
hogy leplezetlenül föltárjam ügyeinket Fölséged előtt, de erre késztet Fölséged szolgálatának a szeretete és a 
hűség [is]. Bizonyosnak tar tom ugyanis, hogy Fölséged fegyverei sohase lehetnek sem dicsőségesek, sem győ
zedelmesek, ha mindig ezen a módon harcolnak. Amit már [Fölséged] elődeinek példája teljességgel megerő
sít — ugyan ki nem tudja azt Itt — röviden megírom Fölségednek, Miután a nagyvezér minden erejével meg
támadta ezt az én új váramat , én Fölségednek olyan kevés csapatával, ami i t t volt, mégis tökéletesen meg
védtem és most [is] megvédik és valóban, ha csak a vár,és a Mura védelme feküdt volna a szivemen, sem 
gróf Montectjccoli, sem az ő serege megérkezését soha nem kívántam volna, hanem annak a csekély katona
ságnak a támogatására elég lett volna két vagy három ezred; ámde azt mindenképpen reméltem volna, hogy 
legalább vagy teljesen elűzik innen, vagy legalább, hogy amint Fölséged hadseregének többi része nagyon 
közeledik, "nem hiába kérem éjjel-nappal Gróf Montecuccolit, hogy szíveskedjék gyorsítani az útját, ő ugyan 
korábban érkezett mint a hadsereg, mégis idejében minden o t t volt és már a magyarokból és németekből 
annyi csapatunk volt, hogy nemcsak pusztán a szükségtől kényszerítve, hanem jó móddal is összecsaphatnánk 
az ellenséggel. Van ugyanis körülbelől húszezer magyar és horvát, valamint ugyanennyi német katonánk, 
ezzel a számmal ha nem is múljuk felül az ellenség erejét, de egyenlőek vagyunk vele. Csakhogy mindettől az 
erőtől annyira távolállt [a szándék], hogy valamit megkíséreljünk az ellenség ellen, vagy hogy még most meg 
akarjunk kísérelni, hogy még a legkisebb kirohanást se te t tük a várból. Ezáltal azután az ellenség annyira 
fölbátorodott, hogy katonaságát a kereszténység szemeláttára tart ja, hogy támadásaikkai teljességgel meg
közelítették magának az erősségnek sáncárkát és néhány napon belül magának az egész hadseregnek szeme
láttára kétségtelenül el is foglalják, ha mi együtt semmit se teszünk. Annak okát pedig, hogy miért nem tesz 
semmit a mi hadseregünk, nem látom másban, mint abban, amit a generálisok mondanak, hogy meg kell várni 
az egész hadsereget és a badenl hercgg segítségét, hogy azután teljes erővel megütközhessünk az ellenséggel. 
Bármilyen biztonságosaknak látszanak is azonban ezek az érvek, nagyon is tele vannak veszedelemmel, mert 
tudjuk, hogy a törökök serege, ha csak kis csapatokkai is, de napról-napra növekszik, amint bizonyos, hogy 
két héten belül két basa jelenik meg; a mi seregünk ellenben nemcsak azáltal veszít értékéből, hogy semmit se 
csinál, hanem betegségek miatt csodálatos mértékben fogy és az élelemhiány teljesen tönkre is teszi a had
sereget. Ezenkívül a magyar és horvát katona, aki sohasem kapott semmiféle fizetést, nyolc napnál nem tud 
tovább it tmaradni, mert csak kenyeret hozott magával és én, amim csak volt, mindent szétosztottam eddig 
nekik. Bizony mondom, Legkegyesebb Uram, a katonaság száma és lelkesedése minden órában csökken, az 
ellenség ugyanannyival, sőt többel növekszik. Nekem ugyan nem az a tervem, hogy az á'talános támadás 
döntésére tegyünk föl mindent, hanem a várból való erős kirohanások, meg bizonyos részekről a táborba való 
betörések által, ha nem is lehet az ellenséget zűrzavarba ejteni, de legalább annyi időre távoitartatnék, hogy 
a várnak, amely a legfontosabb, épségben tartásával várjuk meg a többi seregek segítségét. De ezek közül 
semmiről sem tud tam meggyőzni a generálisokat és soha semmi se történt . Én azzal a kevés magyarral, akik 
kezdetben velem voltak, két kirohanást végeztettem elég szerencsésen, mindegyikben elveszett néhányszáz 
török és az egyikből egy basa zászlaját hozták el. Holnap a testvéremet is elküldöm, hogy valamit próbálja
nak magyarokkal és horvátokkal, meg néhány száz némettel, akiket nagynehezen kaptam. Hogy pedig Fölsé
ged tudja meg — amit ne az ellenség üres és ingatag állításából lásson —, amint az összes szökevények be
számolójából összegyűjthettük, hogy az ellenségnek valamivel több mint 30 000 katonája van. Maguk a némi
leg nemesebb foglyok is, akik a török dolgokat Jól tudják, kénytelenek ezt vallani. Ha pedig mindezt kétségbe 
lehet vonni, legalább annak a cédulának a másolata, amelyet Fölséged követe tegnap egyik leghívebb emberem 
útján küldött, tanúsítja ezeket, amiket mondok. It t pedig nekünk semmi sem ér semmit, jobban hisznek egy 
szökevény haszontalan fecsegésének, mint ezeknek az én legjobb állításaimnak. Ezáltal elvész a katonaság 
bátorsága is és joggal panaszkodnak Fölségednek, hogy semmi jót nem kísérelünk meg, Legkegyelmesebb 
Uram. Legalázatosabban könyörgök, méltóztassék megérteni, hogy mit kell itt szenvednem ennek a hadse
regnek a fegyelmezetlen katonaságától. Soha semmiféle ellenségnek a kegyetlensége, még a ta tárok veszettsége 
sem olyan, mint amit ez a szerencsétlen sziget kénytelen most elszenvedni, amelyet negyven éven át annyi 
ellenség ellen védtem meg nagy verejtékemmel és véremmel. Nem maradt egy templomban se ellenség [?], 
sem egy lélek se egy faluban, minden vetést éretlenül learattak, úgy hogy még a katonaság lovainak se haszr 
nálható. Hallgatok a gyilkosságokról és más dolgokról, hogy ne sértsem meg Fölségedet, mégis kénytelen 
vagyok mindent a magam szemével szemlélni anélkül, hogy a generálisoktól valami reményem lenne az orvos
lásra, sőt hogy az igazat megvalljam Fölségednek, mindezek a cselekedetek a legvilágosabban tanúsítják 
Gróf Montecuccoünak valamilyen ellenem irányuló rosszakaratát. Isten a tanúm, hogy mindez csak annyira 
érintene engem mint a legcsekélyebb füst, ami nem bánt engem, ha tudnám vagy remélném, hogy Fölségednek 
ebből valami szolgálata következnék, de ettől egy egész világnyi messzességben van. Megvallom, soha rossz
akaratú te t t nagyobb nyomással nem nehezedett rám és Fölséged méltóztassék meggondolni, lesz-e még 
nekem ezek után valami módom magamat megvédeni, sőt hogy mást mondjak, élni. De az áldott Istennek 
legyen dicsőség ezekért, amiket eltűrök és ezek után Fölségednek minden szerencsét és sikert kívánok. Kelt a 
zrlnyiúivári táborban, Í664. június 27-én, 

Poszler György 
SZERB ANTAL ZSENGÉI 

Szerb Antal első versei húsz éves korában, 1921-ben jelennek meg.a Nyugatban, és 
1922-ben, 23-ban a versek mellé felsorakozik néhány novella és könyvismertetés is. Első jelen
tős tanulmánya pedig 1926-ban lát napvilágot. Szerb írói és tudományos pályakezdését tehát 
a húszas évek első felétől számítjuk. Az író hagyatékából azonban előkerült néhány kézirat, 
egy kötetre való vers, több novella-, dráma- és regény töredék, néhány esszékísérlet, amelyek 
1917 és 1920 között születtek, és így Szerb első alkotói periódusának, írói kamaszkorának 
dokumentumait jelentik. 

Szerb Antal 1919-ben érettségizik a pesti piarista gimnáziumban, tehát a fent jelzett 
időszak nagy részében piarista diák, kisebb részében pedig Grazban tartózkodik egyetemi 
tanulmányai" előtt a német nyelv tökéletes elsajátítása céljából, A gimnáziumban mindvégig 
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jeles tanuló. Kisdiák korától kezdve lelkes tagja a piarista cserkészcsapatnak, hetedikes korá
ban önképzőköri titkár, majd elnök lesz. Magyartanára és önképzőköri vezetőtanára, Sík 
Sándor mellett igen nagy hatással van rá a gimnázium hittanára, Schütz Antal. Szerb első 
zsengéi olykor iskolai dolgozatként születnek, gyakran valamely önképzőköri alkalomra íród
nak, és vagy közvetlenül, vagy közvetve tükrözik az iskola és a cserkészcsapat életének és 
szellemének problémáit. 

* 
Az 1917—18-as tanévből, Szerb hetedikes gimnazista korából való néhány feljegyzés 

Thomas Mannról, amely nyilván egy készülő nagyobb?tanulmány vázlata. A feljegyzések első
sorban a Buddenbrook-házat, a Tonio Krőgert és a Halai Velencébent elemzik, és Mann művésze
tében legjelentősebbnek a cselekvésre képtelen, halálba hanyatló és önemésztő szemlélődés 
ábrázolását látják: 

„Gondoljunk Tonio Krőgerre, aki csendesen nézi az ablakon át, mint táncol szerelmével 
szeretett barátja, hogy mindkettő voltaképp milyen idegen neki, gondoljunk a kis Hanno 
Buddenbrook felejthetetlenül törékeny alakjára, amint gyermektársainak játékát tétlen bá
nattal szemléli; ők a legmélyebbről meglátott alakjai a költőnek, és típusai azoknak az újfajta 
embereknek, akik közé maga Th. Mann is tartozik. Vagy Aschenbach, a Halál Velencében 
hőse, aki megtestesült szépségideáljának, a lengyel kisfiúnak csendes szemlélete közben megy 
át a halálba, hideg-nyugodtan, maga-érintetlenül, mint ahogy élt. És ilyen Mann művészete 
is: védekezés a külvilággal szemben, magát-feledés, átmenet a szépség birodalmába és végső 
leszámolás az élettel." 

Mann és a naturalizmus viszonyát így elemzi a tanulmány: 
„A naturalista regényírási módszer híve ő is, mint kortársai nagyobbára, de mentes a 

naturalizmus túlzásaitól, és bámulatosan finom és hajlékony stílusa — melyet Dickensen, 
Flaubert-en és a szent orosz irodalmon nevelt — átmenti őt a többi naturalista fő hibáján, 
hogy időnként oly unalmasak, mint maga az élet." 

Ugyanebből a tanévből származik egy terjedelmes kritika Schiller Die Räuber című 
drámájáról. A tanulmány elején a 17 éves esszéista tagadja a korba való beleélés szükségességét 
egy mű elemzésénél, és hangsúlyozza, hogy teljesen szubjektív szempontok szerint kívánja 
megítélni Schiller drámáját: 

„Tudom, vagy legalább is tudnom illik, hegy Schillert nem szabad mai szemmel meg
ítélni. De az irodalomtörténész tanárok foglalkozzanak csak a mű szépségeivel, és állítsák 
vissza magukat a 130 év előtti korba (nekik némelyiknek nem is lesz nehéz)", ö azonban így 
vizsgálja a Räubert: „minden tekintet nélkül a tekintendőkre, máma, egy mai korban nyakig 
bent élő fiú szemével. Eljárásom igazolására csak Pater Walterre, a nagy angol műkritikusra 
hivatkozom, aki azt mondja, hogy a műalkotás annyiban műalkotás, amennyiben és amilyen 
hatást tesz az én lelkemre. Az ideális lélekesztétika a lélek analízisén alapul." 

Az esszé ezután Schillert pesszimizmusa szempontjából TurgenyeVvel és Hauptmann-
nal, romantikus vonásaiban Byronnal, Scott-tal, Puskinnal, Hugóval és Vörösmartyval veti 
össze, drámai hőseit pedig Shakespeare alakjaihoz méri, és elmarasztalja Schillert jellemábrá
zoló erő tekintetében. Schiller e fiatalkori művének lényegét a kamasz szabadságszeretetének . 
kifejezésében látja: 

„Van egy kor, amikor nincs más vágy, mint a féktelen egyéni szabadság: a diák szaba
dulni szeretne az iskola nyűge alól, fejlődő nemi élete keresi a kielégítést, elvadul, lassanként, 
fokról fokra kiépül benne az anarchia szeretete. Lenéz minden szokást, tradíciót, tekintélyt, 
hirdeti az egyén jogait, és önmaga akar önmaga törvényhozója lenni. A Räuber legnagyobb 
érdeme az, hogy a kamasz túlzó idealizmusának mindig alapos bizonyítéka lesz." 

A nyolcadik gimnazista dolgozatfüzet Őrzi meg a Csongor és Tünde jelentéséről című 
dolgozatot. A dolgozat az irodalmi belemagyarázások elleni polémiával kezdődik. Aki a szim
bólumokat magyarázni kívánja, az a „költő finom-gyönyörű fátyolremekének hasadékaiba 
beleüti a gondolat, az elmélet konyhakését. Ha valaki élvezte a szimbólumot, az Isten szerel
méért, ne gondolkozzék a jelentésén,' mert lehet, hogy megtalálja az Igazat, de útközben el
veszíti a Szépet." Arany Toldija is veszít az iskolásfiú szemében Lehr magyarázatai által: 
,,Az a negyedikes az ő még nem egészen romlott gyerekfantáziájával sokkal jobban érti Toldit, 
mint a kommentátora. Valószínűleg nem gondolkozik rajta, hogy mi szükség van a zivatarra 
az első énekben (1. Lehr-féle Toldi), de érzi a zivatar előtti fülledt levegőt. Ez több!" 

Nem is keresi tehát a mű értelmét, csak hangulatát, amelyet így fogalmaz meg: 
„Tehát a Csongor és Tünde alaphangulata (fáj prózában leírni): csak ki, ki ebből a szürke, 

esős, hideg valóságból, el a Hajnal palotája, az Éj birodalma elé, ahol nemlétező csodák mulat
nak, ördögfiak űzik egymást, nemtők játszadoznak a rózsatőn, csodás fák virágoznak titkos 
dombokon, az Éj asszonya felfedi mély titkait, Csongor az egész világra néz alá a magasból." 

Vörösmarty művét ezután Shakespeare, Maeterlinck és Hauptmann mesedrámáival 
hasonlítja össze, végül pedig vitázik a dráma babitsi értelmezésével: „Ez a nagy vágy nem a 
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boldogság vágya, mint Babits gondolja . . . a boldogság magában a vágyban, az izgatott, 
céltalan, sose találó keresésben van." 

Ugyancsak a nyolcadikos dolgozatfüzetben található meg Szerb Kemény mint realista 
című dolgozata. A tanulmány Balzackal, Stendhallal, Flaubert-rel, Eötvössel veti össze Ke
ményt, és párhuzamot von Hugo, Dosztojevszkij és Kemény hősei között, majd pedig az 
„újromantikus regényírókra" Sienkieviczre és Mereskovszkijra utal, akik témaválasztásukban 
közel állanak Keményhez. Végül a romantikusokkal és naturalistákkal való összevetés után 
emberábrázolásban és témaválasztásban egyaránt romantikusnak ítéli Keményt, és romantika 
és naturalizmus egymáshoz való viszonyáról és jövőjéről így nyilatkozik: 

„Igazi naturalista írót, mint Tolsztojt, Zolát és Hauptmannt nem az anormális, a rend
kívüli érdekli, hiszen ők az általánosan igazra és a szépre törekszenek, nem a szépre és a részben 
igazra. A patologikus jelenségek Dosztojevszkijt érdeklik, aki magában álló egyéniség, és a 
legmodernebbeket, akikben már kifáradt a naturalizmus és a'romanticizmus felé közelednek." 

Az 1918—19-es tanévből, Szerb nyolcadik gimnazista korából származik a barokk 
költészetről szóló önképzőköri dolgozat. Szerb a reneszánsz reakciójának látja a barokkot, és 
az abszolút monarchia tekintélyi elvéből vezeti le. A spanyol, német, angol, francia és olasz 
barokk jellegzetességeinek áttekintése után így von párhuzamot a barokk irodalom és saját 
kora irodalma között: 

„Ha jobban megvizsgáljuk, a mai állapotok sokban hasonlítanak a barokk korrá: most 
is tekintélyek korában vagyunk, a mindennél erősebb államhatalom és az államhatalomnál 
erősebb tőke zsarnoksága korában; most is egy nagyszerű művészeti irányzat, a múltszázad 
végi naturalizmus, mely Ibsent és Tolsztojt adott az emberiségnek, túltengett önmagán, és 
megszülte önmaga reakcióját. Most is az új jelszavak, a dekadencia, a szimbolizmus, az új
romantikus reakció, még a régi irány fénykorából indulnak ki, mint a e barokk reneszánszból: 
Beaudelaire, Verlaine, Swinburne, Hof mannstahl, az új irány legnagyobbjai még a régi irány 
korában működnek. Mi most a legszomorúbb periódusban élünk; a régi irány már annyira 
túltengett önmagán, hogy már a nagy epigonok is elhaltak, a reakció pedig még a sötétben 
botorkál. 

Hogy a mai irodalom korcs és túltengett, fáradt és nem nagy jövőjű irodalom, az biztos. 
A barokkra nagy irodalmi virágzás következett, a német klasszicizmus műveit ma is változatlan 
élvezettel olvassuk. Reméljük, hogy a mai irányt is egy tisztább, mélyebb, többet adó új irány 
fogja felváltani. Ez az irány nem lesz új, hiszen nincsen új az irodalom napja alatt, de újjá
születő irány lesz. Hogy melyik irány születik újjá, nem tudjuk. Talán a mindinkább tért 
hódító új romanticizmusé a jövő, talán a klasszikus hagyomány fogja, mint annyiszor, újra 
megtermékenyíteni az irodalmat, talán egy új naturalisztikus időszak következik. Mindenesetre 
eljön az az idő, amikor az írók, költők többet akarnak adni, mint erotikumot, szellemességet, 
tökéletes formát, és újszerű kifejezéseket. Mi pedig, a jövő generációja, elujjongunk a modern
nél régibb, mert modernebb iránynak." 

A barokk költészetről szóló esszével egyidős egy másik önképzőköri dolgozat, amely az 
Ibsen Henrik drámai stílusa címet viseli. A tanulmány részletesen elemzi Ibsen szimbolizmusát, 
és azt az „északi ködlélek" sajátságaiból vezeti le. Foglalkozik az egyes drámák eszmeiségé
vel is, és Ibsen művészetét Shakespeare-rel, Calderonnal, Hauptmann-nal, Shaw-val és Strind-
berggel hasonlítja össze. Dolgozatában a művek értelmezésének teljes szubjektivitásáról így 
vall: 

„Mi a szép Ibsen stílusában? Mint minden műalkotásban, az a szép, amit a művész a 
műalkotáson keresztül önmagából kiéreztet, és amit mi a műalkotásba beleérzünk. Ibsen stí
lusából, szimbólumaiból kiérezzük az ő óriási, sötétben kereső, a találásban hinni nem merő 
egyéniségét. De még szebb az, amit beleérzünk. Ibsen műveiben a homályos részeket mindenki 
úgy értheti, ahogy neki tetszik, tehát önmagát találja kifejezve, és ez a legtöbb, amit a művészet 
adhat. A világos és objektív művészet ezt alig adja meg. De igenis megadják a beleélés varázsát 
Michelangelo szobrai, amelyeken a mester egyes részeket szándékosan kidolgozatlanul hagyott: 
itt dolgoz? magad, műélvező!" 

Ibsent így választja el a naturalistáktól a tanulmány: 
„Hauptmann és a többiek azt hitték, hogy Ibsent utánozzák, ha unalmas fonográf

rendszerrel dolgoznak, vagyis az írót fonográfnak tartják, aki felveszi és újra leadja az életből 
ellesett beszélgetéseket. Hogy mennyire nem volt igazuk, mutatja, hogy mainapság a natura
lizmus mennyire lejárta m a g á t . . . Ibsen nem az életutánzás, hanem a stílus művésze. A natu
ralisták fotografálnak, Ibsen fest. Festeni nagyobb művészet." ' 

A dolgozat Ibsen világnézetének jellemzésével fejeződik be: 
„Hitt az egyéni szabadságban. Individualista volt az anarchizmusig. Az egyéni szabad

ság az, ami Nórát képesíti, hogy elhagyja férjét, és a tenger asszonyát képesíti, hogy ne hagyja 
el a férjét. Minden darabja himnusz az egyéni szabadsághoz. Ezenkívül mindent t agadot t . . . 
Őbenne halhatatlan művész ruháját öltötte a „Geist der stets verneint". 
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• . •' 1919. július 23-ról keltezi Szerb Antal a történelmi regényről szóló dialógusát. A dialó
gus két szereplője Laci és Edvin. Laci vitatja a történelmi regény létjogosultságát. A Szerb 
álláspontját képviselő Edvin egy sajátos regényelmélet kifejtésével bizonyítja, hogy a törté
nelmi regény a legmagasabb rendű műfaj. Kétféle regény van, fejlődési és teljesedési regény: 

1 „A fejlődési regény belső megokoltsága egy a katolikus gyónás szükségszerűségével. 
Goethe a Werthert Generalbeichtenek nevezi. Ez az egészre áll. Az a bizonyos lelki exhibi
cionizmus, a művész betegesen kikívánkozó szemérmetlenségérzése adja a lélekokot. Le kell 
számolnia a művésznek önmagával, ítélkeznie vagy legalább is elkönyvelnie. A fejlődési regény 
tehát gyónás. A gyónó megbánja és elveti magától bűneit: eldobja régebbi énjéty mint egy 
kinőtt ruhát." 

Ennél magasabbrendű a teljesedési regény: 
„Ha a fejlődési regényt a gyónáshoz hasonlítottam, akkor a teljesedési regényt az áldo

záshoz lehetne hasonlítani. Az áldozásban a dogma szerint a megtisztult lélek egyesül Krisztus
sal, és új életet kezd. A teljesülési regény írója megtisztul az empirikus élet láncaitól, és egy 
transzcendens világba menekül szebb életen vigasztalódni — a transzcendens világ a képze
lete — a plátói ideák világa, a theozofisták mentális síkja, ahol a gondolatok tanyáznak. Ez a 
felemelkedés még sokkalta mélyebb emberi érzés, mint a bűnmegvallás szüksége. A földi élet, 
ha nem is siralomvölgy, de nem is aranykor — és ha nem is hajtanak valakit földöntúlra ke
serítő nagy szenvedések, akkor éppen a szenvedéstelen körös-körül szükség unszolja a szebb, 
az új, a más felé." 

A legigazabb teljesedési regény a történelmi regény: 
„Mindenkiben él a vágy, hogy feltámassza az elmúltat, és akkor jön a megváltó művé

szet, elvezet a mánál szebb tegnapba (szebb, mert tegnap) és nemcsak a mából kikivánságunkat 
teljesíti, hanem a szellemidéző vágyunkat is, elénk állítván, ha nem is a múltat, de egy múltat. 
A múltak regénye két legmélyebb vágyat teljesít tehát, és úgy, hogy a vágy mégis megmarad, 
mert a teljesítés illuzórikus és hazugság, a vágy igaz és a vágy örök." 

Az 1921 februárjában írott Dialógus a prózáról Agathon és az „Idősebb" vitáját tar
talmazza vers és próza egységéről, illetve különbözőségéről. Agathon a vers és próza szintézisét 
keresi: 

„Ez az ossziáni művekkel kezdődik. A múlt század legnagyobb expanziójú műve a 
Zarathusztra volt; az új líra legelterjedtebbjei pedig Walt Whitmann versei. Mind a három a 
szintézis felé való törekvést jelenti." Majd így folytatja fejtegetéseit: „A vers meghal, de rek-
vizitumait örökül hagyja a próza számára. A próza ezentúl szabad ritmusokban írott lesz, 
nem is whitmannos, hanem dallamosabb ritmusokban, melyek kifejezően fognak simulni a 
mondanivaló belső ritmusához." 

Az idősebb tagadja a ritmikus próza tévtanát, és a puritán próza létjogosultságát 
bizonyítja: 

„A vers ritmusaa mondatrészek ritmusa, a szavak, sőt a szótagoké, a próza ritmusa 
a mondatok ritmusa. Széles, nagy ritmus, a folyóvizek ritmusához hasonlatos, és ritmusának 
részei a mondatok és főképp a mellékmondatok." 

A hagyaték a tanulmányok és esszékísérletek mellett jó néhány kéziratos drámai próbál
kozást, regény- és novellatöredéket és verset is őriz. Az 1917—18-as évekből származó néhány 
vers a vallásos hit elvesztését bizonyítja. Az 1917 decemberéből keltezett Gyónás előtt című 
költemény így vall a vallásos ábrándok szertefoszlásáról: 

„Ó Isten, Isten, Isten, és lelkem benne kavarog, 
volt idő, mikor hittem, a zúgó légen át 
elmúltak a régi idők a zúgó vészbe lát, 
és jöttek az őszi ködök, nem mondhat már imát." 
és jöttek téli viharok, 

Az 1918 nyarán született Hiába minden című vers pedig az Űr eszméiért való küzdelem 
cserkészideáljaival számol le: 

„boldogok a harcolók, 
én nem bírom tovább. . 
Ó Uram, nem lehet, 
leteszem fegyvered, 
mit énrám bíztál kékegű 
bátorszelű, tavaszlegű 
mély szemmel néző éjjelen, 

Az ebből az időből származó két novellatöredék, a Parázsnézők és a Télesti álom azt 
bizonyítják, hogy a nagydiák Szerb képzeletében ekkor már harcra kelt egymással a keresztény 

hogy győzzek a szent fényjelen, 
én letörtem a sziklaparton, 
tengerbe dobtam széttört kardom, 
kemény fejem kőbe verem, 
siratom régi fegyverem, 
acélos, égi fegyverem." 
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és a pogány mondavilág, és a keresztény csodát kezdi legyőzni a művészet erejébe vetett hit 
pogány csodája. Az 1919 nyarán írott Hammelni patkányfogó című mesedráma tanúsága 
szerint pedig a vallásos hit és cserkész ideálvilág helyét a művészet hatalmába vetett hit váltja 
fel a 18 éves Szerb eszmerendszerében. A képmutató filisztermorál és vallásos vakbuzgóság 
által sújtott Hammeln városát a patkányfogó furulyája, a megváltó művészet diadalának 
szimbóluma menti meg a pusztulástól. Egy 1920-ból származó regény töredék, a Ganymedes 
már ennek az új „szépségvallásnak" a himnusza. Syvert, a betegesen zseniális festőművész 
így vall a regényben Edvinnek, a Szerb énjét megtestesítő kamaszhősnek a szépség szerel
meseiről: 

„Először egy valakit szeretnek, aki szép, azután mindenkit és mindent, aki szép, 
azután lassan magát a Szépséget." 

Syvert rajza, amely a gyermek Ganymedest elragadó sast ábrázolja, az eddigi élettől 
való elszakadást, a pogány szépségek világába való emelkedést szimbolizálja: 

„A sas maga is elragadott és mámoros. A fiú még a földre néz; szomorúan látja elkicsi-
nyedni szülei házát, a nyájakat, az őszi mezőt, már csak színes kendő a földön, a hegyek mindig 
kisebbek lesznek. Sokáig tart, amíg leér a könnye. S azért felfelé is néz már: ott túl a felhőkön 
trónol Zeus híván, ott örök, felhőgyőzhetetlen nyári napsugár várja felmelegíteni; karját kitárja 
az Olympos felé!" 

Az első zsengék hírt adnak arról is, hogy a szentek példáján nevelt aszkéziseszményt 
a felsős gimnazista Szerb eszmevilágában az erotikum korlátlan szabadságának hite váltja fel. 
Az 1918 januárjában írott Lilaszínű dal az aszkézis megtagadását tanúsítja: 

„Nem akarok aszkéta lenni, Nem akarok gyökérből enni, 
Kit nem kísért a régi láz, ruhában járni, mely aláz, 
nem akarok barlangba menni, lelkemben ég a régi tűz, 
hol szenvedély nincsen, mi ráz. • mely fénypohárból inni űz." 

A versek első bizonytalan vallomásai után, — cserkésztábori élmények és Wedekind 
drámájának hatására —1918 őszén Szerb megírj® a maga „Frühlingserwachen-jét", Ünnep
rontók című „diákdarabját". Az egy önképzőköri ünnepély körül bonyolódó drámai cselekmény 
során a 17 éves szerző véglegesen leszámol az aszkéziseszménnyel és a piarista cserkészcsapat 
ideáljaival. A darabban összecsapnak a Foerster1, Schütz- és Prohászka2könyveken nevelkedő 
„ideális" cserkészek a Jacobsent, Wilde-ot, Maeterlincket, Wedekindet olvasó, „spleenben" 
szenvedő, dekadensen művelt világfiakkal. Az összecsapás eredményeként a főhős, Farkas 
Ervin kiábrándul minden tisztaságeszményből, és az erotikum féktelen lázadásában keres 
egyéni kiutat. 

Az erotikum szabadságának gondolata — áttörve az aszkéziseszmény gátjait — az 
1919 augusztusából származó Hogyan halt meg Ulpias Tamás című novellában tombolja ki 
magát. A novella — amelynek hátterében a tragikus sorsú T. Bennóhoz fűződő romantikus 
kamaszbarátság áll — azért is számot tarthat érdeklődésünkre, mert a későbbi kitűnő regény, 
az Utas és holdvilág fő motívuma első megfogalmazásának tekinthető. Az öngyilkossá lett 
Ulpius Tamást származása és sorsa predesztinálta a korai halálra: 

„Ulpius Tamás egy nagyon régi, nagyon előkelő és már régen túlfejlett családnak utolsó 
sarja volt, ő tudta, hogy utolsó, és benne egy egész nemzetség elmúltságának tradíciója egyesült, 
és hogy őutána a semmi jön — így nem egészen érthetetlen, hogy Ulpius Tamás idegességtől 
álmatlan éjszakáin át abban az ősi házban, ahol már ki tudja, hány generációja az Ulpiusok-
nak halt meg, valahogy családi vonatkozásba került a halállal. Talán az őseinek az elmúlása 
a régi falakkal együtt beleöröklődött lelkének a legmélyebb rétegébe, oda, ahol a titokzatos 
idegen valami nyugodott, az időnként felbukkanó, mely Ulpius Tamáson úrrá lett utolsó 
éjszakáján." 

Tamás szerelmi élete aberrált volt: 
„írnom kell Ulpius Tamás különös és furcsaságával említeni kínos nemi életéről. Ulpius 

Tamás tagadhatatlan perverz hajlandóságú volt. Lassan világossá vált önmaga előtt is, hogy 
a saját neméhez inkább vonzódik, mint a női nemhez. Ez jobban is illett talán hozzá, mert 
így egész nemisége küzdelemmé alakulhatott." 

A küzdelem, a legyőzetés és a halál erotikus színezetet kapott Tamás beteg érzelem
világában: 

„Gimnazista korában iskolaszerte félt verekedő volt. Nagyon szeretett birkózni... 
Csak túlerővel szemben szeretett kiállni, akkor elkeseredetten és minden ereje megfeszítésével 
védekezett, de azután legyőzték, és az erőszakos és kínos legyőzetés volt az ő legnagyobb élvezete. 
Az ilyen pillanatokban lehunyta a szemét és ellenőrizhetetlen erotikus fantáziája ki tudja, 
milyen furcsa jelenetekbe plántálta át magát . . . Élvezte az ütéseket, megalázásokat és válo
gatott kínzásokat, amelyek érték, de sohasem hagyta magát kínozni, mindig védekezett, az 
volt az élvezete, ha teljes erőhői védekezése dacára kínozták... Én azt hiszem, ez a különc-
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sége is összefüggésben volt a gondolatával. A küzdelem az élet szimbóluma, araint a szenvedés 
és a legyőzetés a halálé." 

A nagydiák Szerb, aki írásainak tanúbizonysága szerint fokozatosan megtagadja 
a belénevelt eszményeket, egyre jobban elvágyakozik megunt környezetéből és egy magasabb 
rendű világban, kamaszálmainak országában énjét is különössé, magasabb rendűvé stilizálja. 
Ennek az átlényegülésnék a története a Szent fiúság című regénytöredék, amely Nyflandban, 
egy elképzelt országban játszódik. A regény prológusa így vall a kamaszáimok hazájáról: 

„Élni kell. Élni a magasabbrendű életet, az élettelen életet, a ködhoni életet. Akinek 
országa nem a földről való, annak van egy más országa, Ködhon. Itt szürke ember vagyok, 
ott, Isten tudja, talán Isten, talán király, talán fiú, daliás, szép és a lelkem ott kicseng szavaim 
melódiájából, szavaimból, melyeket itt nem merek elmondani." 

Ez a magasabbrendű én, aki kimondja az itt elhallgatott szavakat, a regény hőse, 
Hjorth Wőlundár, a dekandensen művelt, cinikus és excentrikus kamasz-világfi, az indi
vidualista dandymorál megtestesítője, akit Szerb elsősorban a cserkészet testületi szellemével, 
a cserkészeszmények világával állít szembe. A regény egyik alakja így nyilatkozik a nyflandi 
ifjúság Űj-Spárta mozgalmáról: 

„Az Üj-Spárta egyesület célja, hogy megmentse Nyflandot 1 Talán furcsának hangzik, 
hogy egy ifjúsági egyesület mentse meg az országot, de így kell lennie, mert az országos degene
ráció csírái már a fiúkban ütik fel a fejüket... Kötelességről, jövőről, hazáról, Istenről nem 
tudnak semmit. Előkelőek, elegánsak, művészkedŐk, egyéniséget akarnak játszani és degene-
ráltak véges-végig. És ha felnőnek, mi lesz Nyflandból? A csak kultúrgenerációból, mely meg
feledkezett arról, hogy jellem nélkül nem lehet életképes egyéniséget kiépíteni? Mi élvezzük 
a művészeteket, de elsőbb a kötelességünk, tiszteljük a tudományokat, de biztosabb nekünk 
a hitünk, lelkesedünk kultúráért, humanitásért, de az emberiség java előtt áll hazánk javai 
nem játszunk egyéniségesdit, mert egyéniségek vagyunk, vagy leszünk." 

Hjorth, a cinikus dandy azonban unottan fordult el a spártiáták ideáljaitól: 
„Ő volt egykor a leglelkesebb spártiáta, nagy rangja is volt és nagy munkaköre,, és aztán 

egyszerre kilépett. Kilépett kétszeres esküszegéssel, megszegve spártiáta fogadalmát, é? 
megszegve Harald Hóimnak, a spártiáta parancsnoknak, tanárjának és gyóntatójának külön 
adott szavát. De Hjorth morálja sok mindent kibírt, és lelkiismerete a wiking-kalózős lelki
ismerete volt. Kilépett, mert megunta, ez egész világnézetének szimbóluma lehetett volna." 

Hjorth a világ értelmét a nagy egyéniségekben látja megtestesülni: 
„Ha a milliók nem dolgoznának és nem szenvednének — mert a szenvedés a munka 

eredménye — akkor a pár ezer nem élhetne úgy, ahogy él, nem fejleszthetné fényűzésével a 
művészeteket, és szent dologtalan kíváncsiságával a tudományokat... lelkei a világnak 
a nagy egyéniségek. A nagy természet csak dekoráció az ő színpadukon, és az emberiség szol
gáltatja a statisztákat." 

Ez az 1918 őszén írott regénytöredék reagál a kor szociális problémáira is. Nyfland 
viszonyait így jellemzi a .17 éves Szerb Antal: 

„Szocializmus, vagyonfelosztás, forradalom. Ezek a komoly dolgok a levegőben voltak. 
Nyfland hegyi népe, fjordjainak halászai és városainak munkásai nagyon szegények voltak, 
és gazdagjai, földesúr-arisztokraták és kereskedők, nagyon gazdagok. A szociális különbség 
óriási Volt, és a kérdés egyre izgatottabban szakadt ki a proletárok ajkai közül, és homlokon 
csapta a gazdagokat. Mi lesz, lesz-e igazság ezen a földön? Minden becsületes ember szocialista 
volt itt, kivéve a nagyon nagy kapitalistákat és a papokat." 

A forradalmas hónapok eseményeire az érettségiző diák érzékenyen felérez. Egy novella
töredéke 1917 őszén az orosz forradalom eseményeivel foglalkozik. 19 augusztusában szonettet 
ír az ellenforradalom győzelme első napjainak sápadt Budapestjéről, és röviddel ezután egy 
allegorikus regénytöredékben állít emléket az elbukott Tanácsköztársaságnak. A regény 
Myrcia országának nagy forradalmáról szól, és ezt vallja céljának: „Mégis az lehet ftz a könyv, 
aminek lennie kell: himnusz az emberi szabadságra." A regény bevezetője így emlékezik meg 
Myrcia forradalmáról: 

„Igen szomorú emlékű e forradalom, mert sziklarepesztő nagy akarások, sziklakemény 
emberi emberek roppantak össze a nagy emberi butaság túlhatalma előtt." 

Majd így jellemzi az ország viszonyait: 
„Az ország déli része jómódú földművelő és kereskedő,népe lassú közömbösségéről 

nevezetes. Az ország északi része hegyes vagy pusztás; földmívelői árván szegények, nagyob-
bára állattenyésztéssel foglalkoznak. Vadak és elszántak és szabadságszeretők. Itt terülnek 
el a bányavárosok, Myrcia gazdagságának fő forrásai... Myrcia országa nagybirtokokra fel
osztott. Ä nagybirtokosok éppúgy zsarolják a föld népét, mint a gyárosok, hajótulajdonosok 
a munkásságot. Ezért forradalom tört ki a nagy Arvenile vezetésével, és Sándor királyt mene
külésre kényszerítették... A nagybirtokokat, a gvárakat konfískálják és felosztják az északiak 
között." 
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A „burzsoázia" azonban leveri a forradalmat, és az ellenforradalmárok „visszaállító 
bizottságot szerveznek és politikai inkvizíciós osztályt a forradalmárok ellen." A bukás után 
a regény az illegális forradalmi mozgalmak szervezkedését mutatja be, amelynek során Balting 
bányamérnök, a plebejus forradalmár szembekerül az úri szalonforradalmárokkal. Balting 
így vélekedik a mozgalom ügyét veszélyeztető' úri anarchizmusról: 

„Egyáltalán, hát forradalmárok ezek? Bolondok, pozőrök, művészek, nemesek, dandyk 
és perverzek — de nem forradalmárok, ő másnak ismerte a forradalmárokat: Arvenilet, 
Inholdsent és a többi nagy mártírt, akik egész életüket végigküzdötték a proletariátusért, 
akik törvényes utakon és egyenes utakon jártak mindig, és csak végső esetben nyúltak 
a vérhez, a forradalomhoz, amelynek halottjai lettek; és másképp ismerte önmagát, aki 
a forradalom eszméjében nevelkedett 25 évessé, és tudta, érezte, hogy mégis, mégis ő az, aki 
erős — magában hordozza a holnapot, a forradalmat. Es ezek? Legjobb volna hazamenni, 
kialudni magamat, aztán megmondani a munkásoknak: azok ott lent — nem a mi fegyver
társaink, urak, beteg bolondok, nincs közünk hozzájuk, nekünk nem marad más, mint a magunk 
ökle." 

* 
Szerb zsengéi elsősorban nem irodalmi értékeik miatt érdekesek. Tanulmányai nagyrészt 

a kor kritikai irodalmának általános megállapításait visszhangozzák a kamaszkor féktelen 
forrongásának megfelelő hangszerelésben. A tanulmányok megállapításai magyar irodalmi 
vonatkozásokban sokban visszavezethetők Sík iskolai előadásaira, a reneszánsz és barokk 
viszonyát illetően Burckhardt híres reneszánsz-könyvére, angol irodalmi hivatkozásaikban 
Taine angol irodalomtörténetére. A konkrét elemzést elvető szubjektív „lélekesztétika" 
Walter Pater reneszánsz-tanulmányainak, Oscar Wilde minden esztétikai normát tagadó 
esszéinek és Freud művészetszemléletének összegezéséből születik meg. Első verseinek mutáló 
hangjában hol Sík egyszerű formavilága, hol Ady Istennel viaskodó pátosza, hol Kosztolányi 
könnyed játékossága, hol Babits klasszikus mértéke szólal meg. Szent f'úság című regényében 
közvetlenül kitapintható példájának, a Dorian Gray arcképének formáló ereje, Syyert halálba 
hanyatló erotikus szépségimádatának a Halál Velencében hőse az ihletője, az Ünneprontók 
robbanó erotizmusa mögött Wedekind indulata érezhető, és a Hammelni patkányfogóban 
Shakespeare Viharjának és Hauptmann Elsüllyedt harangjának motívumai bukkannak fel. 

A zsengék azonban minden fiatalos túlzásuk és másodlagos voltuk mellett a kamasz
író belső fejlődésének és útkeresésének igen érdekes dokumentumai. Szerb gimnazista évei alatt 
a piarista cserkészcsapat fellendülésének korszakát éli, és Schütz munkásságának következtében 
a gimnázium a Prohászka által elindított „katolikus reneszánsz" egyik fő műhelyévé válik. 
A cserkészcsapat a tekintélytisztelet és a testületi elv szellemét hirdeti, a Prohászka—Schütz-féle 
katolikus újjászületés — megtámasztva a Schütz által fordított Foerster-könyvek ideológiájá
val — az aszkéziseszményt táplálja, és a szociális problémák karitatív alapokon nyugvó megol
dását sugalmazza. Az iskolai irodalmi oktatásban — Sík tevékenységét leszámítva — még 
érezhető a pozitivizmus tisztes unalma. Ez ellen a világ ellen lázad a zsengék Szerb Antala, 
amikor az irodalomtörténeti oktatás pozitivizmusával a Walter Pater-i és Oscar Wilde-i 
lélekesztétikát, a cserkészet tekintélytiszteletével a kamasz schilleri és ibseni egyéniség
kultuszát, a testületi szellemmel a Dorian Gray-es dandyzmust, az aszkéziseszménnyel a szexua
litás wedekindi lázadását és a karitatív keresztényszocializmussal a Tanácsköztársaság tisztele
tét állítja szembe. Ennek a féktelen kamaszlázadásnak az érdekes dokumentumai ezek a zsen
gék, amelyek impozáns világirodalmi apparátussal és hihetetlen olvasmányanyagnak a zendülés 
céljainak megfelelő kiválasztásával fűtik izzóvá a lázadó indulat tüzét. 

762 


