
A VICiILlA BESZÉLGETÉSE

SZERB ANTALNtVAL

- Mi az okp annak, hogy nem szeret in
terjút adni? Igyekszik távol maradni a
nyilvánosságtól, és minden feltűnő Sjte
repléstől visszahúzódik?

- Könnyű rá felelnem, és igen egy
szerű oka van. Azt tartom, hogy egy
ismert név viselése - természetesen
csak a magam nevében mondom -,
nem jogosít föl arra, hogy akarva-aka
ratlanul a nyilatkozó' kerüljön reflektor
fénybe, s ne az alkotó életműve. Ez
úttal azért teszek kivételt, mert vála
szaim esetleg dokumentatív jellegűek

lehetnek.
- Nem gondolja, hogy ezzel megfoszt

bennünket - különösen az új nemze
déket, amelynek ollJ kevés ismeret
anyaga van Szerb Antalról és koráról
- a társ, az élő tanú figyelmeztető je
lenlététől? -Az életút elevenen ható ta
nulságaitól?

- Nem gondolom. Tapasztalati tény,
hogy az "élŐ tanúk" emlékezete nem
megbízható, és olykor ködösítő általános
ságokba téved.

*
Itt ülünk egymással szemben, egy bér
ház harmadik emeleti lakásában, a
Moszkva tér. közelében. Itt ülünk, két
apró fotelben. kis asztalka mellett, és
beszélgetünk. Elfogódottan köszörülöm a
torkomat. minden kérdést újrafogalma
zok magamban és dadogva szólalok meg.
A falakon, a könyvespelcon. a komó
don emlékek. Képek, könyvek, szemé
lyes tárgyak. Szerb Antal jelen van.

- Milyennek látja őt ma?
- Pontosan olyan elevenül él ben-

nem, mint életében. És hogy nemcsak
bennem él így, arra bizonyíték, hogy
írásai a mai napig hatnak; nincs ben
nük semmi, ami elévült. Sem monda
nívalóíban, sem stilárisan.

FELEJTH:ETETLEN OTTHONOK

- Hogyan él önben az első, a szülői

otthon 1oépe? Ahonnan a festő testvér
is jött? Vajon a lány nem szorult hát~

térbe? '
- Erre a kérdésre annak. ellenére

válaszolok, hogy nem Szerb Antaira vo
nátkozik.De a "honnan jöttem" kérdése
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mégis összefügg kettőnk közös életével.
Tisztázzuk gyorsan: lány létemre sem
szorultarn háttérbe festő öcsém mellett.
Nem is szorulhattam: tizenegy éves vol
tam Apánk korai halálakor.. s öcsém
- amint ezt ő több ízben megírta 
árvaházba került. Együtt töltött gyer
mekéveinkben csupán testvérpár vol
tunk, egy kisfiú, egy kislány. s a fiú
akkor még Bandi volt, s nem Bálint
Endre a festőművész ! Mire ő felnőtt,

én már nem laktam otthon. körülbelül
tizenkilenc éves koromtól. Apánk: Bá
lint Aladár író volt. novellista, zene-,
képzőművészeti és irodalmi k"ritikusa
mind a Nyugatnak. mind a Népszavának
és más lapoknak. Anyánk pedig Osvát
Ernő testvérhúga. .

- Bálint Ala.dárról tudni kell, h.ogy
tanulmányairi.a.k. beieiezése után gyári
hivatalnok, majd az Országos Munkás
biztosító tisztviseWje lett. Az Orszáa
-Világ folyóiratban 1903~ban megjelent
első novellá.iát ért elismerés hatására
lép a hirlapírói pályára. A kritikaírást
mindig morális hivatásnak fogta fel.
Alapos okieitéssei formálta meg véle
ményét s finom esztétikai analízissel
mutatott rá a mű [elleqzetesséqeire, eré
nyeire és auenaéire. Tevékenuséaét az
a cél vezette, hogya munkásságban
ieikcítse a képzőművészet iránti szere
tetet és elősegítpe a műv'észeti alko
tások megértését. Ebben a szellemben
írta meg "Képekről munkásoknak" (1907)
című könyvét és Kernstok Károly mo
nográjiáját. Igen sokoldalú, művelt, jól
tájékozott ember volt. Lefordította Fa
raday: A gyertya természetrajza (1921)
és Goethe: Utazás Itáliában (1922) című

művét. 1919-ben a Corvina Új Könyvek
rovatát vezette. Elbeszéléseiben - Város,
1906 - a nagyváros nyomorának sötét
képeit festette meg, erős szociális töl
téssel', s e tekintetben Gelléri Andor
Endr.e előfutárának mondható.

- Szüleink baráti köre színte kizáró
lag alkotó művészekből állt. Hosszú
volna fölsorolni neveiket - Tóth Ár
pád verset is ajánlott Apámnak -, a
lényeg az, hogy jelenlétük napi életünk
ben állandó volt. S a két kisgyerek
jelenléte is magától értetődő volt. négy
-ötéves koruktól kezdve, koncerteken.
tárlatokon. az Operában. És mert Apám
baloldali volt, baráti köréhez tarto-



zott a korán meghalt Király György,
Szabó Ervin. Madarász Emil :.- vele kö
ros novelláskötete jelent meg. a Vá
ros -. Bölöni György, Czóbel Ernő

s felesége. Lányi Sarolta. A korszak
legjobb. akkor még fiatal képzőművé

szeihez ugyancsak szoros barátság fűz

te. Pár név: Kmetty, Márffy, Gulácsv,
Erdei Viktor. Gara Arnold. Kozma La
jos, a két Beck: Fémes Beck Vilmos
és Beck O. Fülöp. Ennyi talán elég is
a hosszan sorolható nevekből.

Ezernyolcszáznyolcvanegy december 2-án
születtem, egy j{is Hont megvei faluban.
Körülbelül másfél éves lehettem, hogy
elkerültünk onnan. Sokszor készülód
tem.' hogy felkeressem azt a falut, ahol
születtem, de eddig nem sikerült, úgy
hiszem. ezután sem fog síkerülní. Hat
éves koromig egy Bars megvei faluban
laktunk. onnan Komárom megyébe ve
tődtünk, édesapám és őseírn szülőtalu

jába.
Gyermekkorom nem volt. Gyötrő gon

dokkal sújtott apám. beteg anyám szo
morúsáaa nehezedett ram.

Rossz tanuló voltam: Szórakozott.
Akaratom nem volt. Alig tudtam örül
ni valaminek. legfeljebb egy-egy könvv
nek. Válogatás nélkül faltam minden
könyvet. ami elém került. .

Érettségi. Tizennyolc éves koromban
egy pesti gyár irodájába kerül tem. ahol
hat keserves esztendőt töltöttem. fiatal
ságom legértékesebb hat esztendejét. hi
hetetlenül rosszindulatú és korlátolt em
berek közott. nyomorúságos fizetés mel
lett.

Festőnek. rnuzsíkusnak, költőnek fia
talkori koplalasát az irodalom zornánca,
ma már megkopott. de egykor eleven
rornantíkája igazolja, de micsoda ro
mantika szegődik egy irodai gyakornok
nyomorúsága mellé? Energiámat annyi
ra legyengítette az a kilátástalan gyilkos
lenyűgözöttség, hogy csak hat esztendő'

elmúltával birtam magam kiszakítani
abból a környezetből. mely egy sötét
regény anyagának talán megfelel. de
benne élni kínszenvedés.

Mint alvajáró éltem e hosszú fájdal
mas vergődésben. A dolgok letompítva.
realitásekből kivetkőzve szüremléttek át
rajtam, Nem láttam tisztán. nem tud
tam, hová vezet az utam. nem éreztem
a holnapot. nem voltak világos terveim.
határozott céli aim.

Homályosan sej tettem. hogy írni fo
gok, de hogy mílvenek lesznek az írá-

BALINT ALADÁR

•
ONMAGAROL

saim, azt nem tudtam. Kaotikus han
gulatok. meg nem fogható témák raj
ZOltak körülöttem.

Sokszor gondoltam arra és gondolok
rá még most is. hogy született meg az
első írásom. Vissza szerétném .lendíteni
az elmúlt idők kerekét, hogy ismét át
éljem az· első teremtés gyönyörű pilla
natait. Természetesen minden ily kisér
let hiábavaló. Az egymásba omló. szét
nem tagolható részeg percek muzsíkáíát
lekottázni nem lehet.

Huszonkét éves koromban jelent meg
az első novellám. A novella gyenge
Volt. de az a tény. hogy nevemet le
nyomtatva láttam. elbódított. boldoggá
tett.

Sajnos. csak egyz.zer érheti az írót
az első megjelenés lázas öröme.' Aztán
sokáig nem adtam ki kezemből elO' kéz
iratot sem. Takarékoskodtarn.

Mikor a Népszava napilappá alakult.
fevirradt az én napom is. Szabados
Sándornak köszönhettem ezt, aki ebben
az időben a Népszava főmunkatársa volt
és félreérthetetlen jóakarattal írásra
serkentett. Gyorsan egymás után jelen
tek meg a novelláím, és a proletárok.
akiknél jobb és megértöbb olvasóközön
séget alig lehet elképzelni. nagyon ha
mar megismerték a nevemet.
. Ezerkí lencszázhat végén Város címmel

novellás kötetet adtam .ki. azaz novellás
és verseskötetet. A verseket Madarász
Emil. írta e könyvbe. Ezerkilencszázhét
ben rövid művészettörténelrní könyvecs
két is írtam a munkások számára Ké
pekről munkásoknak címmel. Mai na
pig is folytatom. szerénv erőmhöz ké
pest. a munkások képzőművészeti neve
lését. Tollal. néha élőszóval.

A Nyugat-ban jelent mea írásaim ja
va része. Megindulása óta állandó rmm
katársa vagyok. Azonkívül a Világ-ba.
a Ház-b3. (sajnos. azóta megszűnt), a
Kéve könyvébe. Magyar Nyomdászat-ba.
Grafikai SzemIé-be írtam hosszabb-rö
videbb tanulmányokat. cikkeket és le
fordítottam Konrad Fiedler Hans Ma
rées-tanulrnánvát.

Jelenleg· a kitűnő Kernstok Károly
életrajzán dolgozem. Olyan kevés mínd
az. amit eddig csináltam. Dolgozni sze
retnék sokat. Dolgozni magáért a mun
káért. Nem abeteljesülésért.

A beteljesülés? Tizenkét éves korom
ban nagyon fájt. hogy nincs felesleges
húsz kraícárom, amin e/Otv egész ko
szorú fügét vehetnék. Tizenöt éves ko
romban már e~y pár új Halifax kor
csolya tett volna boldoggá.

Ma vehetnék fügét is és Halifax kor
csolvát is.
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Mikor Itáliában jártam és csupán Fi
renzéig telt az útíköltségből, akkor Ná
polyig szeréttem volna utazni. A követ
kező utazásom alkalmával, míkor Ná
polyban voltam. l:?zicíliára, Egyiptomra
voltam kíváncsi. Amikor Avignonban
csavarogtam. Szevilla csábított és így
tovább - minek folytassam !

Szerétném. ha ismét sokat utazhatnék
és néhány jó novellát. regényt ha még
meaírhatnék.

Szerétném. ha kiszabadulhatnék a
pesti bérkaszárnyából és független éle
tet élhetnék. Ha feleségemmel, két ap
ró gyerekemmel meghitt, nyugalmas fé
szekbe elbújhatnék és boldogan. meg
elégedetten élhetnék velük és érettük.

És ismétlem. dolgozni szeretnék so
kat. minél többet.

(Az Itrdekes Ojsáa· Dekameronfából.
Budapest. 1915).

•
- Tóth Arpád Bálint Aladárnak aján
lott verse. az ..Jntérieur" - a Nuuoat
közölte 1909. december 16-i számában
- egy komor Rippl-Rónay festmény
hangulatát árasztja. Mintha a költő egy
szobabelső zárt, intim viláaában. testi
és lelki kínjait palástolva. szerelemről,

harmóniáról ábrándozna. de "az ábránd
egyre flmtasztikusabb. / S egyszerre föl
rémlik. mily kusza s dőre... j S fe
jem álmos mosoüuat dől előre, / S szám
ból kíhull a hűlt szivarcsutak ..." Nyil
ván össze~sonlíthatatlanul derűsebb,

meghittebb és kiegyensúlyozottabb 'volt
ennél a Tóth Arpád-i képnél kettőjük
otthona. Szerb Antaléké.

- A Hidegkúti út 47-ben lakkmk.ma
Vöröshadsereg útjának hívják, s a há
zat is átszámozták, A lakást magunk
választottuk abban a tájban, amelyet
szeréttünk. Egyemeletes villa volt,
valaha Küry Kláráé.. Mi a ház felső

emeletét laktuk. négy szobánk volt, s
három terasza. Férjem szülei és testvér
öccse laktak velünk. O gyermekien
örült. hogy saját fóbérleti lakásunk van.
Büszke volt rá. úgy érezte, hogy ez is
hozzásegíti a beteljesülő. a felnőtt. az
alkotó élet, a beérés folvamatához. Ez
itt rnind-rnind a miénk, rnondogatta, és
nemegyszer végigszámolta, hány helyi
séget is mondhatunk a magunkénak. s
jókedvében hozzáadta még a pincét. a
padlást, sőt a beépített szekrényeket is.
hogy minél többet tudhasson a sajátunk-O
nak. Boldog volt.

Körülöttünk a budai hegyek: a GUg
ger-hegy, Hárshegy s a János-hegy. Sé-
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táink során a Hűvösvölgy is elérhető

volt járművek nélkül. Szerb Antal szá
mára létszükséglet volt a napi séta ..he
gyeink" közt, vagy valamely közeli er
dőben. Gyakran ébredtem úgy. hOl:!y ő

már hazaért kora reggeli kírándulásá
ról. A gyaloglást, a túrázást cserkész
éveiben szokta meg. Ezeken a reggeli
sétákori futott össze Fodor Józseffel. aki
valamelyik kedvenc angol lírikusának
kötetével a kezében ugyancsak az er
dőket. hegyeket járta. ..Hegyeinkról" és
..lakásunk elvesztéséről" később Szerb
Antal írt utolsó leveleiben.

- 1944. július 5-én kett levelében
írja: " ... ma fát rakodunk ki egy dunai
uszályhajóból, a Margitszígettel szemben.
úgyhogy láthatom hegyeinket és ez na
gyon jól esik. És azt ís jó ómennek
veszem, hogyaSienai dómnak nem tör
tént semmí baja ..." Július 22-én pedig.
miután megtudta. hogy lakásukat el
vették, kevésbé bizakodó: " ... Olyan
nehéz elképzel'ni jövőnket. ha az em
ber nem tudja. hogy hol képzelje el. De
kezdek belenyugodni a lakás elveszté
sébe. Az új lakás is kifejezi majd. hogy
kikeltünk az Alvilágbór és új életre' tá
madtunk. De vajon kikelünk-e az Al
világból? Hangulatom egyre hánykoló
dík remény és csüggedés közt ..." 
Mit jelentett Szerb Antalnak, munkájá
ban és magánéletében, ez a közös ott
hon?

- Úgy gondolom. a szerétett környe
zet jelentősen segítette kiegyensúlyozott,
munkás élete megformálásában. Igen
keményen dolgozott. s színté hivatalnoki
szigorral megtartott munkarenddel. Na
gyon rossz alvó volt. s ennek. bármily
groteszkül hangzik is. örült! Ha éjjel
fölébredt. az egyik könvvespolcba épí
tett teafőzőn teát készített magának. Az
álmatlanul töltött éjszakai órákban ol
vasott és jegyzetelt. Némi öníróníával
mondta egyszer: "Csodálatos műveltsé

gerriet álmatlanságomnak köszönhetem!"
Sorszámokkal ellátott [egvzetfüzetelt én
készitettem tanítványai dolgozatfüzetei
nek üresen maradt lapjaiból. Rövid haj
nali alvás után indult napi sétájára,
majd Iskolai óráit megtartaní. A lukas
órák alatt megjárta a könyvtárakat. az
Egyetemi Könyvtárt, Széchénví Könyv
tárt; vagy egy-egy barátjával találko
zott valamelyik. az i .kcláho.r közel eső

kávéházban. Otthon ebédelt. rrtairl póto
landó az éjszakai ébrenlstet, rövid dél
utáni alvás következett, Ébredéskor egy
-két csésze teát ívott - kávét jó or
mán soha -, s már leült írni. És mert
kitűnőerr gépelt, akár sajá munkán



dolgozott. akár fordított, mindent gép
pel írt. Kéziratlapiainak egyharmadát
hagyta üresen. az utólagos [avítások
beírására. Amivel elkészült, azt mínden
kor fölolvasta nekem. Maid újabb. ez
úttal már közös séta következett.

- Maradt idő a barátokra? Kikap
csolódásra?

- Esténként gyakran vacsoráztunk
együtt barátainkkal. Olykor valamelvik
közeli kískocsmában, olykor nálunk.
Egy-két pohár bort szívesen ivott meg
társaságban. Feloldotta a szoros napi
munka feszültséget. A vasárnap dél
előttök ..szertartásai" közé tartozott a
kávéházi újságolvasás. reggeli Halász
Gáborr'al, Hevesi Andrással, Cs. Szabó
Lászlóval. Máraival. s azokkal a fiata
lokkal. akik ismerve szokásainkat. ilyen
kor még hozzánk csapódtak, A vaskos
vasárnapi lapok átnézése után sörözés
következett valamelyik közeli vendég
lőben. De gyakori program volt egy
-egy vasárnap délelőtti séta során meg
látogatni a közelünkben lakó Szabolcsi
Benceéket. s felé.ithetetlen órákat [elen
tett Szabolesit hallgatni, mert ő mindig
zongorája mellett ülve, zenével illuszt
rálta beszélgetéseinket. Legszűkebb ba
ráti körűnkhöz tartozott a tőlünk ugyan
csak séta-távolságnyira lakó Kerényi
Károly. Közös, nagyobb kirándulásaink
ról többször is írt Devecseri Gábor.

~ Sokan emlékeznek Szerb Antai'ra.
elsősorban a tanárra. a nevelőre. .. Ta
nítványai és tisztelői egy új Horváth
Jánost, vagy Riedl Frigyest sejtettek
benne ...

- Saját, írói munkáián kívül tanított
középiskolában Pesten. a Vas utcai Fel
sőkereskedelmi Iskolában, kéthetenként
megtartotta magántanári óráit a szegedi
egyetemen. egy ideig magántanár volt
Kolozsvárott is; előadott a Szabad Egye
temen, részt vett a Vajda János Tár
saság munkájában, vállalta a Magyar
Irodalomtudományi Társaság elnöki tisz
tét; cikkeket írt folyóiratoknak, napi
és heti lapoknak. a rádiónak. s pár év
leforgása alatt vagy kéttucat könyvet
fordított magyarra, mert családjának
l"'tbiztositására más mód nem adódott.
Természetesen rendszeresen .ielen 'volt a
Nyugat összejövetelein is. Képzelhető.

hogy ezt a hallatlan munkaternpót csak
nagvon módszeres idő- és energiabeosz
tássaligvőzhette. és mindemellett feszült
ség, ingerültség nélkü] élt, szelíd derű-

vel. '

'Többs2Qr jlÍrt kii/,o"öl.rt/in. London
ban, Párizsban, OI'lszors:c:eiqű«'?L, iluszt-

riában. de - bár körülnézett a világ
ban. összehasonlitások és mérlegelő pár
huzamok birtokában volt - azt vallot
ta: "Én mégiscsak Pesthez s a maauar
költőkhöz tartozom. A British Museum
meg a Bibliotheque Nationale nem ér
vényes számomra a Széchényi Könyv
tár nélkül."

- Amit talán a Iegjellemzőbbnek tar
tok:. soha. egyetlen percre sern : veszí
tette el - nem tudom másként rnon
dant - vers-érzékenvségét. Nap nem
múlhatott el versolvasás nélkül. s nem
egyszer költött fel még érszaka is, hogy
Rilkét, Hölderlínt, Traklt, Vörösmartvt,
Aranyt, Babítsot, József Attilát vagy
Radnótit olvasson fel nekem. Szerette
Jékely Zoltánt. Sőtér Istvánt, Devecser-it,
Kolozsvári Grandpierre Emilt, szerette
az akkor még igen fiatal Nemes Nagy
Aznest: általában tellesen nyitott volt
az irodalom, a líra felé. Boldog ember
volt. s ezért írhatta nekem utolsó le
velei egyikében - a vele egy táborban
levőkre utalva -. hogy "én többet ve
szítek rnínt ők, mert s2)épenés értel
mesen éltem ..."

ORPHE'US ÉS EURYDIKÉ

- Hol és mikor ismerkedtek meg?

- Első férjem, Szabó Lajos mutatta
be nekem Szerb Antalt 1935-ben, a
Centrál kávéházban.

- Úgy tudom, Szerb Antal. egyszer
már nős volt, de első, korai házassága
el'hamarkodott, rövid ideig tartó kap
csolatnak bizonyult ...

Igen.

Megörökítette önt valamelyi/\; irásá
ban, novellájában?

- Egyetlen írásában sem "örökített"
meg. Novellátt akkor írta, amikor még
nem ismertük egymást. beleértve a
Pendragon legendá-t is. Én tizenkét év
vel voltam fiatalabb nála. Az Utas és
Holdvilág ugyan sok vonatkozásában
kulcsregénynek is tekinthető, de gyÖ
kerei fiatal éveiből erednek. Bizonyíték
rá egy tízenkí lenc éves korában írt no
vel1á.ia, amelynek a címe: ..Hogyan halt
meg Ulpíus Tamás". A regény Erzsi
.iének sem én voltam a modellje. Hoz
zám egyetlen verset írt - felnőtt kora
egyetlen versét - a munkatáborból, A
címe: OrpheUs az Alvilágban.

A földnek mélye olykor meg-megrándult,
Amint ment zúgó száz tárnákonát;
Már. rég feledte szabad trirák honát,
Míg lent mocsdrí zöldesrényü láng dúlt.
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És aknák mélyén zöldes szörnvek Iesték,
-F'eléje . nyújtva hosszú pikkelyes kart,

S a földalatti villám, nagy eres kard
Atszegezte ezt az elátkozott estét: '

És Orpheus csak ment, magabahultva.
A pusztulás nagy leckéjét tanulva.
Mely gyötrött szédülésbe merevíté,

Mig végre naptól felfénylett egy OSZlOp.
Orpheus megfordult és szertefoszlott
Tündérfehér árnyékként Eurydiké.

- Az 1944. július 15-i levelében buk
kan föl először a vers képe: " ... ami
velünk történik ketttmkket. igazán Or
pheus és Eurydiké mithosza ez. nem
fordulhatokfeléd. amíg az alvilág fo
lyosóin bolyongunk. mert akkor elveszí.
telek. ..", Az augusztus 6-án küldött
vershez a következő sorokat mellékette:
"Abból a tényből, hogy verset írtam.
láthatod, hogy Jelkiállapotom javulóban
van;! és egyúttal azt is' megmondja a
vers. hogy ki keH bírnunk továbbra is
találkozás nélkül. bármily keserves is ...
És talán mégis hamarosan vége lesz.
- Maga a munkatábor direkt kelle
mes, nyaralásszerű mostanában. csak
Radnóti Miklós két erénye. a hűség és
a tételem teszi oly nehézzé ezeket a
napokat . . ." - Többször tettek kísér
letet a meoszoktetésére. Boldizsár Iván
drámát írt. róla. Miért nem stkerült az
embermentés? Miért vállalta Szerb An
tal végül is szentek módján a mártír
sorsot?

- Az' igazsághoz hiven felelhetném
azt is. hogy Vörösmarty miatt! A har
mincas évek végén, 'vagy 1940-ben az
egyik nagy, amerikai egyetem, pontosan
nem emlékszem, de úgy rémlik, hogy
a Colurnbia, meghívta vendégprofesz
szornak. Már akkor világos volt, hogy
ez' a menekülést jelenti. És végül még
sem fogadta el ezt a meghívást. Igy
indokolta: mit mondhatok én azoknak
Vörösmartyról ? Egyétlen szavát sem
értenék, akkor pedig minek tanítsak ...

A későbbi mentésí kísérletekről már
írtam, most csak megísmételhetem: igen,
többen is, próbálták megszöktetní, búj
tatni. Például Nemes Nagy Agnes. Len
gyel Balázs, Sőtér István. Görgey Guidó,
"I'hassv Jenő, és mások. is. Ezúttal egy
félreértést is tisztázok : Boldizsár Iván
nem Szerb Antalról írta ..Túlélők" cí
mű drámáját. Irtam arról is, hogy bár
tudta, hogy életébe kerül, míért maradt
mégis. Először 1944. október 15-én kísé
relte meg a szökést. Aznap - vasár
nap - eltávozási engedélyt kapott, s a
Horthy-proklamáció után nem ment
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vissza- a táborba. Egyik tanártársa pár
napig bújtatta. de az egyre szaporodó
nyilas felszólítások, az üldözötteket rej
tegetők halállal fenyegetése félelmet
keltett bennük is, s Szerb Antal úgy
érezte. hogy ilyen áldozatot nem kíván
hat senkitől. és visszament a ..Iágerbe",
Többször merült fel a szökés gondolata.
Én is, a barátai is láttuk, hogyan nő

a veszély körötte. de minden sürseté
sünketazzal hárította el. - ..ha azok,
akik barátaim voltak. megriadtak. ho
gyan kívánhatnám ennek a veszélynek
a vállalását másoktól". Hiába próbál
tuk menteni. Újabb és úiabb határidő
ket adott nekünk, s önmagának, de
egyiket sem tartotta be. S itt jön a má
sik ok, talán még nyomósabb oka ma
radásának : mindvégig együtt volt test
véröccsével. akinek bújtatására semmi
lehetőség nem volt. S azt a félelmét.
hogy ha ő megszökik, akkor a szökését
az öccsién fogják számon kérni - eset
leg testi bántalmazással vagy kivégzés
sel -, nem lehetett eloszlatni. Magya
rul és szó szerint: odadobta önmagát
a testvéréért. aki semmi módon nem
volt menthető. Az ut-olsó rnentőakciót

két fiatal katonatiszt próbálta végre
hajtani. Görgey Guidó és Tassv Jenő

katonai kocsin. hamisított nyílt parancs
csal utazott érte - Balfra. Kiadták őt, de
nem indultak él rögtön, mert Szerb An
tal hosszan alkudozott Sárközi György
ért és Halász Gáborért. a két régi ba
rát hazaviteléért. Nem akart nélkülük
indulni. Túl sok időt töltöttek el ezzel
a tárgválással. A német őrség felfigyelt.
újból átvizsgálták a papírokat, s kide
rült a hamisítás. A kocsi nélküle indult
vissza. és őt iszonyúan megverték. A
szabadulás reménye szerteíoszlott, s Szerb
Antal. aki végig belső derűvel és hi
hetetlen tartással viselte sorsát, ezt a
csalódást már nem tudta elviselni. Utol
sóként érkezett levelének hangja már
nem biztat semmivel: ..Balf. 1944. XII.
16. Édeseim. végtelenü l szomorú vagyok;
nemcsak tervetek nem siker-ült, hanem
még a csomagokat sem kaptuk meg.
AHaiában a hely, ahol most vagyunk,
Balf. átkozott egy hely és minden te
kintetben nagyon rosszul megv nekünk.
És most már nincs más reménységem.
m~nt az. hogya háborúnak nemsokára
vége lesz; csak ez tartja még bennem
a lelket. Most már sötét is van. meg
hangulatom sincs. hogy többet írjak.
Bízzatok benne ti is. hogy nemsokára
találkozunk és szeressétek szerencsétlen
Tónitokat."



A VARÁZSLÖNAK ELTORIK
PÁLCÁJÁT?

- ..A varázsló eltöri pálcáját" 'Seerb
Antal egyik kis írásának címe, melyet
később összegyűjtött esszéinek, cikkei
nek kötete is visel, Stuikespeare örea
ko:ának titkával ioolatkozik, és a Vi
har Prosperójának szavait idézi: ..S
aztán pálcám eltöröm, több ölre
ásom föld alá s a tenger - mérőlánc

á!taleddia el nem ért - mélyébe há
nyom könyvemet." A cím szimbolikus
nak tűnik: nem kell-e olvastán a va
rázsló, az utánozhatatlan elmebűv(isz, a
tudásáoal, ismereteivel zsonalőrként bá
nó' Szerb Antal saját sorsára gondolni,
akivel a néazet - vagy inkább a pok
lokat teremtő emberi gonoszság - ket
tétörette pálcáját? A pálcát, amivel taní
tott, magyarázott, szemléltetett, minden
ki kíváncsisáaát lcieléttitue, egy képze
letbeli pulpituson? És nem kell-e 
folytatva a hasonlatot - azokra az idők

re is aondolni, amikor - az ötvenes
években - a varázsló pálcájának meg
maradt darabját tovább csonkították?
Amikor is tiltott írónak számított, nem
volt okos hivatkozni rá, jobbnak lát
szott hallgatni róla. Aztán ez a' mester
séqes csönd ís, mint annyi más kény
szerű némasáa, megszűnt körülötté és
megfellebbezhetetlenül elfoglalta irodal
munkban azt a helyet, ami őt mindig is
megillette, helyet a Nyugat második
nemzedékének legjobbjai közt. Csak saj
nálni tudjuk, hogy Szerb Antal iroda
famtörténeteit és szépÍrói munkásságát
egy ideig mostohán kezelte a magyar
könyvkiadás és kritika.

- Ez utóbbi állítás pontatlan; nem
a magyar könyvkiadás kezelte mostohán
Szerb Antal életművét 1949 és 1957 kö
zött, hanem a könyvkiadók munkáíát
irányító szektás,' dogmatikus kultúrpolí
tika. És ezt a nemzeti értékeket kis hí
ján a pusztulás szélére sodró kultúrpo
litikát szelgálták akkori - úgynevezett
- kritikusai. Nem annyira az elvek,
mint inkább az elvtelenség nevében.

- A magyar írók.. esztéták folyton
vissza-visszatérő törekvése a magyar és

'a világirodalom summázatának megírá
sa. Nem kevés azok száma. akik a leg
kűlönbozőbb szempontok szerint - hogy
csak néhányukat említsem: Beöthy Zsolt,
Babits, SehOpflin. Kálray 'Miklós, Vár
konyi Nándor stb. - összefoglalást ké
szítettek vagy az egyetemes. vagy a ho
ni irodalom történetéről, egészének vaa'Í/
egyes kiemelt korszakainak fejlődéséről.

- Ez csak a látszat. Néhány' nagy
kivételtől eltekíntve, kevés a valóban
alapos, körűltekintően összefoglaló iro
dalomtörténeti munka,

- Miért mradt ki Szerb Antal Ma
gyar iroda!omtörténetének újabb kiadá
saiból is három [onios, korunkhoz, js
lenünkhöz kapCsolódó fejezet: "A kHenc
száztízes évek", a "Háboni és forrada
lom" és ..A mai irodalom"?

- A Magyar irodalomtörténet újabb
kiadásaiból az eredeti szöveg három
utolsó Iejezete maradt ki, ma már úgy
látom, kényszerűen fölös óvatosságból.
A könyv jelenleg a Nyugat íróiról szóló
fejezettel zárul. A három fejezet elha
gyásáról el kell mondanom, hogy eze
ket maga Szerb Antal is több részle
tében átdolgozni és bővíteni akarta. De
erre már nem volt lehetősége... A prob
lematlkus fejezetek megcsonkítása he
lyett inkább teljes elhagyásukat válasz
tottam a szöveahüség tiszteletben tartása
érdekében: az inkább elhagyni, mínt
meaváltoztatrit elve alapján. Mégis fáj
lalom, hogy így több értékes portré ma
radt ki e fejezetekkel együtt, mínt pél
dául a Kassák Lajos Iíráiáról és pró
zájáról írottak.

*

SZERB ANTAL - KASSAK LAJOSROL

Nyugtalan formakereső útja, versek és
regények után megírja legfőbb művét,

önéletraizát (Egy ember. élete), a hú
szas évek irodalmának egyik legkiemel
kedőbb alkotását. Ez talán az egyetlen
mű a magyar irodalomban, melvbsn a
belülről és póz nélkül látott proletár
sors az irodalom színvonalára emelke
dik: a polgárság alatti társadalmi osz
tálynak az első igazi irodalmi megnyi
latkozása. A polgári olvasó számára ez
a könyv reveláció: megtudja. hogy a
jól elvégzett fizikai munka miféle örö
met okoz, és mílven sajátos férfias vi
lágképet épít ki a fizikai munkásban.
Legkitűnőbb az első kötet, a gyermek
kor, mint minden önéletírásban, és a
párizsi utazás kalandos, gazdag és, mu
latságos koldus-regénye. Az irodalomtör
ténet számára is rendkívül tanulságos
ez a könyv, melyből kitűnik, hogy még
Kassák, ez a látszólag hagyománytipró
reformer is, a nemzeti költészetből in
dult el, a fiatal vasmunkás első költő

-ideákla Petőfi volt, és expresszionista
önmagára Berzsenyi Dániel eszmél
tette rá.

Kassák mint lírikus is messze kima
gaslik az expresszionista sémából. Ha-
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talmas pátosza éppolyan magával raga
dóan árad. mint az atyamesteré. Walt
Whitmané.

- Lappanganak-e még kiadatlan Szerb
Antal-kéziratok? Várhatók-e újabb fel
fedezések régi lapok hasábjain, előke

TÜlhetnek-e - a házi archívumból olyan
anyagok, mint Szerb Antal cserkésznap
lója, levelezése vagy egyéb írásai?

- Igen. Például a kritikái a mai
napig sincsenek összegyűjtve. Fiatalkori
versei. novellát, tanulmányai szintén ki
adatlanok.

•
Alig van rrodalomtörténészünk, aki
olyan gazdag világirodalmi tájékozott
sággal nyúlt volna a magyar irodalom
egyes jelenségeihez és átfogó egészéhez.
mint ő. Azért pedig vitathatatlan előnyt

élvez másokkal szemben, hogy iroda
lomtörténetírásunk eredményei - angol.
francia és német olvasmányainak össze
hasonlító elemzései révén - megvilágí
tásában európai távlatokat kaptak. "On
magából nem lehet jelenségeit megma
gyarázni, hanem csak az európai fej
lődésből - hangsúlyozta - és talán
végső, metafízikai értelmét sem önma
gában hordja. hanem az európai kul
túra rendeltetésében... Az írodalomtör

-ténet megtanít arra a legnagyobb ma
gyar hagyománvra. hogy nálunk min
dig a leginkább európaiak voltak a
leginkább magvaroíc ..." Szerb Antal a
magyar irodalomtudomány egyik legje
lentősebb szellemé volt. akinek inspiráló
hatása a magyar irodalomtörténetírásra
míndmáia erőteljesen érvényesül. Nem
csak mélvsége, alapossága és értékítéle
teinek biztonsága miatt, hanem mert
sosem hagyta befolyásoltatni maaát
íránvzatoktól. izmusoktól és előítéletek

től. Két nagy színtézisében, a Magyar
irodalomtörténet-ben és a Világirodalom
történeté-ben olyan egyetemes gondol
kodónak bizonyult. aki előtt csak a va
lódi érték szárpít. csak az érték bizo
nyít és csak az értéknek lehet nemes
fedezete. Igazat kell adnunk Várkonyi
Nándornak: "Ű alkotta meg irodalmunk
első, egyéni szintézisét - írta Szerb
Antal munkássáaát méltatva -. amely
nek .rendszerét sokan bírálták ugyan.
de amelyet valószínűleg még sokáig
nem fognak jobbal pótolni."

SZERB ANTAL K~T ISKOLAI
DOLGOZATA
A diák Szerb Antal a píarista rend gim
náziumának tanulója volt. Az 1914-15-ös
ískolaévben Mátrai János a maauarta-
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ná ra és osztálÚfőnöke. Mátraf tanár úr
szokásai közé tartozott, hogy "tanítvá
nyainak ügyesebb dolgozatait" össze
gyűjötte és bemásolta külön erre a. cél
ra rendszeresített füzetébe. Ez őrizte mea
számunkra a IV/a. osztályos Szerb An
tal alább közölt két iskolai dolgozatát.

A lelké.. é. a. orvo.
(a...eh_onlítfi.)

A rettenetes rawa-ruskai ütközet
ben történt... A nagyon sok súlyosan
sebesült közt volt egy baranyai magyar
fiú. A katonának sikerült utolsó ere
jével a legközelebbi Hílf'-statíonhoz ván
szorogni. Itt. miután sebeit bekötözték.
eszméletlenül rogyott össze. Egy golyó
tüdejét sértette meg. Az orvosok ki
vették a golyót. Ez nagyon súlyos ope
ráció volt. Maga a főorvos végezte. A
rnűtét elvégzése után fejét csóválva
mondta: "Ez sem éri meg'a holnapot",
És az eszméletlent visszatették ágyába.

De történt. hogya katona éjjel fel
ébredt és nyöszörgő hangon kérte a
papot. Azt mondta, hogy érzi, hogy
meg fog halni és fel akarja venni az
utolsó kenetet. A lelkipásztor megje
lent. A beteg meggyónt és magához
vette az Úr testét. De ezalatt végső ere
je is elfogyott és fáradtan hanvatlott .
vissza párnáira. A pap úgy vélve, hogy
ott ólálkodik már a halál. csak homlo
kát kente meg. Táveztában mondá:
"Bízzál, fiam!" A. beteg ismét elveszté
eszméletét.

De reggelre nem halt meg. Felébredt
és arcán már nem volt a holtak sá
padtsága. Es meggyógyult.

Az orvos is. a pap is gyógyít. Az a
testet. ez a lelket. De a lélek gyógyu
lása gyakran a testnek is üdvére van.

-A katona ismét harcol haláláért?

A ••Ore'

Míkor a szüretre gondolok. a "Bő

szüret" című költemény jut eszembe.
E víg költeményben le van írva a nagy
szerű kurtafalvi szüret. E szüret pom
pás volt, ámbár csak három szem sző

lőt szedtek. Egyet a papnak adtak. ki
majd megbetegedett tőle. egyet a kán
tornak. még most is könnyezik; egy
pedig présbe került. de a prés megre
pedt. Én rnast úgy érzem, mintha a ne
gyedik szem szőlőt ettem volna. Ugyanis
fővárosi fiú létemre még sohasem lát
tam szüretet és így erről csak úgy ír
hatok, ahogy azt a különbőző versek
és leírások «rtán elképzelem.

Mikor a szüret megkezdését jelző pus
kalövés eldördű!. már szekereken ülnek



a szedőlegények és leányok. 'Jókedvűen
dalolva mennek ki a szőlőbe. Itt meg
kezdődik a szüret. Az ollóval levágott
fürtöket nagy "garabókba" dobják. Ele
inte megeszik a szép szemeket, de az
tán megcsömörlenek tőle. A szüret leg
fontosabb időpontja az ebéd. A aazd'<
asszony kitesz magáért az' ételek készí
tésében. A levest és a gulyást nagy' üs
tökben hozzák: melvet a legények kö
rülüinek. úgy. rnint hajdanán a rómaiak.
melv mozdulatot ők nekifeküvésnek ne
vezték. Tízen-tizenketten is esznek egy
üstből.

Ebéd után jön a préselés. A szőlő

fürtöket nrésbe dobják. honnan a ki
csorduló nedvet hordókban fogják fel.
Ez a must. A mustos hordókat a gaz
da oíncéiéba szállítják. hol az egy jó
tékony gomba. a Saccharomvus Ellipsoi
des hatása alatt borrá változik. Régeb
ben. midőn a filoxéra még nem pusz
tította el a szőlőinket. hazánknak ví
ragzó bortermelése volt. Még most sincs
párja a tokaji aszúnak .. ez a borok ki
rálya. De jó bort terem Errnellék. Nesz
mély. Villány. Badacsony és Eger vi
déke is.

A szüret után a leányok énekelve ha
zamennek. a legények pedig fá'radságu
kat kipihenni és szomiúsáaukat csilla
pítani korcsmába térnek. Itt a szüret
egy jó magyaros verekedéssel véget ér.
rnelven is jó- avagy rosszkedvükben
egymás fejét verik be. Ha jó volt a szü
ret. jókedvükben. ha nem. bánatukban.

De rövid idő múlva csend. hideg és
ousztasáu tölti be azt a vidéket. rnelven
eJö:Jb m~g szüret folyt le. 'Eljön a tél.

A hegy boltozatin néma homály borong.
Ne kt.a rby rs usaí n nem mosotyog gerezd:
Itt nemreg az öröm vig dala harsogott.

S most m índen SZ011l0rÚ s kihalt.

SZERB ANTAL - PROHÁSZKÁRÓL

A barokk pompában és élettávolságban
megmerevedett katolicizmus átalakítása
és emberivé tétele volt a hivatása Pro
hászka Ottokar székesfehérvári püsoök-.
nek ..

Prohászka az egvházi szónoklatba be
levitte a kor individuultzrnusát; az egyé
ni hangot. megmutatta, hogy a prédi
káció is akkor szól leginkább a szívek
hez. ha belülről jön. az élmény meg
illetődöttségével. mint egy jó lírai köl
temény. A katolikus hitet társadalmi be
ágyazottságában tekintette. mint emberi
emberekr hitét. akiknek nem szabad már

itt a földön elkárhozníuk azért. mert
nincs kenyerük. Egyéni színezetű kato
Iikus-seoclalizmus megalapítója lett.

Legnagyobb irodalmi tette stílusújítása
volt. Főképp Elmélkedései-ben valósí
totta meg stüusromantlkáiát. Kiirtott
stílusából minden konvencionális és el
kopott kenetessézet és olyan új nyelvbe
ültette mondanívalóiát, mint anyugatos
Iírlkusok. Talán idegen származása se
gítségére volt abban. hogv új nyelvet
alkosson, a magyar nyelv. kész szkémáí
nem kötötték. Mindenesetre eksztatik-us
lüktetésével. meg-megcsukló rövid mon
dataival. melveket hirtelen hatalmas
áradat követett. lázas jelzőivel megal
kotta azt a stílust. melv újszerű.szub

lektiv katolicizmu.sának kitűnő és nagy
hatású hordozója.

*

- Adyról írta: "Istenhite is európai
szellemi hullámok magyar' tooábbrezaé-:
se". Etmondhiitiuk-e ugyanezt Szerb An
talról is? Mivel indoko'rta később: mi
ért fordult férfikorában már - éppen
francia hatásra - tudatosan a keresz
ténységhez? Ihletért? SzeHemi tolteke
zésért? Morális szövetségért? És válto
zott-e l',?leménye a továbbiakban Pro
hászkáról. akinek személuiséqét az ellen
forradalmi kurzus propagandá.1a is fel
tuiszniilto alantas céljaira?

- Ha jól meggondolom. ezekre a kér
desekre ,.:választ ?dni egyedül Szerb An
tal lenne joaosult, Kevés. amit én mond
hatok. Annyit rnégis : Prohászkáról soha
szó nem esett közöttünk. Azt tudtarn.
hogy Prohászka Ottokár a keresztapja
volt. s pál' éve megírtam a Vigiliában
(Vigília. 1972 májusi szám). Ugyanak
kor írtam arról. hogy én hogyan látom
Szerb Antal katolicizmusát, s ez egy
ben válasz lehet Ady Endre istenhitére
vonatkozó kérdésére. Nem híszern, hogy
Szerb Antal önmagára is vonatkoztatta
volna azt. amit Ady istenhítéről írt. Az
európai szellemi hullámok - köztük
a francia új-katolicizmus is - minden
kor elérték a magyar szellemi életet.
természetesen. hiszen Európában élünk.
Igy elérték Szerb Antalt is, Mégis: Ady
kálvinista volt. és Szerb Antal akkor
már túljutott saját neokatolikus korsza
kán. Nem aondolnám. hagyo. valódi
hi tet Istenben bármiféle szellemi hul
lám továbbrezaesének tekinthetnénk. Ha
igy lenne. akkor az' a hit már nem
lenne valódi!

Keresztury Dezső a k/övetkezőket

ír.ia Szerb Antalt méltató esszéjében:

793



..Túl azon. a világnézeti meahasonlott
sáyon, ameluen a foaékonuabb. az iaaz
sáaot bíráló értelemmel is kereSő fiatal
ember tőrvé1111szerűen átesik. látnia kel
lett. és tapasztalnia a kereszténu kurzus
pOlitikai yyakorlatában nagyon is auen
ge, emberi módon Bzereplő egyház· esen
dőséflét. Kitört tehát mind a világnézeti,
mind a szervezeti katolicizmus formái
közül. s ez nem ment komoly sériilések
nélkül. Főképpen azért, mert ebből a
haflyatékból is hű maradt ahhoz, amit
értéknek tartott: az irracionális megren
dültség, ha úgy tetszik: az üdvösséfl
és kárhozat élményéhez mea a nemze
tek feletti értékrend tu,Jlatos vállalásá
hoz." Emberséfle nem hasadt ketté. a
reá jellemző sZQrénllsél1gel és tartózko
dással tanúsította. hofly elTllÍdőben és
egyformán J)Tóbál a földnek is és az
étmek is fia maradni. De a földnek
nem kellett. Nem hasonl'ott meo. még
akkor sem. amikor pedig a fajgyűlölet

lángjai perzselték őt is: a származását
kérték töle' számon egy kereszténynek
álcázott. de valójában kereszténytelen
ségtől szenvedő társadalombaft.

SZERB ANTAL '- StK SANDORROL

A katolikus szellemű irodalom ápolá
sára indult meg 1905-ban az Élet círnű

képes hetilap, Andor József és Izsóf
Alajos szerkesztésében, Az Élet a ki
lencszáztízes évek elején eleven. a kor
ral minden tekintetben egyÜtt rnozgó
folyóirat volt és munkatársai közt a
legjobb írók neveit találjuk. köztük sok
nyugatosét, Később mtenzítása ellariv
hult, jelentóségét elvesztette.

Az Élet szerkesztőségében kezdte iro
dalmi pályafutását Sík Sándor. Iroda
lomtörténeti jelentősége, hogy elsőnek

kísérelte meg a katolikus tartalmat a
Nyugat-áttörés által hozott új formák
ba önteni. Atélte és magáévá, tette Ady
nvelvúiításét, átvette a szecesszíó for
mai nvereségeít, az impresszionista líra
közvetlenségét és bensóségét és mínd
ezt egységbe fo~alvá. egyéniségének uj
jongó és fiatalosan megrendült pátoszá
val a hit szolgálatába állította. A ké
sőbbi évek folyamán az ujjongó hang
ritkább lett. a szecessziós ékítménvek
is lassan elmaradtak. és Sík Sándor a
kolleidivista költészet széles ~yszerre
ség-tablóít alkalmazta Iíráiában. De a
tartalom. a töretlen hit. ugyanaz maradt.
Szelíden aszketikus ideáljait hirdeti gaz
dag csengésű mísztéríuma, az Alexius
is. míg drámáiban. a Zrínyi-ben és a
Szent István-ban, a magyar végzet vo-
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nalát kutatia. A Fekete Kenyér, önélet
rajzszerű versciklus. fiatal éveiről,ösz

szefoglalja a szellemi erők lírai vetüle
tét. amelyek költővé formálták. Advent
-jében a szavalókórus új mütaíának
teremt magyar és katolíkus szöveget,

•
- Mindvéflia zavartalan maradt-e

Szerb Antal és Sik Sándor kapcsolata?

- Szerb Antalnak élete végéig ba
rátja maradt Sík Sándor. aki a kisdiák
példaképe. első' nevelője és rnestere volt.
Cserkésznaplóját is áthatja iránta érzett
szeretete, A hozzá intézett levelei pedig
élete végéig tartó tiszteletről és hűség

ről tanúskodnak. De ezek közül különö-,
sen fontosnak tartom - a teliesebb
Szerb Antal-kép szempontjából - 1942.
május 9-én Sík Sándornak írt levelét.
melvet a Vigilia már említett száma
publikált.

Sajnos. ez az apa-fiúi kapcsolat tö
rést szenvedett 1944 tavaszán. Szerb An
tal Szegedre utazott Sík Sándorhoz. hogy
az őt személyében mélvsézesen érintő.

szorongató kérdésekről - ki vagyok?,
mi vagyok.", magyar-e. katolikus-e, zsi
dó-e - a vele egysorsúval beszéljen.
Sík saját zsidóságát. zsidó származását
nem akeeptálta: magyar és katolíkus
voltát hangsúlyozta, míg Szerb Antal az
üldöztetés idején és annak következté
ben elsősorban zsidónak tudta és vállal
ta önmagát. Azok a hónapok apókaltp
tikusak voltak: így én a kette.iük konf
liktusa ellenére természetesen Sík Sán
dort kértem meg, hogy az exhumált
Szerb Antal temetését 1946 őszén celeb
rálja, De a zsidóság mártírjaí között az
ő fényképe is ott van. személyi adatai
val együtt a jeruzsálemi Emlékmúzeum
ban.

Már Szerb Antal halála után. egyik
kis no~ben ezt az 1944-ből származó
följegyrest leltem : "Megtaláltam a de
finíciót: magyar anyanyelvű zsidó va
gyok I". És bár a piarista gimnázium
vezetői őt kérték fel az 1944. március
15-í (ll ünnepi beszéd megtartására.
Szerb Antal inkább a Magyar Izraelita
Egyeterni . és Főiskolai Hallgatók Egye
sülete meghívását fogadta el, s ott meg
tartott előadásának a címe ez volt: "Mit
mond nekünk a magyar irodalom?"


