
D O K U M E N T U M 

EMLÉKEZÉS A VASÁRNAPI TÁRSASÁGRA 

Oly sok szó esik mostanában e Társaságról, hogy szükségesnek vélem 
elmondani, ami hatvan év távolságából még világos maradt emlékeze-
temben. 

Balázs Béla Naphegy utcai lakásán gyülekezett a 10-15 személynyi 
társaság. 1918 ősze és 1919 márciusa közt a szólásszabadság hiánytalan, 
senki sem tarthat attól, hogy bárminő szélsőséges vélekedése rendőri 
tilalomba ütközik. 

A lakás legtágasabb szobájában, kerek asztal körül ült a vezetőség. 
Közülük négy férfiúra emlékszem: Lukács György, Fülep Lajos, Mann-
heim Károly és a házigazda Balázs Béla voltak szóvivők. A többiek, 
leginkább fiatalság, állva sorakozott a falak mentén körül. 

Igen tanulságos volt jól odafigyelni, miket beszélnek a vezetők. Első-
sorban bölcseleti kérdések kerültek napirendre. Akkoriban az említett 
gondolkodók még főként az ún. újkantiánus eszmélkedést vallották 
magukénak. Ezen az alapon bírálták tk. Simmelt, az akkor divatos 
német filozófust, helyezték el rendszerükben Kierkegaard о t, Nietzschét 
és a többi nagynevű elmét. Az irodalomban Goethén kívül főként 
Stendhal jutott élénk megbeszélésre, az a regényíró, akinek nagysága 
épp azokban az években vált evidenssé. (A festők közül hasonló emanci-
pációnak örvendhetett akkoriban Greco.) 

Úgy ment végbe a tárgyalás, hogy egyikük fölvetett valami gondola-
tot - lehetőleg újat és még nem tisztázottat - , erre őmaga kifejtette 
véleményét, majd hozzászóltak a többiek, s mindig legvégül Lukács. Az 
ő szavai összefoglalták az addigit, és egyúttal nagy tekintélyénél fogva 
Lukács véleménye került elfogadásra. 

A környező fiatalság semmibe sem szólt bele. Szerepe mégcsak a 
görög kórusé sem volt, mert teljesen némán asszisztált. Jelen volt ugyan 
két nő is, Balázs Béla akkori és jövendő neje, Hajós Edit és Schlamadin-
gerné Anna — mindkettő már akkor erős bolsevik hivő - , ám szintén 
némán. Semmi esetre sem a „mulier taceat in Ecclesia" alapján, hanem 
nyilván belátásból. 
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Hogy a nevezettek mily módon verték el a port azokon a gondolko-
dókon, akik nem osztották világnézetüket, arra részletesen nem emlék-
szem. Csak annyi maradt meg bennem, hogy a vélemény formája, módja 
mindig fölényes, apodiktikus volt. A jelenlevó"k egységesen csodálták 
Lukács kivételes tudását, és mindenki természetesnek érezte, hogy az 
utolsó szó joga ó't illeti. Ehhez még hozzáteendő": ahogyan 10 évvel 
később a Kerényi Károly-féle Sziget, úgy a Vasárnapi Társaság eszmé-
lete is kétségtelenül melegházi kertészet volt a magyar művelődés terüle-
tén. Egész mivoltával nyugati eredmények átültetését jelentette. 

Csupán egyetlenegy ülés végeredménye ragadt meg szinte szóról 
szóra az elmémben. Bizonyára azért, mivel sorsdöntőnek bizonyult. 
Valaki március elején fölvetette a kérdést: hogyan kell állást foglalni, ha 
történetesen bolsevik kormány venné át a hatalmat? Több vélekedés 
hangzott el, majd ekkor is Lukács döntött. „Nekünk mindig ahhoz a 
politikához kell csatlakoznunk - mondotta - , amely aránylag a legtöbb 
embernek biztosít legtöbb jogot." 

MOLNÄR ANTAL 

SZERB ANTAL ARCKÉPÉHEZ 

EMLÉKEK - ADALÉKOK 

Úgy tízesztendős voltam, amikor megismertem Szerb Antalt, mint a 
VIII. kerületi Vas utcai Széchenyi István felsőkereskedelmi iskola kez-
dő tanárát. Apám ebben az intézményben tanított - ma is őrzöm Szerb 
magyar irodalomtörténetének első kiadású példányát, amelyet „bölcs és 
drága kollégájának" ajánlott. 

Szép emlékezések őrzik Szerb Antal felejthetetlenül vonzó egyénisé-
gét. De alig esik szó arról, hogy Szerb nemcsak író, irodalomtörténész és 
kritikus volt, hanem - csaknem két évtizeden át - középiskolai tanár 
is. Poszler György pályaképe sem igen terjed ki erre az el nem hanyagol-
ható tényre. Tudomásom szerint csak Gál István emlékezése1 érinti 
Szerb Antal tanári tevékenységét; néhány lényeges adat mellett közli 
1934. március 15-i beszédét. 

A „Vas utca" - Budapest egyik legszebb szecessziós épülete, Lajta 
Béla alkotása - a főváros egyik legmagasabb színvonalú oktatási intéz-

1 Gál István: Adalékok Szerb Antal életéhez és munkásságához. ItK. 
1 9 7 1 / 5 . 6 3 3 - 6 3 5 . 


