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között: mintha az utca, amit most már jól ismerek, és amelyen ott fekszik a véres fejű 
halott kisfiú és mellette az anyja, kezével a hasán, az út, amely az Orvlövészek fasora 
néven fog bevonulni a történelembe, most itt fut Prágában, az Átrium Hotel fala mö
gött. A bortól van az egész, persze hogy a bor zavarta meg a fejemet, a nagy zabálás 
és piálás a Hradzsinban.

Szarajevó, lyuk a hajófenéken, Andric Titanic büféje. A prágai Átrium Hotel luxus
kabinjaiban az emberi jogokról vitatkozunk. Iszunk, apró szendvicseket majszolunk, 
furcsa mindennapi történeteket mesélünk egymásnak, néhányan táncolnak. Micsoda 
őrültség táncolni, miközben a víz betör a fedélközbe. És az egész európai kontinensre. 
Szarajevó lyuk a kontinensen: a kontinens fel fog borulni összes jogával és palotájával 
együtt.

SZERB ANTAL HAGYATÉKÁBÓL

Szerb Antal hagyatéka 1994 nyarán ke
rült a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattá
rába, ebből a még rendezetlen hagy atéká- 
ból választottam ki az alábbi novellát, il
letve novellatöredéket, melyet Szerb An
tal huszonkét éves korában írt. Jóllehet a 
szerző nem végleges, nem nyomdakész 
szöveget hagyott hátra, a kéziratot szö
veghűen közlöm.

A kézirat huszonhét oldalból áll, az 
utolsó lap egy része le van tépve, ezért ta
lálható a szöveg végén több töredékes 
mondat. Az itt elveszett részeket és más
hol a kiadatlan szavakat szögletes zárójel
lel és három ponttal jeleztem; azokat a 
szövegrészeket, melyeket Szerb Antal át
húzott, szintén szögletes zárójelbe tettem. 
Ha egy szó olvasatát bizonytalannak vél
tem, utána zárójelben kérdőjelet tettem.

Találtam egy érdekes naplórészletet is, 
melyben Szerb Antal arról tájékoztat, 
hogy milyen szempontok vezették a RO- 
MANTIZMUS megírásakor. Ezt a napló
részletet, mely itt a novella élén olvasha
tó, Szerb Antal 1923. március 5-én, tehát 
három nappal később írta, mint ahogy a 
novellát elkezdte. (Poszler György írja

SZERB ANTAL-monográfiájában: „A ro
mantikus irodalom iránti szeretet és Szerb sa
játos romantikaképe már a diákkori napló fel
jegyzéseiben is kibontakozik, sőt e romantika
szemlélet legfőbb forrása is kikövetkeztethető a 
napló alapján, ugyanis nem sokkal a roman
tikáról szóló összefoglalás előtt Szerb Ricarda 
Huch Bl ü t e z e it  d e r  Ro m a n t ik  című 
könyvét jegyzi fel olvasmányai közé”... „Szerb
nek a romantikához való kötöttségét mutatja, 
hogy az irodalom iránt érzett rajongó szere- 
tetének egyik legfőbb tárgya -  egyetemi éveitől 
kezdve egész haláláig -  Hölderlin...”) Szerb 
Antal a naplójegyzetben mint tőle kívül
állót emlegeti a romantikus férfit, a ro
mantikus szerelmest, de a novellából ki
derül, mennyire önéletrajzi és önközér- 
zetrajzi írás a Ro m a n t iz m u s ; vezérmotí
vuma nagyon is ismerős az UTAS ÉS 
HOLDVILÁG-ból: az egész Európát nyug- 
hatatlanul keresztül-kasul járó magyar 
fiatalember, az örök vándor, az utas a fő
hős, akinek legfőbb érzelmi kályhasarka, 
vonatkoztatási pontja -  legalábbis hu
szonkét éves korában -  a holdvilág.

Tompa Mária
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[1923.] III. 5.
Prolegomena az Árandó novellához: Romantizmus.
(Haas úr, Halász Gábor, Z. Lucy, Szedő Laci.)
Tudatosság és öntudatlan.
(s: Ric. Huch: Blütezeit der Romantik)
A romantizmus lényege az univerzum tudatosÁtása; cél egy új szintézis: Natur és Geist 
teljes interpenetrációja. A tudatosodó embert állandóan bénÁtja örökös reflexiója. A 
romantikus karakternek nincs érzéke az élet valósága iránt; alapul szolgál csak neki 
az élet, melyen felépÁti a fantázia-palotáját. Hovatovább eltávolodik az eleven valóság
tól. A filozófia Kanttól kezdve romantikus.

A romantikus karakter természettől fogva reménytelenül szerelmes az eleven való
ságba. Ezért szükségképp szentimentális: minél teljesebb fej-ember volta, annál na
gyobb szentimentalizmusa is (Kölcsey!).

Mikor tudatára ébred a beállott hasadásnak öntudat és öntudatlan közt -  dass ich 
eins und doppelt bin, tovább már semmiben sem bizonyos. Élete problematikussá vá
lik, és keresi a kiutat:

1) visszatérni a naiv állapothoz: rousseau-izmus, gyermekkor és középkor kultusza,
2) mindent áttudatosÁtani: a német romantikusok, gnoszticizmus,
3) megpróbálni, hátha Ágy is lehet élni,

szerelem a szerelembe, görcsös kapaszkodás az élménybe, extázisba, borba, szóval túl
jutni a tudaton -  dionysismus.

Egyik sem megoldás; megoldás lehet a romantikus örök-vándor számára
1) meghalni,
2) megbolondulni,
3) a valóság nem ad megállást, de megtalálhatja, fej-ember lévén, egy eszmében. 

Lehetőleg olyanban, melyben egy ésszel többé fel nem oldható elem van, melyet nem 
analizálhat már szét, nem tehet tudatossá, és ezért kénytelen eleven valóságát elismer
ni. Ez a romantikus útja a katolicizmushoz.

Az öntudatlan an sich se jó, se rossz.

Szerb Antal

ROMANTIZMUS

I dehaza, Pesten az idő tájt már senki sem tudta, merre van Farkas Ádám, csak azt, 
hogy utazik, Németországban, ahová mindig vágyódott. Apja, az „Igazgató”, ahogy 
ő mondta volna, szintén nem tudott bővebb felvilágosÁtást adni; szűkszavú ember lé
vén csak táviratilag érintkezett fiával, és ez is nagyobbára csak pénzátutalásokra vo
natkozott. Semmitmondó képeslapok jöttek tőle, különböző úrasszonyokhoz és úrle


