
Az apa aki gyermekét a "gettóból" akarja kiszabaditani, apró fiával, fele
s(gével együtt megkeresztelkedik. A jó, zsidó családapa gondol gyermeke jövő
jére, ügyel arra, hogy a kereszt fölvétele ne csak formális legyen, gondja van
arra, hogy a gyermek számára a katolikus vaUás tartalmat is kapjon. Tudja, hug~

jól kell megválasztania a keresztapát, nagyra tör, s nem tudni hogyan, megnyert
e tisztségre Prohászka Ottokárt. S hogy a még bölcsőben fekvőnek előre elkép
zelt karrierjét tovább egyengesse, adott pillanatban majd egyházi iskolába íratja,
a piaristákhoz. Minden szépnek és jónak, bölcsen elrendezettnek tűnik ahhoz, hogy
a tehetséges gyermek jövője előtt ne legyen gát - a származása.

A gondos, a nagyon szerető édesapa a századelő liberalizmu.sának a beoLea
dásba vetett hitében bízva nem mérhette le, hogy milyen - a halálán túl is
hordott - keresztet rakott a gyermek gyönge vállára. Milyen, már eleve adott
ellentmondás őrölhette az emancipált, felvilágosult polgári zsidó családból szár
mazó -, de az egyházi iskola tanításait is komolyan vevő kisfiú lelkét!

A katolikus egyház méltósága, pompája, a lelkek megnyerését szolgáló hatal
mas apparátusa lenyűgözték, egész lényét áthatották. A templomok barokk fénye,
niisztikus rendje, vele sziiietett esztétikai érzékét elégítette ki. Feltétlenül hitt
nevelői bölcsességében, tanításaikat és saját kötelességeit mélységesen komolyan
rette. Kétely még nem kísértette: szüleit, nevelőit fenn~artás nélkúl tisztelte.

A lJaradicsomi állapot: egynek lenni a többivel, nem tartott soká. A piarista
atuák nem tűrték a "házon belüli" antiszemitizmust, de a sérelemnek nem kell
dilrvának lenni ahhoz, hogy el'viselhetetlenné váljék. Elég egy összénézés, egy-egy
- talán nem is személyének szóló ~ zsidózás, s máris összedőlt a hamis épít
mény, amellyel az édesapa körülbástyázni igyekezett a nagyon féltett gyermeket.

A barokk pompa fénye elfakult, új és más szellemi élmények jöttek, de a hit,
a belső tartalom, amely minden hivő számára, és származásától függetlenül adott,
az megmaradt. Katolikusnak lenni: magatartássá vált. De ez sem segített hely
zete kétértelműségén; védtelen és kiszolgáltatott lett.

Nyíló értelme, kutató szelleme és szinte egyedülálló irodalmi műveltsége vé
gül is átsegítik az első kamaszkor buktatóina tágabb világba lépő ifjút. De a "ki
tértség" amúgy is nehéz alaphelyzetei újabb problémákat hoztak a fehérterror
idején tizennyolc éves félkamasz életébe. Az ellenforradalom egyik legkomiszabb
trükkjével a proletárforradalmat "zsidóügy"-nek nyilvánította. ,A mesterségesen
és nagyon tudatosan szitott zsidógyűlölet különösképpen a zsidó értelmiséget ma
l'asztalta el a forradalom "bűnében". Ekkor következett a még szinte kamasz
Szerb Antal életében az a fázis, amelyet ő maga "neokatolikus" korszakának ne
vezett. A környező világ zavarossá, áttekinthetetlenné, kétértelművé vált számára,
és mert tanulni akart, rendre vágyott. Hajlama a rendre, a békés mwnkára, az
öl'ök tanulásra, olyan világképet igényelt, amely megmenti őt a kor aktuális
káoszától. És ami nagyon lényeges: olyan vilá"képre volt szüksége, amelyben
egyenértékűnek tudhatja önmagát embertársaival -, éppen mert megbélyegzett
lett. A szilárd pont a katolicizmus volt, amelynek világokat átfogó közösségében
a maga emberi egzisztenciáját sebezhetetlennek vélte.

A közösség nem' fogadta be, s nem véletlen, hogy legszűkebb baráti köre eb
ben az időszakban - az egy Szabó Lőrinc kivételével - egytől egyig katolizált
,zsidókból állt (Juhász Vilmos, Sárkozi György, a Szedő-testvérek .. .). Akkor még
nem tudhatta - de élete végén megértette -, hogy az ellenforradalom Magyar
országában tisztább lelki képlet zsidónak, mint konvertitának lenni.

E korszakának végét már csak az egyház lenyűgöző hierarchiájának enyhén
ironikus tisztelete, a művészi formák gazdagságának, esztétikumának elismerése
Jellemzik. És körülbelül itt ér véget kapcsolata a katolicizmussa!.

De Szerb Anmlnak élete végéig barátja maradt Sík Sándor, aki a kisdiák pél
daképe, első nevelője és mestere volt. A kis naplót áthatja iránta érzett szere
tete. A publikált levelek pedig élete t'égéig tartó tiszteletérő!, és hozzá való hű
ségéről tanúskodnak.
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