatkozási pontként jelennek meg a naplójegyzetek, de szelektálva és prekoncepciókhoz igazítva”. 
Lásd: Havasréti József, Egy kaméleon gondosan stilizált élete. Szerb Antal, Naplójegyzetek 1914–1943, 
Jelenkor 2002/9., 978.
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felelő Szerb-portré megrajzolásának szándékát követték. Ettől elvonatkoztatni sok-
szor igen nehezen lehetett.5 Ennek ellensúlyozását, illetve az egyre szaporodó új hang-
súlyok kitételét szorgalmazza Havasréti már az új recepció szintézisére törekvő mun-
kásságának kezdeteitől fogva. A közben megszületett nagymonográfi a számára pedig 
fontossá vált, hogy hogyan illeszthető Szerb ahhoz az irodalomelméleti kánonhoz 
(elsősorban posztmodern elméletekhez), amely a kilencvenes években a magyar nyelv-
terülten új értelmezési szempontokkal szolgált. Mindez pedig ráadásul egy olyan 
szerző esetében különösen lényeges, aki mind a szigorú tudományossághoz való pa-
radox viszonyában (folyamatos kilépési kísérletek a tudományos beszédmódból mind-
eközben pedig a tudományos beszédmód átformálására irányuló sorozatos próbál-
kozások) mind műveinek nagyon változatos műfajiságában alkalmat adhat egyfajta 
posztmodern irodalomelméleti elemzésre. A könyv legvégén, a tálcán kínálkozó össze-
hasonlítás felmerülésekor végül Havasréti is ezt nevezi meg a Szerb iránti kortárs 
érdeklődés egyik katalizátoraként: „Noha Szerb nem posztmodern szerző – mint 
ahogyan jelentős kortársa, J. L. Borges sok tekintetben az  –, de jól olvasható a poszt-
modern felől: ironikus, öntükröző, kedveli az idézeteket, és van benne valami manie-
rista báj.” (672.)

Havasréti könyvének elemzői-írói módszerét elég nehéz konkrétan besorolni. 
Az egyszerre törekszik egy nagy eszmetörténeti szintézisre, illetve arra, hogy ebből 
kiinduló műelemzéseket végezzen. Általános kultúrtörténeti érzékenység, illetve 
bizonyos diszciplínák (irodalom, irodalomtudomány, ókortudomány, pszichológia, 
szociológia, korai kommunikációelmélet) közös szellemi-elméleti és társadalmi gyö-
kerei iránti elköteleződés jellemzi. Ugyanakkor az élettörténeti események csak kiin-
dulópontot és nem tágabb értelemben vett kontextust kínálnak Szerb életművének 
értelmezésére. Egy mű vagy egy alkotói korszak története is eszmék, tárgyak, gon-
dolatok történetévé válik.

Kiindulópontnak persze ott van Poszler monográfi ájának – a természetes akadé-
miai öregedés eredményeként előálló – korszerűtlensége. Mint Havasréti fogalmaz, 
5 Szerbről írni a második világháború után nem volt egyszerű dolog. Poszler 1965-ös könyvének egyik 

recenzense még mindig azt fogalmazta meg fi nom szemrehányásként, hogy szerzőnk habár igyekszik 
tisztázni Szerb szellemtörténeti módszerének a német és magyar nyelvterületen egyaránt fellehető for-
rásait és kortárs tudománytörténeti környezetét (ami máig a Poszler-monográfi ák egyik érdeme), de 
mégsem fordít elegendő fi gyelmet a szellemtörténetnek (és főleg „hőskultuszának”, illetve „intuíció- és 
irracionalizmus-kultuszának”) a későbbi fasiszta ideológiával való kapcsolatára. Nem fordít fi gyelmet 
továbbá arra, hogy „a gondolati folyamat kezdeteinél Dilthey teóriája is helyet foglal, bármily messze-
ségben is, bármily kevéssé kedvelte is személyesen Dilthey »a bestiának teret juttató« Nietzschét.” H. 
Lukács Borbála, Poszler György: Szerb Antal pályakézdése…, ItK 1967/2., 247. A történeti gyanakvás 
ilyen formái szinte teljesen egyeznek Lukács György 1952/54-es diagnózisával Az ész trónfosztásából 
(Magvető, Budapest, 1978 [1954]), amelyben „Wilhelm Dilthey az imperialista életfi lozófi a Nietzsche 
mellett talán legfontosabb, legbefolyásosabb előfutára”. (Uo., 375.) Lukács könyvéről és annak szerepéről 
a Szerbet irracionalizmusának implicit közéleti felelősségével vádolók körében gazdagon ír Havasréti 
itt recenzeált munkája. (662–665.) Summa summarum azonban meg kell állapítani, hogy a legfontosabb 
szakmai vád az irracionalista (akár szellemtörténeti) beállítottsággal szemben az, hogy az ennek jegyé-
ben születő művek nem tudományosak. (vö. Lukács, I. m., 376.) Ha tehát Szerb szellemtörténész, akkor 
tartalmi elemek alapján is kizárt, hogy tudományos szerző legyen (még annyira sem, mint amennyire 
egyébként tudományos aspirációjú dolgozatainak formája ezt megengedné). Ezért volt nehéz dolga tehát 
annak, aki Szerb életművében a korszakban egyáltalán tudományos értéket keresett.

„például kiürült és elöregedett az a nézőpont, amely az obligát irracionalizmus/ra-
cionalizmus, illetve fasiszta barbárság/européer humanizmus fogalmak segítségével, 
egy átideologizált szellemtörténet-koncepcióra támaszkodva, és egy jól érzékelhető, 
akkor valóban szükséges, a mostani olvasó számára azonban hamis perspektívákat 
teremtő apologetikus szándék érvényesítésével dolgozott.”6 Az új monográfusnak 
tehát egészen máshonnan kellene megközelítenie a kérdést.

II.

A Szerb-életmű teljesen átfogó ismertetése és rendszerezése a monográfi a elsődleges 
szempontja. Ebben a látszat szerint nem sokban tér el Poszler 1973-as könyvétől. 
Szerb tanári, prózaírói, költői, újságírói, irodalomkritikusi és végül – de nem utolsó 
sorban – szaktudományos és tudománynépszerűsítő munkásságáról ír Havasréti is. 
Poszlernél kevesebb fi gyelmet szentel Szerb pályakezdésének, többet (de nem túl 
sokat) konkrét családi hátterének és írói alkatának, valamint annak, hogy hogyan 
élte meg és hogyan jelenítette meg írásban saját személyes és etnikai/szocializációs 
identitását. 

A hasonlóság azonban jórészt külsőséges, Havasrétinél teljesen új hangvételű 
fejezeteket találunk. A könyv gazdagon és jó társadalomtörténeti érzékkel tárgyalja 
Szerb helyét az irodalmi termelésben. Különösen sokat értekezik például arról, hogy 
mennyiben kell hivatásetikailag mérlegelni Szerb publikációs módszereit és szakmai 
kapcsolatépítő tevékenységét. (89–137.) A szövegben jelentős helyet kapnak Szerb 
kultúrafelfogásának dokumentumai, illetve annak a koncepciónak az elemzése, amely-
ben Szerb főleg a „civilizáló irodalom” fogalma mellett foglal állást. (141–205.) Sokat 
foglalkozik Szerb helyével a magyar és különösen a két világháború közötti esszéis-
ták sorában, majd a kötet végén Szerb halálával és zsidóságának sajátosságaival, illet-
ve ennek a nemzeteszmével való kapcsolatával. (617–668.)

Teljes újdonság viszont annak a gondolatnak a szervezőelvvé avatása, hogy Szerb 
műveit és a művek recepcióját egyfajta konstans talányosság jellemzi. Ezt pedig álta-
lában a konvenciók betartása és a konvencióktól való eltérés igényének és megnyil-
vánulásának ellentmondásai határozzák meg. Ezek az ellentmondások legtöbbször 
egyáltalán nem oldódnak fel, hanem fenntartott kettősségként jellemzik Szerb al-
kotásmódját. Az életrajzi, tulajdonképpen szabályos, de vázlatos kronológiai fonal 
csak arra való, hogy szerzőnk felfűzze rá az irodalmi-társadalmi hatások, illetve 
a művek többszempontú elemzését. Biografi kus aspirációi egyáltalán nincsenek. 
„Könyvem célkitűzése – fogalmaz Havasréti – […] távol áll bármiféle [Szerb pontos 
életútjára vonatkozó] »leképzéstől« […], azt szeretné láthatóvá tenni, hogy a Szerb 
alkatában, ízlésében, írásaiban, irodalmi és életrajzi gesztusaiban megfi gyelhető po-
laritások és ambivalenciák miképpen határozzák meg életművének sajátos kifürkész-
hetetlenségét, de mondhatjuk így is: titokzatosságát.” (10.)

6 SZU, 448.
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Ennek az ambivalenciának Havasréti szerint Szerb életművében szinte minden-
hol megtalálni a nyomát. A teljes életmű relatív ismertsége és hozzáférhetősége, illet-
ve a mögötte rejlő, komplex és életrajzilag is áthatott kultúraszemlélet ismeretlensége 
vagy felületes ismertsége az első és legszembetűnőbb. Ez a feszültség adja például 
a kulcsát annak, hogy Szerb saját maga által is épített írói imázsa „érdekességének” 
üres frázisát feltöltsük tartalommal. Ezt Havasréti még műve első fejezetében az 
életrajzi-alkati-vallásos-történelemszemléleti-politikai aspektusok summájaként így 
foglalja össze: „Az elmélyülés és felszínesség, az áhítatos komolyság és a könnyed 
szellemesség, a nagyléptékű modellek kedvelése [szellemtörténeti nagy elbeszélések] 
és az apró tényekhez való vonzódás [Hyppolite Taine miliőelméletéhez, kultúr ku rió-
zumokhoz, anekdota-pitavalokhoz való folyamatos vonzódás], a szkepszis s a fogé-
konyság, valamint a pátosz és az irónia bonyolult mintázatai, nemritkán paradox 
kölcsönhatásai átszövik a Szerb-életművet, ezért nem tűnik soha zártnak”. (26.)

Az említett ambivalencia szervezi ugyanakkor – több más mellett – a szerintem 
legfontosabb problémát is: vajon Szerbet mennyire lehet tudományos szerzőként ko-
molyan venni? Szerb ambivalens írói alkata és több irányba mutató vizsgálati mód-
szerei miatt erősen esszéisztikus tudósnak és ezzel egyidőben erősen tudományos 
esszéistának minősül. Ezt fejezi ki a „neofrivol író” koncepciójának (lásd 127–136.) 
megjelenése is munkásságában. Ennek értelmezésével már Komlós Aladár egy 1967-es 
tanulmányában is egyfajta egészséges középutat szeretett volna láttatni a racionális 
és irracionális értelmiségi magatartásmódok között. (135.) Az ebben rejlő kettős 
elhatárolódás: egyrészt a szaktudománytól a gondolati lehetőségek javára, másrészt 
a szabályozatlan gondolatoktól vagy irracionális élményhalmaztól a tudományos 
gondolat rendezettsége javára, adja a neofrivolság azon sajátos értelmét, amely kife-
jezi, hogy Szerb esetében inkább a tudományos és az esszéisztikus beszédmód egy-
mást kölcsönösen kioltó, semlegesítő szerepéről van szó. A semlegesített tudomány-
fogalomnak így már nem kell kiállnia annak a normatív elvárásnak a próbáját sem, 
hogy folyamatosan igazságelvű, vagy igazságra irányuló legyen. Így nem az igazság fel-
tárása Szerb koncepciójának végső célja, hanem inkább az, hogy az igazság feltárásá-
nak többféle lehetőségéről számot adjon.7

A tudományosság szervező elve az a tág értelemben vett, nagy írói produktivitásra 
kihegyezett hivatásetika lesz, amelynek engedelmeskedve Szerb saját írásait és az eb-

7 Ennek megfogalmazásait több helyen megtalálni műveiben. Ahogy egy helyen mottóként pontatlanul, 
feltehetően emlékezetből idézi William James egyik a pragmatista igazságfogalomról írott esszéjét: 
„Th e truth of an idea is constituted by its working”. Lásd Szerb Antal, Magyar preromantika [1929] = 
U., Gondolatok a könyvtárban, Gondolat, Budapest, 1981, 295. A James-idézet eredetileg így hang-
zik: „Truth of an idea will then mean only its workings, or that in it which by ordinary psychological 
laws sets up those workings.” (William James, Th e Meaning of Truth = U., Writings 1902–1910, 
Penguin, New York, 1987, 828.) Az igazságra irányuló beszédmód csorbulását hiányolja Szerbnél egy 
nyolc vanas évekbeli összefoglaló is: „A mai olvasó igen sokszor tévesnek fogja találni ezeket az elem-
zéseket. Ugyanígy tévesnek és kissé könnyelműnek fogja tartani azt az irodalomtörténeti módszert, 
mely a szellemtörténet hagyományaira épülve minden korszakról hossz- és keresztmetszetet ad”. 
Hermann István, Irányok és áramlatok a magyar fi lozófi ai gondolkodásban a két világháború között = 
U., A magyar fi lozófi ai gondolkodás a két világháború között, Kossuth, Budapest, 1982, 23. Az ilyen 
típusú kritikát Szerb nagy valószínűséggel elfogadta volna, de nem tartotta volna találónak.

ben megfogalmazott mondanivalót kívánta átadni hol szaktudományos-szakirodalmi, 
hol műismertető-műkritikai és kultúrkritikai formába öntve. Ennek az attitűdnek 
köszönhető az is, hogy Szerb számára még a politikai elkötelezettséget is semlegesíti 
az egymást kölcsönösen kioltó két szakmai alapállás. Ezek egyfajta gyakorlati etikai 
keretet teremtenek, és ebben engedik értelmezni a hagyományosan baloldali/konzer-
vatív vagy tudományos/élményszerű, egyetemesen/lokálisan érvényes fogalompárok-
ban tárgyalható íróportrét. Nagyon kifejező ezzel kapcsolatban Havasréti következ-
tetése egy olyan kérdésre vonatkozóan, amivel a Szerb-recepció sokáig nem nagyon 
tudott mit kezdeni, vagyis, hogy miért publikált egyszerre progresszív-baloldali és 
nemzeti-konzervatív szakmai orgánumokban is. „Pedig a Minerva (és vélhetően a Ma-
gyar Szemle is) azért lehetett vonzó Szerb Antal számára, mert a neki leginkább meg-
felelő hivatásetikát testesítette meg, ez pedig inkább szakmai volt, mintsem politikai. 
Az is feltételezhető, hogy azon európai szellemiségű és színvonalú tudósgárda (a Ma-
gyar Szemle köre), mellyel a korszak hivatalos kultúrpolitikája a programját hitelesí-
teni óhajtotta, Szerb számára sem volt idegen, sőt megkockáztathatjuk hogy Szerb 
egyáltalán nem bánta volna, ha szorosabb kötelékkel is közéjük tartozik.” (94.)8 A sem-
legesített politikai attitűdöt és a semlegesített szakmai elköteleződést végül azon elv 
tölti fel tartalommal, hogy az ambiciózus és eltökélt szerző célja nem lehet más, mint 
hogy írásai megjelenjenek, hogy mondanivalója a sajtógép alá kerüljön. A megjelenés 
helyének kiválasztására pedig elegendő egy megbízható szakmai színvonal minimál- 
(és tegyük hozzá: semleges) elve. (95, 112.)

Ez a semlegesség-attitűd azért is fontos, mert ez vezeti be Szerb írói hitvallásának 
talán legfontosabb elemét, a status naturae, a természeti állapot meghaladását, a „ci-
vilizált viselkedés” kialakulásának és megnyilvánulásainak vizsgálatát, majd pedig 
annak kifejtését, hogy „az irodalom története a civilizációs folyamat része”. (148. et 
passim, különösen még 190–191, 197.)9 Vallási, politikai és tudományos nézetek 

8 A hivatásetikai kontextus szinte exkluzív hivatkozási alapja a műben Max Weber protestánsetika-
elmélete. Polgári öntudat és evilági aszkézis kapcsolata a Szerb munkamoráljáról szóló részek kiinduló-
pontja. (113–119.) Érdekes módon – habár explicit utalásokat alig és csak elszórtan találni Szerbnél 
– Havasréti mégis egyértelműnek veszi, hogy Weber-motívumok „hatottak Szerbre”. (115.) Más ilyen 
volumenű gondolkodói hatásoknál-párhuzamoknál, saját módszeréhez is hű módon sokkal körülte-
kintőbben fogalmaz.

9 Havasréti is semleges álláspontra helyezkedik, amikor civilizációs folyamat és irodalom összefüggésé-
nek eredetéről ír Szerb műveiben. Tulajdonképpen egyaránt visszautasítja egy erős és ugyanakkor egy 
gyenge hatás tézisét is. Hiszen mindkettő abból indulna ki, hogy valamely konkrét szerző (Norbert 
Elias, Grünwald Béla, Sigmund Freud vagy éppen Johan Huizinga) explicit vagy implicit módon hatott 
az itt megfogalmazott gondolatra. Ezzel szemben a közös élményanyag valamiféle pontosan nem arti-
kulált közösségére apellál, amikor azt mondja, hogy „a gondolat a levegőben volt” ami után akár „saját 
kútfőből is meríthette”. (191.) A kulcsszöveghely, amely itt többször is szóba kerül: „A magyar szellem 
eredendően civilizatorikus termék, a megfékezett indulatok, a diadalra jutott tudat hozta létre” (MIT, 
52. [24.]) a Magyar irodalomtörténetnek a kereszténység felvételére vonatkozó részéből (és nem annak 
– módszertani – előszavából, ahogy a kötetben ez tévesen szerepel). A gondolat jóval kevésbé patetikus 
formájában fordul elő A magyar irodalom a latin leánya című 1940-es kisesszében: „A magyar irodalom 
is civilizatorikus termék: a hősi de néma évszázadok elmúltával jön létre.” Lásd Szerb Antal, A varázsló 
eltöri pálcáját, Magvető, Budapest, 1969, 457. Ebben foglalja össze az MIT józan alapgondolatát, ame-
lyet úgy is értelmezhetünk, hogy az ősköltészeti kutatások céltalanok, ameddig az európai kultúrával 
való kapcsolatot sem tisztáztuk.
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melletti elköteleződések is semlegesíthetőek, kikapcsolhatóak, ha a civilizációs fo-
lyamat, vagyis egy polgári életforma elérésének szándékával vetjük össze őket.

A könyv terjedelmes részét teszik ki Szerb műveinek, különösen szépirodalmi 
munkáinak ismertetései és elemzései. Ezzel egyrészt erőfeszítést spórol meg az olva-
sónak, másrészt pedig belehelyezi azokat az eddig felvázolt keretbe. Külön fejezetet 
kapott A Pendragon legenda, az Utas és holdvilág, a Hétköznapok és csodák, a Magyar 
irodalomtörténet, A világirodalom története valamint A királyné nyaklánca. Csak érin-
tőlegesen tűnik fel az elemzések között a VII. Olivér. Az alábbiakból az is kiderül, 
hogy ennek a szövegnek miért jut mégis fontos szerep az életműben.

III.

Most mégis azt tartom fontosnak, hogy ha nem is kimerítően, de minél pontosabban 
rekonstruáljuk Szerb Antal tudományos munkamódszerét. Ehhez kétségtelenül 
Havasréti monográfi ája adja a legkorszerűbb szempontok szerint válogatott és leg-
bőségesebb anyagot. A döntő hivatkozási tartományt mégis a húszas évek végén és 
a harmincas évek elején írt tudományos dolgozatainak és Magyar irodalomtörténe-
tének passzusai jelölik ki.

A MIT bevezetőjében hangoztatott hármas elv régóta ismert10 Szerb szaktudo-
mányos krédójaként. Érdemes ezt pontosan idézni: „A szellemtörténet az irodalom-
nak szellemi, az irodalomszociológia az anyagi már-itt-levő tényeivel foglalkozik; de 
ezúttal az éremnek három oldala van. Az irodalom már-itt-talál valamit, szellemen 
és társadalmon innen és túl: az emberi lelket önmagáért valóságában. Az irodalmi 
alkotás egyik oldaláról tekintve szellemi munka, másik oldaláról társadalmi funkció, 
de a harmadik oldalon lelki aktus.”11 Ez a módszertani triász, vagyis a szellemtörté-
net, irodalomszociológia és lélektani elemzés (ami Szerb is vonakodik „irodalom-
pszichológiának” nevezni)12 egysége adja a koncepció alapvonalait. Ezen belül viszont 
sok fontos és a módszertant bonyolító megállapítást tesz, amelyek rendszerezve a kö-
vetkezőek lehetnének (logikai és nem fontossági sorrendben):

(1) Mediális közvetítettség. Mint már a bevezetőben is említettük, Szerb komolyan 
felhasználja a szellemi termékek mediális közvetítettségének gondolatát, vagyis azt, 
hogy az adatok rögzítésének, tárolásának és előadásának módja kostitutív szerepet 
kap a szellemi termékek tartalmának kialakulásában. Ebben pedig nem kell egy korát 
megelőző progresszív társadalomtudós újítását keresni. Az is haszontalan, hogy eb-
ben valamely konkrét szakmai kapcsolat (vagy egy bizonyos személy) erős vagy gyen-
ge befolyását lássuk. A kommunikációs médiumok szerepének hangsúlyozása a ma-

10 Vö. Poszler, Szerb Antal, 183.
11 MIT, 38. [12.]
12 A lélektani elemzés egy új és nem csak a lélektani kutatásokra koncentráló, de egyrészt ezeken ala puló 

tudomány lehetőségét hordozza. Tehát az irodalomtudománynak lélektani megalapozást adni akkor 
üdvös dolog, ha ezt történeti összefüggésekben, stíluselemzésekben kiegyensúlyozottan tudjuk ka-
matoztatni. „Az irodalomtörténet írója ezen a területen magára van hagyatva, és amit adhat, inkább 
csak kísérlet egy új tudomány felé, ami a lelki struktúrák történelmi változásainak a tanát fogja adni, 
és talán lélektörténetnek fogják nevezni, ha már lesz ilyen.” Uo.

gyarországi értelmiség egy nagyon népszerű gondolata volt a két világháború között. 
Havasréti itt (215–216.) nemcsak Th ienemann Tivadart említi ennek bizonyíté-
kaként, hanem megemlékezik Balogh József általános eszmetörténeti szerepéről. 
A hangos olvasás/néma olvasás történeti szerepét az ókortudományban már a tízes 
évek végén kiemelő tudós közvetlen hatását viszont akkor sem érdemes feltételezni, 
ha Balogh Szerb közvetlen ismeretségi köréhez tartozott, illetve azokhoz a nyugati 
tudományos aspirációkkal rendelkező konzervatív értelmiségiekhez, akiknek a szak-
mai világlátása Szerb számára sem volt „teljesen idegen”. (vö. 145.) Az írás és írás-
kép konstitutív szerepének gondolata ugyanis túlságosan is elterjedt volt a korban. 
A Szerbbel szintén szoros szakmai viszonyt ápoló Zolnai Béla írja többek között 
1926-ban, hogy „az írás maga is olyan közvetítő eszköz, amely bizonyos fokig befo-
lyásolja az általa szimbolizált nyelv hatását.”13 Zolnai szövege azt is kiemeli, hogy 
hogyan változik a nyomtatott szöveg kommunikációs és technikai fölénye betűfeti-
sizmussá.14 A Zolnaira konkrétan hivatkozó Kner Imre pedig a beszélt és az írott 
nyelv közötti összefüggések kapcsán az írott nyelvet a beszélt nyelv karakterével 
együtt fejlődő,15 de önálló rendszerként kezeli, amely egy adott kor „világnézetének” 
tanulmányozásához nyújt elsőrangú anyagot (és ez fokozottan igaz a könyvnyomta-
tás és sokszorosítás megjelenése után).16

Szerb írásai között tehát nem nehéz egy természetes módon és nem felfedezői 
éllel használt medialitás-gondolatot találni. A Pendragon legendának a könyvhöz és 
a kéziratok jelentőségéhez fűzött megjegyzésiből breviáriumot lehetne összeállítani. 
A MIT korai magyar könyvkultúrával foglalkozó része (A/2 fejezet) tulajdonkép-
pen irodalomszociológiai vázlat a szerzőség fogalmának a kódexmásoláson keresztül 
tükröződő változásairól.17 Még egy 1941-es újságcikkében is arról beszél, hogy mi-
lyen hatása van a műtárgyként illetve a használati tárgyként készített könyvnek az 
értelmiségi munkára.18 Az ilyen jellegű eszmefuttatások tehát szinte stiláris magá-
tól értetődőséggel vannak jelen a szövegekben.

(2) A hatástörténeti elemzések semlegesítése. A több semlegesítő gesztus között 
Szerbnél nagyon erős a hatástörténeti érvelés, ha lehet, minden fronton való neutra-
lizálása. A történelmi, a társadalmi, sőt a személyes befolyások tárgyalását is szeretné 
minimálisra csökkenteni, hogy elkerülje az egyoldalú determinációnak még a puszta 

13 Ez a befolyás pedig, ha az adott helyet tovább olvassuk nyilvánvalóan tartalmi befolyás is. Lásd Zolnai 
Béla, A látható nyelv [1926] = U., Nyelv és stílus. Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1957, 54.

14 Uo., 62.
15 „Aki a külföldi betűöntődék mintakönyvei alapján anélkül rendel betűt, hogy abból többféle formában 

magyar próbaszedést kérne, nagyon sokszor csalódik, és egész más hatást fog elérni, mint amire számí-
tott.” Kner Imre, A tipográfi ai stílus elemei [1933] = U., A könyv művészete, szerk. Haiman György, 
Szépirodalmi, Budapest, 1972, 205. Stílus, világnézet és tipográfi a összefüggéséhez lásd: Uo., 203.

16 Lásd Demeter Tamás átfogó igényű cikkét, amelyre Havasréti is hivatkozik (215.): Demeter Tamás, 
A kommunikáció iránti érdeklődés megélénkülése a századelőn = Szerep és közeg. Medialitás a magyar 
kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Szabolcs – Simon Attila – Szirák Péter, 
Ráció, Budapest, 2006, 207–222., illetve U., A szociologizáló hagyomány. A magyar fi lozófi a fő árama 
a XX. században, Századvég, Budapest, 2011, 57–72.

17 MIT, 55–59. [27–30.]
18 Szerb Antal, A szép könyvről [1942] = U., A varázsló…, 515–517.
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látszatát is. Ennek többször hangot is ad. Az udvari ember című, Baldassare Casti-
glionéről írott hosszú (és egyik tudományosan legszakszerűbb) dolgozatában nagyon 
világosan fogalmaz: „Minden eleve adott okozati összefüggés felvétele felületes és 
erőltetett volna. Ilyenek felvételével úgy járnánk el, mint a középkori csillagjós, aki 
a csillagokból olvasta le az embersorsokat.”19 Ugyanakkor (hogy ne keveredjen az el-
fogultság gyanújába) elismeri a külső determinációk bizonyosfajta jelentőségét, mivel 
a „szellemit szociális és politikai körülmények magukban nem létesítik, nem is deter-
minálják, csak előfeltevései annak”.20 Havasréti egyik fontos hozzájárulása a kérdés-
hez, hogy a korabeli irodalomelméleti kánon (pl. Tolnai Vilmos irodalomelméleti 
bevezetésének tárgyalása – 152.) hatástörténettel kapcsolatos terminológiájában 
elemzi Szerb elméletírói magatartását, majd így következtet: „Szerb megállapításai 
az oksági magyarázat háttérbe szorítását célozzák és az okság helyére részben az ana-
lógiát állítják, oly módon, hogy az analógia egyúttal az oksági elv magasabb rendű 
megfogalmazásának, újramotiválásának is tekinthető”. (159.) Ez a fajta, az analógián 
keresztül pontosabb hatásösszefüggések megállapítására motiváló, megértő szocio-
lógiai szempont megengedi azt is, hogy miközben Szerb a külső determináló erők 
ellen hadakozik, a társadalomra, mint az irodalmat inspiráló egyik legfontosabb 
forrásra tekintsen. Egyik cikke szerint például az „irodalomtörténet módszere akkor 
változott meg, amikor Taine fellépett […], és az irodalomtörténeti érdeklődést az 
író lelki életéről áttette a társadalomra, amelynek kifejezője az író”.21 A MIT kon-
cepcióját visszaadó kései esszéjében pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy a magyar 
és a német irodalom közötti fő különbség nem más, mint hogy ez utóbbi fi lozófi ai-
metafi zikai jellegének köszönhetően „sokkal kevésbé fejezi ki a társadalmat, amely-
ből kisarjad, mint a magyar.”22

(3) Kiegyensúlyozott lélektani módszer. Havasréti könyvének egyik fontos tézise, 
hogy Szerb lélektan-koncepciójának magvát nagy részben Carl Gustav Jung művei-
ben találjuk. Lélektani elemzéseinek vezérfonala tehát egy nem annyira Freud, mint 
inkább Jung irodalompszichológiájára emlékeztető elmélet. A párhuzamok három 
fő gondolat, illetve mindkettőjüknél fellelhető téma között vonhatóak. (a) A költői 
nyelvről és a műalkotásról alkotott koncepciójuk hasonlósága, mely szerint a mű-
alkotások egy komplex feltételrendszerre épülő teremtő gesztus termékei, ezért ki-
zárják az oksági elemzést. (166.) (b) James Joyce-kritikájuk hasonlósága, mely hang-
súlyozta az irodalmon belül szimbolikus és archetipális elemzés szükségességét 
a tudatfolyam-leírással szemben. (167., 183.) (c) Közös gondolatuk, hogy a pszicholó-
gia részlegesen használhatatlan az irodalmi érték meghatározásában, ezzel szemben 

19 Szerb Antal, Az udvari ember [1927] = U., Gondolatok…, 135.
20 Uo., 134. Ennek ellenére számtalan olyan helyet lehet találni, ahol Szerb markánsan elhatárolódik 

a társadalmi hatásmechanizmusok elemzésétől. Ezt persze azzal a történetileg tudatos álláspontról 
teheti meg, hogy vannak olyan korszakok, amelyek alapvetően ilyenfajta hatások tézise ellen foglalnak 
állást (és az állásfoglalás nem egyetemes, csak részleges érvényű): „Az irodalom legfőbb inspirálója 
maga az irodalom, és szellemi átalakulások legtöbbször magából a Szellemből fakadnak.” Lásd Szerb, 
Magyar preromantika, 301.

21 Szerb Antal, Az író és életrajza [1938] = U., A varázsló…, 381.
22 Szerb, A magyar irodalom a latin leánya, 455.

pedig egy normatív és szociológiai szemlélet mint korrekciós mechanizmus közbe-
iktatását érdemes képviselni. Egy ilyen párhuzamnak egyrészt az adja az apropóját, 
hogy Szerbhez hasonlóan „Jung idegenkedett a redukcionizmustól” (166.), másrészt 
pedig az, hogy mindketten hittek egyfajta civilizatorikus szemléletmódhoz vezető di-
namikus tudáskoncepcióban. (170.) Ennek lényege, hogy a konvenciók és normák, 
illetve teremtő kreativitás egyfajta egészséges keverékében gondolkodtak. A lélektani 
leírások pedig „szimbolizáció és formaképzés nélkül a tudatelőtti amorf világot me-
chanikusan leképző […] dokumentumok csupán”. (183.)

(4) A civilizatorikus termék elmélete. Az irodalmat civilizatorikus terméknek, a pol-
gári és középosztálybeli életformát pedig etalonnak és fejlődési minimumnak tekin-
tő szemlélet Szerb egyik legsajátabb gondolata. Ugyanakkor mindez elképzelhetetlen 
erőteljes irodalomszociológiai elkötelezettség nélkül, illetve anélkül, hogy az iroda-
lom társadalmi meghatározottságát életformák és ne származás szerint ítéljük meg. 
Szerb elképzelése az irodalomban élő normatív szemlélet kívánatos voltáról éppen 
azt a célt szolgálja, hogy a normához való illeszkedés révén egy magasabb civilizációs 
szinten levő életformához jussunk. Az irodalmi forma és stílus így számára elsősor-
ban nem esztétikai, hanem társadalmi konvenció (196.). Ennek a koncepciónak a ha-
tását nem lehet Szerbnél eleget hangsúlyozni. A civilizatorikus irodalomszemlélet 
főművében, a Magyar irodalomtörténetben még egy sajátos fi lozófi ai extrapolációval is 
él. Tudja, hogy a népi kultúra meghaladásának szükségessége olyan normatíva, amely 
tudományosan könnyen cáfolható (a zeneelméleti, zeneszociológiai, néprajzi kutatá-
sok nyomán). De mégis a fejlődés gondolatának népszerűsítése érdekében felfüggeszt 
minden tudományos aspirációt és a vizsgálat minden lokális igazságigényét. Egyik, 
a MIT születésének évében keletkezett szövegében pedig egyenesen azt mondja, 
hogy „a nép fogalmának meg kell szűnnie”, és a paraszti rétegnek bele kell olvadnia 
a polgári középosztály civilizatorikus helyzetének megfelelő életformába. A polgári 
középosztály nagy felelőssége pedig az, hogy ezt a folyamatot fel tudja gyorsítani.23 
Ez a legfontosabb hivatásetikai cél is egyben. Hozzá kell tennem, hogy ennek az esz-
ménynek a fáradhatatlan képviselete az, ami miatt a laikus szemlélőnek is feltűnhet: 
Szerb az általa feldolgozott elképesztő mennyiségű anyagot szelektíven és nagyon 
határozott elképzeléssel olvasta. Még Lukács György A lélek és a formák című művéről 
is azt írja egy barátjának 1923-ban: „Régóta való ideálunk az igazi polgár ideája, mely-
ben a költő is mint polgár foglal helyet. Az igazi polgár t.i. az, aki műve által dí cséri 
Istent (ezt Lukács Györgytől tanultam […]).”24A civilizációeszmény Szerb szövegeit 

23 Szerb Antal, A magyar őstehetségek problémája [1934] = U., Gondolatok…, I. m., 734. Ez a felerősített 
népikultúra-ellenesség (lásd még Havasrétinél 184–185., 226–227.) kínosan érintette azokat a kommen-
tátorokat, akik ezt mentegetni vagy kimagyarázni szerették volna. Szerb „bár változatlanul a középosz-
tály nyugat-európai értelemben vett ideálját védi, az általa szervezett Irodalomtudományi Társaságban 
már a »népibb«, a népi értékek iránt is fogékonyabb tudósokat tömöríti.” Szabolcsi Miklós, Előszó = 
Szerb, Gondolatok… 15. Mivel Szerb maga is bírja a középosztálybeliek fent kiemelt felelősségét, 
munkájának célja, hogy a civilizatorikus értékek felé vezesse az úgymond „népi” írókat. Ez pedig nem 
az alternatív lehetőségek iránti éppen megtalált tolerancia jele, hanem a saját álláspont nagyon hang-
súlyos képviselete.

24 Szerb Antal, Naplójegyzetek. 1914–1943, szerk. Tompa Mária, közrem. Petrányi Ilona, Magvető, 
Budapest, 2001, 98.
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egészen A királyné nyakláncáig végigkíséri. Ebben tulajdonképpen bevezetőt nyújt a 
polgári réteg civilizációs szerepének történeti kialakulásába, és hogy ez hogyan han-
golta a francia forradalom rugóit.25

(5) Tudásszociológiai elemzés. Az irodalomszociológiai szemlélet Szerb számára 
tehát kiküszöbölhetetlen módszertani jellegzetesség. Még egyik posztumusz megje-
lent kései cikkében is, melyben Gogolák Lajosnak válaszolt volna, az irodalomszocio-
lógiát közös „szívügyüknek” nevezte.26 Havasréti azonban jól ragadja meg a kérdést, 
amikor Szerb irodalomszociológiai módszerét inkább tudásszociológiai jellegűnek 
tekintette. Vagyis Szerbet nemcsak a szigorú értelemben vett eszmetörténet, mint az 
eszmék történeti fejlődése, hanem az empirikus alapú szociológiai vizsgálat sem érde-
kelte. A tudásszociológia mint a társadalmi feltételrendszerekről szóló értelmezésel-
mélet azonban annál inkább. A tudásszociológiai motívum végigkíséri a monográfi át. 
(146., 158., 213–215., 375–377., 453–454.) Azonban érdemes lehet azt is hozzáten-
ni, hogy tudásszociológián nemcsak Szerb esetében, hanem általában is különböző 
dolgokat érthetünk. Ugyanúgy gondolhatunk itt azokra a vizsgálatokra, amellyel 
a tudás formáinak társadalmi eloszlását kutatják, és első fokon azt a kérdést teszik 
fel, hogy valami hogyan vált egy adott helyzetben tudássá, míg más helyzetben nem. 
Valamint jelenthetik bizonyos genetikus vizsgálatok elvégzését azzal kapcsolatban, 
hogy az eszmék hogyan befolyásoltak egy társadalmi helyzetet, illetve arról, hogy 
a társadalmi feltételrendszer hogyan befolyásolta bizonyos eszmék kialakulását. Vég-
eredményben tehát azt jelentik, hogy a genetikus vizsgálatok kezdeményezője nem 
egy eszme tényleges keletkezése, hanem keletkezésének lehetőségfeltételei iránt érdeklő-
dik.27 Szerbnél úgy tűnik, hogy mindkét, illetve mindhárom típusú vizsgálatot meg-
találjuk. A módszertan tartalmilag azonban legalább annyira semleges a források 
jelentőségét tekintve, mint amennyire kiegyensúlyozott a meghatározó mozzanatok 
tekintetében. A Havasréti által is gyakran idézett és legkövetkezetesebben „tudás-
szociológiaiak” tekinthető tanulmányában, Az udvari emberben Szerb még egy fon-
tos pontot kiemel, vagyis azt, hogy egy ilyen elemzés csak az utólagos, nem inherens 
szemlélőnek hozzáférhető. Tulajdonképpen egy későbbi vagy külső értelmezés tud-
ja csak feltárni az adott komplex értelemösszegfüggést: „Az Udvari Ember forma, 
amint mondottuk: tulajdonképpen valami még a Szellemen, a tudatos diff erenciált-
ságon inneni állapot, diszpozíció, mely utólag telik meg szellemi tartalommal, mond-
hatni: »jelentéssel«.”28

(6) Magyar szellemtörténet-írás. Most viszont nézzünk egy olyan elvet, amely Ha-
vasréti szövegéből csak a sorok közül olvasható ki, hiszen semmilyen explicit meg-
25 Havasréti viszont egy egészen már perspektívában láttatja Szerb ezen kései, bizonytalan műfajú tör-

ténetiregény-esszéjét. Inkább arra kíváncsi, hogy a polgárság vágya arra, hogy az uralkodó osztály 
szimbolikus és vérségi hatalmával is rendelkezzen, hogyan lehet a Szerb életében is szerepet játszó 
intellektuális sznobizmus allegóriája. Vö. különösen: 601–602.

26 Vö. Szerb Antal, Fiatal irodalom [1944] = U., Gondolatok…, 750.
27 A(z értelem)genetikus elemzés a tudásszociológia egyik klasszikus szempontja. „Ez nem valamely rend-

szerben meglévő motívumok tényeges keletkezését, hanem az eredetüket igyekszik bemutatni (az adott 
szférában) egyáltalán lehetséges motívumok tisztán tipológiai egymás mellé állítása útján”. Mannheim 
Károly, A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1995, 71.

28 Szerb, Az udvari ember, 135.

jegyzést nem tesz rá. Ez a magyar irodalomtörténet- és kultúrtörténet-írás elméletét 
érinti. Szerbnek konkrét elképzelése van arról is, hogy a magyar bölcsészeti javak, 
vagyis az irodalom és gondolkodás termékeinek történetét milyen egységes szem-
pont szerint lehet megírni. Ha fi gyelembe vesszük a társadalmi, pszichológiai és sti-
láris feltételrendszereket, akkor azt lehet mondani, hogy a magyart Szerb olyan kul-
túrának tekinti, amelynek a recepció, az elsajátítás az egyik legpozitívabb sajátossága 
valamint az, hogy a nyugat-európai mintákat szintetizáló módon újragondolja. Az 
újrarendező összefoglalás nem feltétlenül a legeredetibb módszer, de az alkotásnak 
kétségtelenül egy sajátos, legitim és „érdekes” módja. Ennek a diagnózisnak az érvé-
nyében a MIT bevezetőjében mondja a következőket: Az eddigi irodalomtörténészek 
„nem vették észre, hogy a befogadás éppen úgy hozzátartozik a magyar irodalom 
életfolyamatához, mint az alkotás, hogy itt a belélegzés-kilélegzés szabályszerűségé-
vel állunk szemben. A hatásokban csak az átvétel passzív mozzanatát vették észre, 
nem az együttrezdüléseket. Újabban másképp látjuk mindezt”.29

Ha tehát Szerbet tudósként komolyan lehet venni, akkor egy markáns irodalom-
szociológiai mint tudásszociológiai megközelítés kidolgozójaként kell tekinteni rá. 
Mivel a magyar irodalomtörténettel kapcsolatban megvalósított egy ilyen, nagyon erős 
szempont (a civilizatorikus ideál) alapján végrehajtott genetikus eredet-elemzést, ér-
demes rá tudósként és nem csak esszéistaként, akademizáló szépíróként tekinteni.

IV.

Havasréti könyvével kapcsolatos kritikai megjegyzéseinket kezdjük rögtön onnan, 
ahol Szerb tudományos munkamódszerének rekonstrukciója abbamaradt.

(1) A korai Lukács által megtestesített szociologizáló módszer szerepe. Havasréti rend-
kívül következetesen alkalmaz Szerbre egy éppen tőle tanult elvet: adott szellemi 
jelenségnél, fogalmi összefüggésnél, módszertani elvnél ne az esetleges hatásokat, 
konkrét külső befolyásokat, hanem azt a környezetet vizsgáljuk, ami lehetővé tette, 
hogy éppen ezek a jelenségek, fogalmak és módszertani elvek jelenjenek meg. Ha az 
ilyen feltételrendszerek megvannak, akkor egy-egy adott szerző hatását sem kell fel-
tétlenül túlhangsúlyozni vagy kizárólagos érvénnyel bizonyítani. Ez adja a lehetősé-
gét annak is, hogy egy gondolat két különböző, egymással közvetlen kapcsolatban 
nem levő helyen is feltűnjön. Éppen ezért nagyon furcsa, hogy miközben Jung, Keré-
nyi Károly, Th omas Mann vagy éppen Lukács regényelmélete kapcsán igen jó pár-
huzamokra és analógiákra mutat rá, a fi atal Lukács irodalomszociológiájának néhány 
módszertani elve vagy nem kerül említésre, vagy nem von párhuzamot ezek és Szerb 
eljárásmódja között. A fi atal Lukács esszéfelfogása (453–455.) is megjelenik a könyv-
ben mint ilyen kortünetként jellemezhető gondolatcsoport. De sehol nem találni 
benne azokat a leírásokat, amelyeket Lukács 1911-es „drámakönyvében”30 akár Szerb 
módszertani analógiáinak vagy akár távoli példaképeinek is lehetne tekinteni.

29 MIT, 39. [14.]
30 Lukács György, A modern dráma fejlődésének története [1911], Magvető, Budapest, 1978.
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Két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy Lukács könyve bevezetőjében rögtön szóvá 
teszi, hogy „alig van irodalomszociológia”, illetve azt, hogy a kortárs drámairodalom 
és a társadalom viszonyát vizsgáló elemzésmód „a tartalmakat keresi és vizsgálja az 
alkotásokban, s ezek között és a gazdasági viszonyok között keres egyenes kapcso-
latot. Az igazi szociális az irodalomban azonban: a forma.”31 Az a gondolat viszont, 
hogy egy bizonyos konvenció által kijelölt forma teszi közölhetővé a közönséggel 
egy mű mondanivalóját, Szerbnél több helyen megjelenő elképzelés.32 A másik maga 
a „drámakönyv” alapkérdése, hogy „milyen korban lehetséges a dráma, […] milyen 
közösség érzés és gondolkozásmódja teszi lehetővé, vagy esetleg követeli meg?” Ennek 
a kérdésnek pedig az adja a sajátos szociológiai élét, hogy az erre adott feleletben egy 
bizonyos társadalmi közösség közös élményhalmazának, vagy más szóval „világné-
zetének” leírása révén soroljuk fel az adott műnem szociális előfeltételeit.33 Ezekről 
a gondolatokról is könnyen megállapíthatnánk, hogy bizonyos értelemben a „leve-
gőben voltak”.

(2) Intézménytörténeti hiányosságok. Ennél talán nagyobb hiányérzetet kelthet, 
hogy Havasréti könyvében egyszer sem vetődik fel a kérdés, hogy milyen intézmény-
történeti háttere volt Szerb tulajdonképpen elmaradt akadémiai pályafutásának? 
Miért nem tudott tudósi karriert befutni? Egyáltalán elintézhető-e a dolog azzal 
a válasszal, hogy a kor körülményei között a középiskolai tanári állás meglehetősen 
jó társadalmi pozíciót és polgári státust biztosított, vagy hogy Szerb alkatából faka-
dóan inkább volt ambivalens esszéista, mint fi liszter és tudós. Azon értelmiségi hát-
térintézmények szerepe, amelyekhez tanári foglalkozása mellett kötődött (kiadók, 
lapszerkesztőségek, alapítványok vagy az állami rádióadó – vö. 92–111.) éppen azt 
a kérdést veti fel, hogy miért nem sikerült Szerbnek a hagyományos tudományos kar-
riert megvalósítania. A kérdést, bármely egyértelmű választ is tudunk rá adni, leg-
alább fel kell vetni. Szerb sokszor felemlegetett, egyre inkább a szaktudományostól 
eltávolodó írásmódját nem lehet csak alkati elemekkel magyarázni (még ha kizárólag 
intézményesekkel sem). De a felsőoktatási intézményrendszerrel való kapcsolata leg-
alább doktori eljárásának vagy szegedi habilitációs folyamatának vázolásán keresztül 
egy rövid fejezetnyi anyagot kaphatott volna,34 mindezt pedig anélkül, hogy a túlzot-
tan biografi kus szemlélet vádja egyáltalán megfogalmazódhatna. Ugyancsak kívül 
esett volna egy ilyen vádon, ha a műben egy Szerb műveire vonatkozó és egyben éle-
tét vázlatszerűen összefoglaló kronológia nyújtotta volna a részletesen kidolgozott 
tematikus részek vezérfonalát.

(3) A VII. Olivér mint irodalmi mű helyzete. A VII. Olivér elsősorban mint a Szerb 
ambivalens szakmai és társadalmi identitásképét megfogalmazó szépirodalmi mű 

31 Uo., 18.
32 Szerb Antal, Szentkuthy Miklós, Prae [1934] = U., A trubadúr szerelme, 117.
33 Lukács, A modern dráma…, 54. A világnézet Lukács által használt fogalmához lásd még Demeter, 

A szociologizáló hagyomány, 91–110.
34 Havasréti is hivatkozik röviden Lengyel András könyvére: Szerb Antal magántanári habilitációja, Móra 

Ferenc Múzeum, Szeged, 1988. Komolyabb elemzést viszont egyik az imént feltett kérdésnek sem 
szentel.

jelenik meg a monográfi ában. Ebben összeköti az arisztokrácia iránti nosztalgiájának 
és a polgári útkeresésének problémáit. Éppen emiatt az útkereső magatartás miatt 
kerül az Oszkár nevű szélhámos szerepébe a főnemesi felelősségek elől megfutamodó 
képzeletbeli ország királya. Ennek a bizonytalan identitásból származó szélhámosi 
szerepnek a párhuzamait Havasréti meggyőzően mutatja fel A királyné nyakláncá-
ban is. (595–596.) Ezzel szemben viszont van ennek a látszólag nem túl jelentős, ám 
népszerű és szórakoztató kisregénynek egy nagyon jellegzetes vonása. Ahogyan 
Szerb a szellemi szabadfoglalkozásúként tevékenykedő, konkrét akadémiai pozíciót 
be nem töltő tudós karakterét A Pendragon-legendában regényben ábrázolja valami-
lyen tudásszociológiai cikk helyett, úgy a VII. Olivér is részben egy társadalmi-szo-
ciológiai problémát fogalmaz meg – csak szépirodalmi műfajba bújtatva. A probléma 
a forradalmak természetrajzához kapcsolódik. A királyné nyaklánca első látásra 
puszta kuriózumként35 veti fel az 1772-es svéd királyi forradalom történetét, hogy 
színesítse a forradalmak kirobbanásáról alkotott, esetleg sablonos képünket. A svéd 
forradalom azonban a könyvben fontos pozíciót kap akkor, ha megfontoljuk, hogy 
a szuverén uralkodó által saját nemessége ellen szervezett forradalom az ellenképe 
annak, amit Szerb a francia helyzetről mond. Míg ez utóbbiban a polgári réteg igye-
kezett felszámolni a kiüresedett szimbolikus és származási alapon birtokolt nemesi 
hatalmat, úgy a svéd példa azt mutatja, hogy a király hogyan tudta megmenteni a ne-
mesi attribútumokat és a monarchia intézményét attól, hogy puszta üres, tartalom 
nélküli szimbólumokká váljanak. A Pirandello IV. Henrikjére már címében is emlékez-
tető VII. Olivér viszont egy nagyon sajátos királyi forradalomtípust vizionál. Ebben 
a király ugyanis saját maga ellen szervez felkelést. Ez végeredményben ahhoz vezet, 
hogy a monarchia intézményrendszere nélkül még nagyobb zavarokat átélő ország 
trónjára megerősödve és főnemesi hatalmának új értelmet adva térhet vissza egy rövid, 
a polgári életben eltöltött időszak után. Hogy ez a gondolat milyen lehetőségeket 
nyit azok számára, akik Szerb kései műveiben a negyvenes évek Magyarországával 
kapcsolatos párhuzamokat keresik, azt csak a későbbi elemzések dönthetnék el.

De talán az egyik legfontosabb kritikai megjegyzést Havasréti szegezi saját ma-
gának, amikor könyve egyik hiányosságaként említi a Szerb-kultusz alakulásáról és 
szerkezetéről írandó jövőbeli fejezetet. (669.) Ez azonban éppúgy csak javaslat egy ha-
talmas kutatói és szintetikus munka megírásának végeztével, mint ahogyan a fi gyel-
mes olvasó is inkább csak óvatos javaslatokat fogalmaz meg egy ilyen nagy léptékben 
gondolkodó munka áttanulmányozása után.

 (Magvető, Budapest, 2013.)

35 A felütés nagyon jellemző Szerb intellektuális elitizmusára. Tulajdonképpen egy szorgos könyvtárosi 
munkával előkerített könyvritkaságot említ („Ha elolvassuk Jacques Le Scène Desmaisons 1781-ben 
megjelent könyvét, amely József nádor hagyatékából került az Egyetemi Könyvtárba”. Szerb Antal, 
A királyné nyaklánca, Magvető, Budapest, 2001, 203.).


