
jön. Tudtam, hogy ezt ugyan várhatom. Csodálatos, hogy nem búsultam rajta.
Talán azért, mert én vesztem volna össze vele, ha tovább együtt lettünk volna.
'Tegnap voltam sétálni. Major igen érdekes dolgokat mesélt a pedagógiáról. Haza
felé menvén elpanaszoltam Oláhnak, hogy mílyen nagy lelki harcom lesz ma
gamban, vajon elismerjem-e Buday Lacit egyenfokúnak, vagy magasabb fokon
állónak és jobb tanulónak nálam. Tény A) hogy Budaynak jobb volt a bizonyit
ványa, mint az enyém. Nem ül hátul. Bizonyosan tiszta jeles lesz év végére. Mát
ray tanár úr őt jelölte ki, hogy az igazgatóhoz menjen. B) Oneki volt engedélye
elmenni a gödöhlői kirándulásra. Major őt intelligensebbnek tartja nálam stb. Ér
demes tehát, hogy legjobb barátom legyen. De vajon nem áll felettem?!? Ma
délelőtt Major felköszöntötte az igazgató urat. Mielőtt bementünk Hatvani tanár
úr megkérdezte, hogy máért én jövök föl az igazgató úrhoz. Hisz én az utolsó
padban ülök. Kérdezte, hogy szégyenlem-e magamat. Én nekem az az álmom ju
tott eszembe, melyben Hatvani a Stessellel verekedett. Ezért elfeledkeztem, hogy
tanárral vagyok szemben és azt feleltem, hogy nem szégyenlem magamat. Ezen
szemven dühöngött. Elhatároztam, hogy algebrából jól fogok készülni. Nagyon
meg vagyok zavarodva. Három kellemetlen eset és nem tudom, melyík keblemet
lenebb.

III. 20. Hatvani tanár úrnál gyóntam bűnbánatom jeléül és elhatároztam, hogy
nem bántom többet őt, sőt! jól fogom magam viselni. Gyónás után Horváthtal be
széltem, de nem sikerült komolyabb dolgokat szóba hozni.

III. 21. Ma áldoztam. Áldozás után csapatösszejövetel volt. Major tisztté lett
kinevezve, aminek nagyon megörültem. Schütz tanár úr visszatért Foerster sza
vaira és buzdított minket, hogy otthon, a családi életben ls mutassuk meg, hogy
cserkészek vagyunk. Összejövetel után Tóthtal sétáltam, vele már beszéltem kissé
komolyabb dolgokról is. Délután meglátogattam Pált. Itt találkoztam Gönczivel.
B. cserkész akar lenna, Én helyeseltem szándékát és buzdítottam, hogy tanuljon
jobban. Ez egyike első cserkész-szónoklataimnak és elég jól sikerült. Holnap szó
lok róla Majornak. Sok gondolattal gyarapodva fejezem be a mai napot. Cél: nj
napirendet csinálni.

SZERB ANTAL LEVELEI SfK SÁNDORHOZ
Budapest, 1935. március 29.

Igen tisztelt Professzor Úr,

nagyon nagy dolog ez a számomra és még nem is tértem egészen magamhoz.
Képzelem, mennu; fáradságába, idejébe, alkal'matlanságába került ez az eredmény.
Nagyon ügyetlen dolog, így levélben hál'álkodni, pedig minden frázis, ami az
eszembe jut, ezúttal őszinte tartalmú. Csak annyit: nemcsak a l'eendő habilitáció
nak örülök, ,hanem annak is, hogy éppen Professzor úr volt az. aki kiállt értem.
MC1't, hiszen tetszik tudni, diákkorom óta mindig a Professzor úr rólam való vé
leménye volt az, amire minden racionális mértéknél nagyobb fokban adtam,
va.gy pontosabban, amitől legjobban féltem, még álmaimban is. Egy-egy rosszalló
megjegyzése hónapokra letörte az önbizalmamat. Hogy most, egy il'yen ünnepé
lyes és nyilvános alkalomból, mellém áll, sok mindent igazol bennem, vissza
1llcnőleg is, az ifjúságomat. Bár tudom, hogy jó véleménye súlyos kifogásokat is
magában foglal, és hogy azokat csakugyan megérdemlem, egy magasabb nézőpont

ról, mint ahogy általában szemlélni szoktam a dolgaimat. És tudom, hogya dolog
azzal nincs befejezve, hogy habilitálnak - akkor következik az én részem, hogy
meqmiüassam., hogy megérdemeltem a kitüntetést.

Igyekezni fogok, hogy ne .csalódjanak bennem.

A viszontrátásig üdvözli hálás és igaz hive,
Szerb Antal
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Igen tisztelt Professzor Uram,

megkaptam a Pázmányt, nagyon-nagyon köszönöm. Még csak nézegettem 
de máris megt'an a jó véleményem róla. Írhatnék róla a Nyugatban," vagy valaki
mór igényt tart rá?

Egyébként - az élet csak nem akar könnyű lenni. Irodalomtörténetemben a
szentatyáknál tartok, sokszor gondolok ebből az alkalomból is Professzor úrra,
eszembe jutnak dolgok, amiket dogmatika- és egyháztörténet-órákon magyarázott.
Talán ezért, hogy TertuHianus és Agoston olyan személyesen érdekel. Mikor jőn

Pestl'e?

1!139. Mély tisztelettel igaz híve
Sz. Tóni

Budapest, 1939. november 7.
Igen tisztelt Professzor Uram,

megint egy nagy kéréssel háborgatom, mint már annyiszor, de remélern,
ezt a kérésemet könnyen teljesíti, ha jónak látja.

A napokban ismét beszéltem Basch Lóránttal és érdeklődtem, hogy milyen
l'cményem lehet Baumgarten irányában. B. L. azt mondta, hogy nagyon sok szól
amellett, hogy megkapjam, minthogy az "esszéista nemzedékből" én vagyok csak,
aki nem kaptam meg másodszor, és Cs. Szabó, aki azonban nincs is rászorulva.
Ezúttal azt a tanácsot adta, kérjem meg Professzor Urat, hogy legyen hivatott
szószólóm ebben az ügyben. Szerinte az támaszthatna nehézséget, hogy az utóhbi
évben nem jelent meg új könyvem, egyébként is kevéssé szerepeltem. Ezt a ne
liézséqet, mondja, talán eliminálni lehetne azáltal, ha Professzor Uram megemlí
tené, .hogy egy év óta egy nagyobb könyvön dolgozom, világirodalomtörténetemen,
annak egy jelentékeny része már nyomdakészen áll és khJánatra nagyon szívesen
bemutatom Babits Mihálynak. (Másik nehézség - ezt én mondom -, hogy mit
fog Babits Mihály szólni ahhoz, hogy én is világirodalomtörténetet írok. Meg leell
mondani, hogy ez egészen más célú, mint az övé: informatív jellegű, kézikönyv,.
aprólékos és adatokban gazdag.)

N em folyamodnék a Baumgarten-alapítványhoz, ha a körülmények nem kény
szerítenének. Tisztában vagyok vele, hogy a díjat egyszer megkapni kitüntetés, de
másodszor már anyagi körülmények kell, hogy megokolják. Az én anyagi helyze
temet egyszer már elpanaszoltam Professzor Urammak, amikor Baumgarten-díjra
még nem is gondoltam. Havonta 300 pengőt kapok kézhez, mint tanári fizetést, a
többit különféle adósságaimra levonják. Ezenkívül még az Athenaeumtól kapok
előleget most készülő művemre és cikkeimmel keresek valamit. A Rádióban, a
Népművelési Bizottságnál nem szerepelhetek, fordításra nincs kilátásom. Jöve
delmemből el kell tartanom teljes egészében apámat, anyámat, feleségemet, állás
talan öcsémet és első feleségemnek tartásdíjat kell fizetnem. Igyekszem legalább
kifelé fenntartani bizonyos polgári életnívót, mert nagyon nehezen viselném el,
ha az emberek tudnák, hogy milyen TOsszul megy nekem. Mindennek következ
tében adósságaim is vannak, ha nem is nagyon sok és nem is nagyon kellemet
len természetűek. Hozzájárul mindehhez az a kilátás, hogy tíz hétre be kell ta
lán 'Vonulnom katonai kiképzésre, erre az időre családom minden mellékkere
selemtől elesnék.

Professzor Uram, nem szeretném Önt elszomorítani. Én ezek között a körül
mények között is 1ULgyon jól érzem magam, amikor más, nem anyagi természetű

dolgok nem nyugtalanítanak, nem is megy rosszul a sorom és újabban bízom
benne, hogy megy majd jobban is. Csak nagyon nehéz, küzdel'mes. Elseje körül
olyan komplikált pénzügyi műveleteket hajtok végre, hogy mál'-már azt hiszem,
pályát tévesztettem és a bankszakmára kellett volna mennem. lf:s egyre nehezebb

• szerb Antal: Pázmány Péter. Sík Sándor könyve. Nyugat, 1939. II. 111-115.
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örök hive,
Szerb Antal

a számomra a Nap
"erős elfoglaltságom"
járjak és Professzor

lesz: az Athenaeumtól lassankint felveszek minden előleget és a hitelforrásaimat
is lassankint kimerítem. Úg'yhogy legjobb lelkiismerettel állíthatom, hogy a
Baumgarten-díj támogatását, legalább is anyagilag, megérdemlem, bizonyára van
nak nál.am sokkal szegényebb írók is, de nincsen valamennyinek ennyi kötele
zettsége.

Úgy tudom, Babits Mihálynak sem ellenszenves a gondolat, s a tanácsban
Rédey Tivadar is támogatni fogja.

Igyekezni fogok, hogy Professzor Uram legközelebbi pesti tartózkodása alkal
-mával élőszóban is elmondhassam ezeket a dolgokat s ami talán még szükséges.
Addig is bocsánatot kérek ezért a hosszú levélért és maradok, Professzor Uram

örökre hálás tanítványa,
Szerb Antal

Professzor UramJ

csak azért írok, mert olyan rég nem beszéltünk egymással és mert reggel a
v'iltamoson eszembe jutott valami.

Egyszer azt mondta, én vagyok az a tanítványa, aki a legkevesebbet l)íttem
magammal az iskolából. Hát most tiltakozam.

Azt is Professzor Úrnak köszönhetem, hogy befejeztem azt a Világirodalom
tö-rténetet, nemzedékem legvastagabb könyvét. Talán még emlékszik rá, riiúklco
rOlnban olyan fiúnak tartott, akiben nincs semmi kitartás, aki mindent abbahagy.
Azóta áll.andóan azt igyekszem megmutatni, főképp önmagamnak persze, hogy
nem vagyok olyan hisztérikusan állhatatlan, befolyásolható és megbízhatatlan,
-amilyennek Professzor Úr gondol. Azt hiszem ezért írok mindig vastag könY1Jeket.

És a tanári pályán is már tizenhatodik éve dolgozom. És ha az első házas
.súgom bolond is volt, a második nagyon komoly dolog. És nincs ugyan valami
.soi, meggyőződésem, de azt a Keveset már nem igen változtatom.

Ugye megkomolyodtam, Protesszor Úr?

Budapest, 1942. V. 9. Öreg tanítl,ánya,
Szerb Antal

Igen tisztelt Professzor Uram,

azt hiszem, Radnóti Miklósék emlitették már Professzor Uramnak, hogy egy
-·többnyelvű antológia összeáll'ításával foglalkozom és ebben szeretném Professzor
Úr néhány műfordítását felhasználni. Nevezetesen a köv. fordítások közléséhez
kérnék engedélyt:

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza, Leopartii: Passero solitario
Azonkívül ezeretnék egy vagy két latin himnuszt is bevenni, talán egy ó-egy

házit és egy középkorit - esetleg egyet a liturgia révén közismertek közül, a Dies
Imet vagy az Adoro Te Devotét. Úgy hallom, hogy Professzor Uram újra foglal
kozik himnuszok fordításával, nagyon hálás volnék, ha eljuttatná hozzám néhány
f01'ditását, amelyet (és amelynek az eredetijét) a legalkalmasabbnak tartja arra,
hogy az antológiába bevflgyük.

Nagyon hálás volnék, ·ha Professzor Uram legépeltetné
himnusz és a Passero Solitario olasz szövegét, mert mostani
mellett nem igen jutok hozzá, hogy könyvtárakban utána
Uramnak bizonyára kéznél van.

Egyébként a fiúk bizonyára arról is informálták Professzor Uramat, hogy
nincsen túlságosan rossz dolgom, kertészkedem, erősödöm, lebarnultam és a sza
badságom elvesztésén kívül inkább csak azt fájlalom, hogy olvasni nincs időm.

De hát a szabadság elvesztése magában- is . . .
Azt mondják, hogy most már nem tart soká az egész és remélem, hogy nem

.sokára ismét szabadlábon és abban a helyzetben leszek, hogy Professzor Uramat
viszontláthassam. Addig is régi ragaszkodással üdvözlöm és minden jókat kí
vánok,

Budapest, 1943, szept. 19.


