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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 . 
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ménye volt, tudományos és művészeti téren igen tevékeny tanári karral. 
Meggyőződésem szerint jóval demokratikusabb szellemű volt az átlagos-
nál. 

Gyakran bejártam az iskolába, aminek oka éppen az volt, hogy 
érdekes emberekkel, köztük Szerb Antallal találkozhattam. Nagy örö-
met szerzett kedves, érdeklődő szavaival, dedikált tanulmányaival, bű-
bájos stílusjátékának, Kölcsey manirjában c. versének kéziratával. Diák-
koromban gyakran látogattam a Vajda János Társaságban és másutt 
tartott, az irodalom végzetes szeretetét sugárzó, az irónia szivárvány-
színeiben tündöklő, „nem középiskolás fokú" csevegéseit. 

Tehetségét nem vonta kétségbe a konzervatív irodalomtudomány 
olyan képviselője sem, mint Császár Elemér, aki érthető módon rosszal-
lóan tekintett a tőle nemcsak világnézetileg távol álló, hanem egyébként 
is „rendhagyó" fiatal tudósra. Döme Mihály kollégám többek között rá 
is hivatkozott bemutatott szemináriumi dolgozatában. ,,Rossz cég" -
jegyezte meg Császár, a fejét csóválva. 

Szerb Antallal való kapcsolatom egyetemi éveim folyamán is fennál-
lott; a háború vetett neki véget, amely messze sodort tőle. 

Az alábbiakban pedagógusi tevékenységéről szólok, az iskolában 
elhangzott néhány előadását kiemelve a feledésből. 

Az iskola 1926-27-es értesítője tudósít az új tanárokról, köztük 
Szerb Antalról.2 Magyar, angol és német órákat kapott. 

Milyen volt Szerb az osztályban? Nem volt eszményi középiskolai 
tanár. Ennek egyik akadálya volt már kisfiús megjelenése is (Borbély 
bácsi, a szigorú pedellus, nem akarta kiengedni az iskolából: azt hitte, 
lógni készülő diák - Szerbnek igazolnia kellett magát); természetéből 
pedig teljesen hiányzott az a határozottság, amely az éretlen kamaszok 
között elengedhetetlen. Mint tanítványa, Gink Károly fotóművész 
közli: az osztályba belépésekor óriási zaj fog ad t" Szerb halkan beszélt. 
Elkezdett néhány gyerekkel foglalkozni. Lassan elcsitult a lárma. Szer-
bet észrevehetően bántotta a tanulók fegyelmezetlensége, de ezt soha 
nem torolta meg. Abszolút humánus volt. Szerény volt; soha nem 
akarta ráerőszakolni saját nézeteit másokra.3 

Az Önképzőkör munkájáról tájékoztató sorokban olvashatjuk: „A 
szabad (szavaló) versenyen az intézet legjobb szavalója: Untener László, 
I.b."4 így mutatkozott be a majdani Ungvári László, kétszeres Kossuth-

2 Széchenyi István Felsőkereskedelmi Fiúiskola Értesítője, 
1926-1927 . Bp. 1927. 106. 

3 Gink Károly közlése 
4 Értesítő. Id. hely: 140. 
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díjas kiváló művész, a cingár fiú, akinek előadásában földbegyökerezet-
ten hallgattam Babits Mozgófényképét. 

A következő tanévben Szerb angolt tanított abban az osztályban, 
amelynek apám volt osztályfőnöke és magyar tanára. Általában angolt 
és németet tanított, viszonylag kevés magyar órát kapott. Az Önképző-
kör vezetését is csak néhány év múlva bízták rá. Hatása az ifjúság 
irodalmi, művészeti látókörének szélesedésében már tanárelnöki meg-
bízatása előtt is igen nagy lehetett. Az Önképzőkör vezetősége az 
1928-29-es tanévben köszönetet mond több tanárnak, köztük Szerb 
Antalnak is, azért a segítségért, amelyet a Körnek nyújtottak.5 Szerb 
Párizsról és Franciaországról tartott vetített képes előadást.6 Az 
1930-31-es tanévben lett a Széchenyi Ifjúsági Kör tanárelnöke.7 Az 
Önképzőkör akkori diákelnöke így emlékezik meg Szerb Antal tevé-
kenységéről: 

„ . . . Amennyire akkor meg tudtam ítélni, ügy láttam — össze-
hasonlítva az előző önképzőkörök munkájával - , hogy fel 
akarta rázni a megszokott sablonos lagymatagságból önképző-
körünket. Mint az akkori tanári kar egyik legfiatalabb tagja, 
valóban fiatalos lelkesedéssel foglalkozott velünk. Ez meg is 
látszott az 1930-31-es tanév kulturális műsorain és ülésein. 
Szabad idejében még lakásán is foglalkozott műsoraink szereplő 
gárdájával. Közvetlen, barátságos, nem tanáros modorával 
közelebb került a mi talán gyanakvó, kamaszos leikünkhöz. Mi 
ilyenkor nem a tanárt láttuk benne, hanem idősebb bátyánkat, 
aki humorral és megértéssel nyesegette kamaszos modorunk 
vadhajtásait. Tudása és nagy műveltsége által, azok,, akik meg-
értették, bepillanthattak egy szebb, igazabb világba."8 

Az ezévi Értesítő arról is tájékoztat, hogy Untener László, az iskola 
volt tanulója már mint színiakadémiai növendék szerepelt az 1930. 
december 7-i műsoros esten.' 

'Értesítő, 1 9 2 8 - 1 9 2 9 . 125. 
' U o . 127. 
7 U o . 1 9 3 0 - 1 9 3 1 . 9 8 . 
" Flandera János közlése 
"Értesítő, 1 9 3 0 - 1 9 3 1 . 104 -105 . 
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Önképzó'köri elnökségének idején Szerb tudatosan irányította a fia-
talok figyelmét a modern irodalom értékeire. Az 1931 -32-es tanévben 
a szavalóverseny tárgya Babits Esti kérdése-, magyar pályatétele: Interjú 
egy íróval.10 

Szerb több előadást tartott nemcsak az Önképzőkör ülésein, hanem 
szülői értekezleten, évfordulókon, nemzeti ünnepeken is. Ezeknek az 
előadásoknak egy részéről csak az Értesítőkből tudunk: más részük 
(valószínűleg rövidített) szövege megjelent az Értesítőben. Az előbbie-
ket időrendben felsoroljuk, az utóbbiak szövegét helyenként rövidítve 
közöljük. 

1935. január 20-án ünnepi beszédet mondott Madáchról," április 
8-án Rákócziról,'1 1938. november 23-án Kölcseyről,13 halálának szá-
zadik évfordulíján. 

Az 1 9 4 3 - 4 4 . tanév Értesítőjében még szerepel az iskola tanárai 
között.1 4 

A mozgóképszínház kulturális jelentősége15 

A 20. század első éveiben szinte a szemünk előtt láttunk 
megszületni és felnövekedni egy új művészetet, mely azóta 
arányaiban beláthatatlan fontosságúra nőtt a növekedésnek 
azzal a szédületes tempójával, mely századunkat jellemzi: a 
mozit. A mozi föld alatti gyökerei a 19. század elejére nyúlnak 
vissza; ekkor jöttek rá az emberek, hogy ha a szemünk előtt 
gyors egymásutánban bizonyos képsorozatot vonultatunk fel, 
az bennünk a mozgás illúzióját kelti fel: ez a csodaszekrény, 
mely mint gyermejáték, ma is él még. A fényképezés feltalálá-

I °Uo. 1 9 3 1 - 1 9 3 2 . 1 6 - 1 7 . 
I I Uo. 1 9 3 4 - 1 9 3 5 . 1 9 . A beszéd szövegét nem közli. 
1 J Uo. 20. A beszéd szövegét nem közli. 
1 3 U o . 1938-1939 . 40. A beszéd szövegét nem közli. 
1 4 U o . 1 9 4 3 - 1 9 4 4 . 4 4 . 
1 'Előadás az 1927. április 29-én tartott szülői értekezleten. Uo. 

1 9 2 6 - 1 9 2 7 . 5 2 - 5 4 . 

13 Irodalomtörténet 



494 Dokumentum 

sa, majd a film feltalálása volt a következő lépés, mígnem 
Edison tökéletesítései révén megszületett a mozi a mai formá-
jában. Ma a mozi egyike korunk legfontosabb összetevőinek, 
számolnia kell vele a kultűrfilozófusnak, mikor a kor szellemi 
életét vizsgálja, számolnia kell vele a pszichológusnak, mert a 
mozi átalakította a fiatal generáció fantáziáját és képzetalko-
tási módját, számolnia kell vele a közgazdásznak, a mozi óriási 
ipari fontossága miatt, hiszen Amerika negyedik, Németország 
harmadik legnagyobb iparáról van szó és számolnia kell vele 
annak, kinek tudománya mind az előbbieken épül fel: a peda-
gógusnak is. 

A mozi pedagógiai szempontból kétféleképp jöhet tekin-
tetbe: közvetlen és közvetett hatása révén. 

1. A mozi közvetlen pedagógiai hatása alatt azt értjük, 
amikor a mozi kifejezetten oktató vagy nevelő célokat kíván 
szolgálni. Ezt annál is inkább megteheti, mert hiszen eredetileg 
nem is láttak a moziban mást, mint tudományos segéd-
eszközt. 

A mozi oktatásra való felhasználása kézenfekvő, elsősorban 
a földrajz oktatásánál. A mozivászon a tanuló szeme elé idéz-
heti a távoli városokat, melyekről tanult, azok iparát, népét, 
épületeit; a mozivásznon bejárhatunk távoli földrészeket, 
amint az újabb időben elszaporodott Afrika-filmek mutatták. 
Mindazonáltal nem szabad e tekintetben a mozi fontosságát 
túlbecsülni: a mozi igazán hatásosan és elevenen csak azt tudja 
bemutatni, amit a mozi számára állítottak be. 

A mozi segítségére siet a természettudósnak is: költséges és 
nehéz kísérletek a mozivásznon mindenki számára megközelít-
hetőkké válnak. A paleontológiái filmek fantasztikus módon 
feltámasztják a föld őskorát, ősállataival és ősnövényeivel. 

A humaniórák közül a történelem látja a mozi hasznát a 
sokszor igen nagy művelődéstörténeti alapossággal készült tör-
ténelmi filmek révén. Igaz, hogy a filmrendező igen sokszor 
meghamisítja a történelem szellemét, hogy publikuma kedvé-
ben járj on. 
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Közvetlen nevelő hatásuk lehet a tendenciózus és propagan-
dafilmeknek, melyek erkölcsi, társadalmi vagy nemzeti eszmék 
szolgálatában állhatnak. 

Azonban mindezeknek az oktató és nevelő filmeknek peda-
gógiai szempontból egy roppant hibájuk van: hogy nem vonz-
zák, nem érdeklik az ifjúságot. Aki nem olvas tudományos 
könyvet, nem fog szívesen megnézni egy tudományos mozifil-
met sem. A tendenciózus filmeknek pedig az a bajuk, mint 
minden tendenciózus alkotásnak: az ember ösztönösen érzi, 
hogy itt művészeten kívüli célokat szolgál a művészet, tehát 
nem igazi művészet, és a publikum, mely öntudatlanul is a l'art 
pour l'art híve, elfordul tőle. Éppen ezért mi sokkal többre 
becsüljük a mozi közvetett pedagógiai hatását. 

2. Közvetett pedagógiai hatását a mozi azáltal éri el, hogy 
művészet, és minden művészet nevelő hatású. Minden művé-
szet felemeli a lelket a valóság fölötti, ideális világba, megtisz-
títja aljasabb ösztöneitől, ideálokat állít elébe és az érzelmein 
keresztül akaratára hat. 

Kérdés azonban, valóban művészet-e a mozi? Azok, akik 
gyermekkorukban még nem idegezték be a mozi sajátos művé-
szeti akarását, nem érzik annak. Ennek oka az, hogy a mozi-
művészetet nem önmagából, hanem a szomszédos művészet-
területekről kiindulva vizsgálják. Már pedig a mozi nem iroda-
lom, a mese legkevésbé fontos a moziban, a sujet-író nevét nem 
is szokták kiírni; a mozi nem festészet, bármily dekoratív 
hatásokra képes, hiányzik belőle a szín, és alapelemera mozgás; 
a mozi nem színjátszás, mert nincs meg benne az élő beszéd 
varázsa, viszont megvan a gesztusoké, mely a színházban csöke-
vényes. 

A mozi látható dolgok művészete, az irodalomnak, a gon-
dolható dolgok művészetének poláris ellentéte. Korunkban 
erősen él a vágy, hogy annyi század könyvkultúrája, absztrakt 
és testetlen szellemisége után visszatérjenek a látható dolgok 
realitásához. Hogy kiemeljék újra azokat az elsüllyedt lélekré-
tegeket, melyek szavakkal és absztraktumokban ki nem fejez-

13* 
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hetők, hanem csak testtel, mozdulattal. Ezért a tánc fontos-
sága mérhetetlenül megnőtt korunkban, ezért a sokszor undo-
rító négerkultusz: a négerek még nem szakadtak el ezektől a 
lélekrétegektől. És ezért a mozi. 

A mozi a mai kor egyetlen kollektív művészete: népművé-
szet. Technikai mivoltában rejlik, hogy nem lehet magányos 
műélvezők monopóliuma, mint a többi művészet; egy közös-
ségben felolvadva kell élvezni. Ezért a mozi primitív, primitív 
érzelmeket is kelt az emberben, aki belép a moziba, leegyszerű-
södik. 

A mozi művészi eszközei: 
a) Az arcjáték és a gesztus. A premier plan, az egészen 

közelről való felvétel, a mozi legfontosabb művészi mozzanata. 
A színpadon a mimika és a gesztus csak a ráadás a beszéd 
mellett, nem is nagyon figyelhető meg; a moziban ez minden. 
Az arcjáték sok tekintetben sokkal alkalmasabb a lelki élet 
kifejezésére, semmint a beszéd: egyidőben ellentétes érzel-
meket tud kifejezni a szem és száj önellenmondása által, folya-
matosan tudja ábrázolni a lelki történést stb. Az arcjáték a 
lelki élet kifejezésének végtelen tárházát jelenti. 

b) A realitás szépsége. A moziban egy szép arc, szép test 
egyszerűen azáltal, hogy van, látható és él, művészetté válik. 
Hasonlóképp a szép tájak, szép házak, szép szobák a mozi 
roppant dekoratív gazdagsága. 

c) Az atmoszféra művészete. Tökéletesen ki tudja fejezni a 
dolgok, tárgyak, szobák, tájak hangulatát a rendező ügyessége 
által: a kiemelés és formálás segítségével az élettelen dolgok is 
az ember lelkiéletének kifejezőjévé válhatnak. 

d) A kis dolgok művészete: amelyek színpadon észre nem 
vehetők, az irodalomban nehezen nyerhetnek realitást. Állat -
és gyermekfilmek. Az amerikai film mindinkább halad az idill 
felé. 

e) A víziók művészete. Álmok, látomások, csodák a mozi-
ban mind láthatóvá válhatnak, és ezáltal a mozi a legalkalma-
sabb a tudat alatti és tudat feletti lélekrétegek kifejezésére. 
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A mozi lelki gyökereiben minden művészettel közös: ez is 
vágyteljesedés, még pedig a mai ember számára, a művészettel 
nem foglalkozó ember számára fokozottabb mértékben, mint 
bármely más művészet. Nem kell hozzá semmi előtanulmány; a 
szegény ember beül a moziba és élheti a gazdagok életét; aki 
távoli országokba vágyik, eljuthat oda, és akinek lelke a múlt 
után sóvárog, maga előtt látja a középkor napjait. A mozi az 
emberek boldogságának egyik hatalmas eszköze, talán a leg-
jóságosabb minden művészet között. 

És amennyiben művészet, annyiban nevelő hatású is. Leg-
magasabb ideáink, a Jóság, az Igazság és a Szépség misztikus 
egységet alkotnak, a szép is a jó és az igaz felé mutatja az utat. 
Beauty is Truth, Truth is Beauty, a szépség igazság, és az 
igazság szépség. A mozi mint esztétikai nevelőeszköz mai sok 
sallangjától és ferdeségétől egykor megszabadulva, az ember 
egyik nagy ösztönzőjévé válhat: a különb ember felé. 

Gúzsba kötve táncolni: ilyen feladat lehetett az ellenforradalmat 
gyűlölő, haladó gondolkodású pedagógus számára a nemzeti ünnepeken 
beszédet mondani. Ilyen teljesítmények Szerb Antal 1934. március 15-i 
emlékezése a szabadságharc hőseiről és 1937. október 6-i beszéde az 
aradi vértanúk gyászünnepén. Az előbbi nem csak Szerb Antal mély 
hazafiságáról, a nemzeti tragédiák, az elbukott szabadságharc és Trianon 
minden fájdalmának átéléséről tanúskodik. Szerb Antal, a „köztisztvi-
selő", a fővárosi középiskolai tanár tiltakozik a szabadság eszméjével 
való visszaélések ellen - ad hominem vitázik a fasizmus vezérével, aki 
szerint „a szabadság oszlásnak induló hulla". Csodálkozhatunk-e, hogy 
Szerb lényeges mondanivalóját az adott körülmények között a hivatalos 
felfogás szerinti nacionalista, irredentisztikus fordulatokba ágyazta be, 
hogy elfogadhatóvá tegye? Ugyanez vonatkozik másik beszédére, 
amelynek mondanivalója a vértanúság misztikus-vallásos fejtegetéseinek 
burkában emlékeztet arra a programra, amelyet Móricz Zsigmond hir-
detett meg ezekben az években: a munka az, amely megmentheti, 
fenntarthatja a nemzetet a válságos világpolitikai korszakban. 



498 Dokumentum 

Szabadságünnepély, 1934. 
március 15-én16 

. . . Március 15-e, a magyar szabadságeszme legfőbb ünnepi 
dátuma, csodálatosképpen egybeesik a szabadságnak egy ősibb 
és egyetemesebb dátumával. Március 15-e, március idusa volt 
az a nap, amikor a szabad római köztársaság rajongó hívei, 
Brutus, Cassius és társaik a Forumon tőrszúrásokkal kivégezték 
Caesart, a zsarnokot. Ezt a napot ünnepli kétezer éve legenda-
építő történelem, költészet és tragédia. Nem tudom, véletlen 
volt-e, hogy a magyar szabadság szimbolikus napja egybeesett a 
világszabadság ünnepével, de úgy képzelem, ez nem lehetett 
puszta véletlen. Ezzel is hangsúlyozni akaijuk, hogy a magyar 
szabadság ügyében az egész emberiség ügyéről van szó, hogy a 
magyar nép, amikor a szabadság harcosául szenteli fel magát, a 
legnagyobb és legszebb európai hagyomány útjára lép, a fehár 
ember ősi titkos vallásának szertartását celebrálja, bemutatja 
áldozatát a Szabadság-istennő előtt. 

Mint minden, ami nagyszerű építő eszme az emberiség életé-
ben, a szabadság kultusza is a klasszikus ókorból ered. A 
szabadság a görögöknél a zsarnok gyűlöletét jelentette és a 
felszabadító tett a zsarnokgyilkosságot. A nagy tragédiaíró, 
Euripidész, a zsarnokgyilkost a mitikus hősökhöz hasonlítja, 
akik dúló szörnyetegektől szabadították meg az országot és az 
isteneknek tetsző áldozatot mutattak be. Harmodiosz és Arisz-
togeiton, mikor megölték Athén zsarnokát, mirtuszlombok 
közé fonták be szabályájukat, és a nép félistenként imádta 
őket. A középkor, mikor keresztényi irányban továbbépítette 
az antik eszmevilágot, nem vetette el a zsarnokgyilkosság eré-
nyét. Aquinói szent Tamás Summájában a zsarnokgyilkosságot 
megengedhetőnek mondja. Az olasz reneszánsz kis városálla-
maiban, hol hatalmas emberek mindegyre korlátlan hatalom 

"Ünnepi beszéd 1934. március 15-én. Értesítő, 1533-1934 . 
6 3 - 6 7 . 
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kiépítésére törekedtek, egymást érték a zsarnokgyilkosságok, 
és az összeesküvők még a külső formák betartásában is igye-
keztek minél hívebbek maradni a klasszikus ókorból rájuk 
hagyományozott mintákhoz, ezzel is hangsúlyozva, hogy itt 
nemcsak egy egyszerű cselekedetről van szó, hanem egy ősi 
szertartás teljesítéséről, mert a zsarnok megölése szent és Isten-
nek tetsző dolog. 

Később, a XVII. és XVIII. század folyamán a szabadság 
kultusza, ez a legmélyebb európai hagyomány, kiszélesedett az 
emberi jogok tanává, és a zsarnokgyilkosság egyéni aktusát 
elhomályosította hírnévben a nagy nemzeti zsarnokgyilkosság, 
az angol és azután a francia forradalom. A mi márciusi ifjaink, 
amikor a mozgalmat megszervezték, már a forradalmi történet 
láncába kapcsolódtak be; előttük álltak az angol és főképp a 
francia mintaképek, és ők híven követték utasításaikat. Tisz-
tában voltak vele, hogy „Európa színpadán" szerepelnek és 
hogy méltóakká kell válniok a nagy közös európai hagyomá-
nyokhoz. 

De a magyarságnak, az európai összefüggéstől külön is, a 
maga sajátos magyar voltában is, valami misztikus kapcsolata 
volt a szabadság eszméjével. Ha értő szemmel olvassuk a ma-
gyarok fájdalmas történetét, láthatjuk, hogy a magyar fajta 
legfőbb szenvedélye, hajtóereje és belső tragédiája mindig a 
függetlenség volt. Már az ősi népek is, a magyarok elődei, 
valahogy szimbolikus formában ránk hagyták azt a valamit, ami 
a magyar függetlenség speciális formája. Azt a valamit, amit 
újabban egy kitűnő gondolkozónk „gyepü-szellemnek" nevez. 
Az avarok, a magyaroknak ezek az elődei, gyűrű alakú föld-
sáncokkal vették magukat körül, és amikor Nagy Károly meg-
támadta őket, példátlan elszántsággal védték a gyűrűket és 
mind egy szálig odavesztek a védelemben. A honfoglaló ma-
gyarok is ilyen gyűrűket, gyepüket szerveztek, és a gyepük 
szelleme, az otthonnak, a sajátnak, a függetlenségnek a végső' 
kig elszánt védelme a honfoglaló ősök örökségeként a késő 
utódokra maradt. 



500 Dokumentum 

Szegény magyar nemzet, hányszor kellett védelmeznie a 
gyepüket, mennyi áldozat árán, mennyiféle ellenség ellen. 
[ . . . ] Az ősi gyepü-szellem nem engedte, hogy beletörődjék 
abba, hogy idegen legyen az úr a szent határokon belül, harcol-
nia kellett állandóan és elvéreznie, hajdan viruló nagy népből 
kis töredékké lennie, aki a saját honában nincs odahaza. Köz-
ben pedig belül is meg kellett védenie a belső függetlenséget, a 
lelkiismeret szabadságát Bocskai és Bethlen Gábor nagy nap-
jaiban és az alkotmány ősi szabadságát Thököly és Rákóczi 
alatt. 

1848. március idusán egymásra találtak és összeszövetkeztek 
európai szabadsággondolat és ősi magyar gyepü-szellem. A 
márciusi ifjak a magyar szellem gyepűit, a sajtószabadságot és 
szólásszabadságot védve, egyúttal a világszabadságnak is har-
cosává álltak ki az európai térre. Bethlen Gábor felkelése óta 
ez volt az első pillanat, amikor a magyar történelem világtörté-
nelem volt. 

A mi számunkra a márciusi napok hőskölteménybe kíván-
kozó lendülete egy embernek a glóriájába sűrűsödött össze, a 
csodálatos költőébe, aki olyan fiatalon halt meg, hogy alakja 
örök ifjúságban él örökre közöttünk. Március 15-e Petőfi 
Sándor évről évre megismétlődő emlékünnepe. A mi szabadság-
hősünk nem volt véres kardú zsarnokgyilkos, mint az antik 
Harmodiosz és Arisztogeiton, nem volt diadalmas seregek zor-
don parancsnoka, mint az angol Cromwell, és nem borul föléje 
a guillotine kísérteties fenyegető árnya, mint Danton és Robes-
pierre fölé. A daloló lelkű magyar nép szabadsághőse a költő, 
kinek versében ezer színben tükröződik a lélek, mint a magyar 
tóban, a Balatonban, az ég. A szabadság hangja csak egyik hang 
volt a lantján, de a legmélyebb, a legzengzetesebb. 

Petőfi számára a szabadság vallásos élmény volt. A szabadsá-
got lelke istenének és istennőnek nevezi verseiben, nagyszerű 
és véres istennőnek rajzolja, aki örömmel veszi át a költő 
levágott fejét, melyet álmában a költő maga nyújt át neki. 
Petőfi számára a szabadság istennő nemcsak költői szóvirág 
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volt, nemcsak „megszemélyesítés", mint amilyenről a stiliszti-
kában tanulunk, hanem éltető valóság, mint a görögök szá-
mára a görög istenek. Isteni valamit jelentett, amelyet na-
gyobb, elevenebb •űzzél lehet és kell imádni, mint a leányt, ki 
szívén az istenivel osztozik; a szabadság-istennő az, akiért élni 
egyedül érdemes és akiért meghalni, messze hegyek közt futó 
országúton a lemenő napban, barbár lándzsák hegyén, rohanó 
lovak patája alatt, egyetlen férfihoz méltó halál. 

És a magyarság szankcióját, isteni elhivatottságát, elsőségét 
a nemzetek sorában Petőfi szemében az adja meg, hogy a 
magyar a szabadság nemzete. A magyarság történelmi hivatását 
abban látja, hogy a szabadság ügyét diadalra vigye. 1849-ben, 
mikor Európa csendes körös-körül, elültek forradalmai, és a 
magyar egymaga vívja kétségbeesett harcát, Petőfi így énekel: 

Ha a mi fényünk nem lobogna 
A véghetetlen éjen át, 
Azt gondolhatnák fönn az égben, 
Hogy elenyészett a vüág. 

Tekints reánk, tekints, szabadság, 
Ismerd meg mostan népedet: 
Midőn más könnyet sem mer adni, 
Mi vérrel áldozunk neked. 

És ez, értsük meg, Petőfi testámentuma. Ha megértjük, mit 
jelent Petőfi eszméje ma, és szívünkbe zárjuk, méltón ültük 
meg emlékének ünnepét. 

Az emberiség mozgató nagy eszméinek van egy közös saját-
ságuk: hogy nem egyértelműek. A szabadságeszme koronként 
mást és mást jelentett, sőt, egyazon korban, egyazon mozga-
lomban is sokféle értelme van. Petőfi számára a szabadság-
eszme például jelentette az általa zsarnoknak tekintett király-
tól való elszakadást, jelentette a polgári szabadságot, mely 
törvény előtti egyenlőségben, sajtó- és szólásszabadságban nyü-
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vánul meg, és jelentette az elnyomottak, a jobbágyok felszaba-
dítását. Nincs még egy eszme, mely annyiféle interpretációt 
engedne meg, mint a szabadság eszméje. Nincs még egy eszme, 
mely annyi véres és hiábavaló áldozatot követelt volna, mint a 
szabadság. ( . . . ) A szabadság fogalma soha olyan tisztázatlan 
és bizonytalan tartalmú nem volt, mint napjainkban. Sokan, a 
legjobb lelkek közül, csömörrel fordultak el tőle, mikor látták, 
mennyien élnek vissza egykor ragyogó nevével, úgy, hogy 
korunk egyik államférfia f . . . ] azt mondhatta, hogy a szabad-
ság oszlásnak induló hulla. 

Mi nem mondhatjuk ezt. Nálunk a szabadság megtagadása 
magyar voltunknak a megtagadása volna. A mi történelmünk 
nagy pillanatai sokkal szorosabban egybeforrtak a szabadság 
glóriájával, semhogy megtagadhatnánk a szabadságot. Vele 
együtt történelmünket kellene lábbal tiporni. 

Mi a szabadság? Nem tudjuk megmondani, mint ahogy nem 
tudjuk megmondani, mi az életünk értelme. Csak érezzük. 
Érezzük minden tavasszal, amikor kozmikus erők vívják a 
természet nagy szabadságharcát, hogy bennünk is van valami, 
ami áradó folyókkal és meginduló forrásokkal rokon; valami, 
ami nem ismer korlátokat és a napsugár útján halad a végtelen 
felé. Kérdezzék meg az alkotó művészeket, akiknek látnoki 
intuíciója messze előre száll a gyalogló kor előtt, kérdezzék 
meg a jövendő szálláscsinálóit: mind azt mondják, hogy a 
szabadságnak valami új értelme van születőben, valami, ami 
szélesebb és emberibb értelem lesz minden eddiginél... . 

Emlékbeszéd, 1937. október 6-án17 

. . . Nem az öröm visszaemlékezése diadalmasabb napokra 
hozott össze bennünket, hanem a nemzeti gyászé. Összejöt-
tünk, hogy kiragadva egy mozdulatlan pillanatot örökmozgó 

1 'Emlékbeszéd 1937. október 6-án. Uo. 1 9 3 7 - 1 9 3 8 . 112-115 . 
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életünkből, megmerítsük lelkünket az ország régi bánatában; 
összejöttünk, hogy képzeletünk fekete zászlaját meghajtsuk a 
vértanúk katafalkja előtt. ( . . . ) 

Talán nincs még egy nemzete a világnak, mely a mártírok 
sokaságára nézve annyira hasonlatos volna az egyházhoz, mint 
a magyar. Négy évszázaddal ezelőtt a mohácsi síkon a török 
ágyúk elébe vágtatott királyával az élén húszezer magyar vér-
tanú; másfélszázadon át a török hajtotta be a véradót a népe-
ken, ahol magyar mártírok, magyar testek fala védte a keresz-
tény kultúrát, védte nyugatot — a szabadságért átharcolt száza-
dokban Rákóczi katonáitól az aradi tizenháromig a mártírok 
sírja jelzi a magyar történelem szomorú útját — és az utolsó 
nagy világégés kataklizmáiban elsodort halottaink száma légió. 
Legnagyobbjainkat mind tragikus sors ölte meg. ( . . . ) A ma-
gyar történelem kiemelkedő pontjai mind tragikus pontok, 
halálos fortisszimók, a magyar történelem sírok története — és 
a magyar nemzet a vértanúk nemzete. 

Valaki mondhatná nekünk: szerencsétlen ország — ha már 
oly végzetes sors írta elő pályafutástokat, legalább igyekezze-
tek elfelejteni —, ne tekintsetek hátra, a romokkal és üszkökkel 
rémítő magyar éjszakába, inkább valami túlnanról derengő 
mennyei jövő felé — nehogy az ezeréves nemzet kiáltása elölje 
bátorságtokat, vámpírként kiszívja véreteket és a kétségbeesés 
sápadt színét vetítse a magyar égre. Ünnepeljétek csak a nem-
zet kevés ujjongó pillanatának emlékezetét: március 15-ét, az 
ifjúság, a tavasz diadalát — felejtsétek el az októbert, az aradi 
őszt. 

Erre szeretnék felelni ma is itt; szeretném bizonyítani azt a 
paradoxont, melynek igéjéről mélyen meg vagyok győződve: 
hogy a gyászünnep mélyén rejlik valami öröm is, valami fel-
emelő ünnepi hangulat, valami a továbbmenésre erőt adó, 
lendítő igazság; a mártírok emlékezete nem keserít el, hanem 
ellenkezőleg: haláluk bennünket élni tanít. ( . . . ) Aki a halált 
önként vállalja valami nagyobbért, mint az élet, annak a halála 
nem puszta történés, melyet az emberrel csak sorshatalmak 
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tesznek, hanem az emberi tettek legnagyobbika. ( . . . ) Az 
áldozat az erkölcsi világ legnagyobb realitása. 

A magyarság eltűnt volna a föld színéről, mint néptársai, 
akikkel együtt jött a népek kapuján — a kazárok, az avarok - , 
ha útját nem egyengetik a mártírok porladó csontjai. 

Miért kell az áldozat? Miféle gonosz sors kényszeríti az 
embereket arra, hogy eldobják maguktól azt, amihez legjobban 
ragaszkodnak és hogy furcsa örömöt találjanak ebben a lemon-
dásban? Kell az áldozat, mert az áldozat tanúságtétel a szere-
tet mellett. Áldozat nélkül nincs szeretet. Aki nem tud lemon-
dani, nem tud szeretni, és aki nagyon szeret, nagyon nagy 
áldozatokra képes. Akinek a szeretete izzó, végsőkig feszített, 
világokat áttüzesítő valami, az az életét is könnyed és nyugodt 
gesztussal el tudja dobni magától, ha úgy kívánja a fő-fő úr, a 
szeretet. ( . . . ) 

Damjanich és társai a legnagyobb szeretet emberei voltak és 
odaadták életüket barátjukért, legfőbb szerelmükért, az orszá-
gért. Az ő szeretetük igazán halálos szerelem volt, a szó legré-
gibb és egyben legkonkrétabb értelmében. Szerelem, mely el-
ment az emberi legvégsőbbig, a továbbmehetetlen heroizmusig, 
az életáldozatig. Ahol a gondolat elhallgat, és csak a közvetlen 
átélés, az intuíció sejtet örvényes mélységeket. 

És amikor a halálos szakadékokba tekintünk, a szédülésen 
és a riasztó aggodalmon át ezerszeresen érezzük, miért örök 
dicsőség, miért mondhatatlan öröm az aradi tizenhárom áldo-
zata. Egyszer csak érezzük, hogy nevükre átjárja ereinket va-
lami, mint a nemes bor és hevesebb ütésre ösztökéli: dicsőség 
embermagunknak, és dicsőség magyarmagunknak, hogy voltak 
ilyen emberek, hogy voltak Damjanichok és aradi vértanúk, 
akik tanúságot tettek a szeretet mellett, akik tanúságot tettek 
amellett, amit szerettek, az ország mellett, a magyar sors 
mellett. Olyan véresen igaz és komoly tehetségek, akik mellett 
a magyar nemzet minden diadalmas pontja eltörpül; hogy ilyen 
emberi, ilyen szeretetük volt, ez a magyarság legmélyebb dia-
dala. 
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A vértanúk sorsa több, mint egyéni sors; — dicsőségük több, 
mint egyéni dicsőség; bennük a magyarság fokozódott föl véres 
eksztázisban a heroizmus magaslatára; a magyarság, mely leg-
java véréből kiteremté őket. — Glóriájuk a nemzet homlokán 
glória. Bennük tipikus és monumentális formát öltött a magyar 
sors, a magyar mártíromság, millió és millió magyarok ezeréves 
kicsi mártíromságai; emberfölöttire nőtt mártírvezérei a mártí-
rok nemzetének. 

És itt állunk mi, búsabb kor búsabb fiai, megindultan, 
elfogultan, kissé szégyenkezve is az akkori októberi nagy idő-
-bátyánk előtt. Oly nagy volt Damjanich, és olyan senkik va-
gyunk mi.Példaadása ránk súlyosul és lenyom, mint az apródot 
urának nehéz páncélja. Érezzük, hogy milyen kicsi a mi szere-
tetünk, és milyen kicsi a mi áldozatunk. 

De aztán eszünkbe jut: nem lehet mindenki választott, és 
nem minden óra a választott órája. Azért, aki nem dobja el 
életét, mert nem tüzesíti át a legnagyobb szeretet — azért az is 
lehet szeretettel izzó és annak is megvannak az előírt áldozatai. 
És a kisebb szeretet, a kisebb áldozat éppúgy kell, éppúgy 
helyénvaló és éppúgy szent, mint a nagyok nagy áldozatai. 
Akinek tíz talentum adatott, adjon tízet, akinek egy, adjon 
egyet. 

Azért ne menjünk el tétlen csodálattal a tizenhárom emléke 
előtt. Idézzük fel őket és tanuljunk tőlük áldozatot hozni. 
Szemükből olvassuk ki és igyuk magunkba az áldozati lelket és 
ha nem adatott nekünk életet áldozni, áldozzunk kevesebbet, 
de áldozat híján ne szűkölködjünk. Mert akkor szeretet nélkül 
vagyunk — és aki nem szeret, nem érdemli meg, hogy éljen. 

Munkás kor fiai lévén, a mi legfőbb áldozatunk a munka. 
Feláldozzuk restségünket, kényelmességünket, talán az álmun-
kat és az álmodozásunkat is nagyon sokszor, ami pedig az 
álomnál is többet ér: feláldozzuk apró örömeinket, melyektől 
oly nehéz megválni, szórakozásokat és üdüléseket, mindenről 
le tudunk mondani, ha arról van szó, hogy dolgozzunk. 



506 Dokumentum 

Tiszteljük a munkát: nemcsak önmagáért és nemcsak az 
eredményekért, melyeket elérünk általa, hanem tiszteljük a 
munkát a nemzetért. Olyan időben élünk, amikor a szeretet 
nem követel más áldozatot, hanem csak azt, hogy dolgozzunk, 
dolgozzunk a nemzetért. Értsük meg, ma másképp nem szeret-
hetjük az országot, ma az az áldozat parányi, melyben a 
szeretetnek tanúságot kell tennie önmaga mellett, aki dolgozik, 
az szereti hazáját - minden egyéb pedig üres és hívságos 
szóbeszéd. 

Aki nagyon szereti a népét, nagy áldozatot hoz érte; aki 
nagy áldozatot hoz, nagyon dolgozik, aki megérti ma az aradi 
tizenhárom lelkét, kiolvassa belőle a munka evangéliumát. 
Tudja a nagy példát, hogy kell az áldozat és tudja, hogy ez az 
áldozat. A heroikus idők elmúltak felettünk, Damjanich csont-
jai elporladtak. Ma magyarnak lenni annyit tesz, mint dolgozó-
nak lenni. Ezt mondja nekünk október 6-án a tizenhárom 
vértanú komoly árnyalakja. 

LENGYEL BÉLA 

A GRAFOLÓGUS MÓRICZ ZSIGMOND 

Irodalomtörténetírásunk csak sejtette, de pontosan nem térképezte 
fel, hogy Móricz Zsigmond milyen mértékben támaszkodott korabeli 
forrásanyagra, szakirodalomra történelmi tárgyú munkáiban. 

Az elmúlt nyár folyamán módom és lehetó'ségem nyílt arra,* hogy 
az író hatalmas könyvtárának megmaradóit részét megvallassam. 

*Ez úton is hálás köszönetemet fejezem ki Móricz Virágnak, aki 
lehetővé tette, hogy Móricz Zsigmond leányfalusi könyvtárában kutat-
hassak. Tanácsai, messzemenő segítőkészsége munkám előrehaladását 
nagymértékben elősegítette. 


