
SZERB ANTAL

Kiállításunk célja megmutatni, hogy a magyar társadalom
milyen veszteségeket szenvedett közismert és tiszteletre
méltó teljesítményt nyújtó állampolgárai elpusztítása,
 illetve elüldözése következtében, akiket vallásuk, szár-
mazásuk vagy politikai nézeteik miatt taszított ki a
nemzet. A zsidótörvények, a német megszállás, a nyilas
rémuralom után, a deportálások során a halálmentekben
és a haláltáborokban, valamint a munkaszolgálatban
ígéretes tehetségek vesztették életüket. A kényszerû
emigráció is számos pályát tört ketté. Mindez közös
vesztségünk, pótolhatatlan hiányunk marad.

regényíró, novellista, mûfordító és irodalomtörténész

Budapest, 1901. május 1. – Balf, 1945. január 27.
Szerb Antal 1901. május 1-én született Budapesten asszimilált zsidó családba. 1907-ben apjával együtt át-
tértek a katolikus hitre. Kitûnô regényíró, novellista, mûfordító és irodalomtörténész. 1920-ban iratkozott
be a budapesti egyetem magyar-német szakára. Húszéves volt, amikor a Nyugatban versei és  novellái je-
lentek meg. A magyar irodalomtörténet címû munkája egyik legkiemelkedôbb teljesítménye. Az 1930-as
években fôként angolszász irodalommal és regényelmélettel foglalkozott. A világirodalom története
megírásához Babits mûvére támaszkodott. 
Szépirodalmi fômûve a Pendragon legenda, amely a detektívregény, a kísértethistória és az esszé -
regény ötvözete. A magyar irodalom legvilágirodalmibb remekmûvei közé tartozik, de közben
 ugyanennek a mûnek a paródiája is. Ha csak ezt írta volna, már ezzel is elôkelô helyet biztosít magá-
nak irodalmunkban.
Az Utas és a holdvilág a humanista polgár reménytelenségének kordokumentuma a fasizmus
árnyékában. A magát keresô ember önelemzô regénye. 1937-ben írta. A fasizmus már
világveszedelmet ígért, a mûvelt polgár egyre kevésbé látta teendôit és lehetôségeit. Ezt a
szorongást írta meg Szerb Antal hôsében, aki megszökik saját nászútja elôl, hogy szem-
benézzen a veszedelmekkel és a reményekkel. „És ha az ember él, még mindig történhet
valami" – ezzel a mondattal zárul a finom lélektani részletekkel megírt regény, amely mégsem
csak lélektani regény, hanem a humanista polgár reménytelenségének dokumentuma a
világgyújtogatásra készülô fasizmus ár nyé kában. Különös
példát adott arra, hogyan lehet egy stílusbravúrokban biz-
tos kezû író szellemesen komor.
1941-tôl alkotói tere egyre szûkül. A magyar kultúra
legmûveltebb hordozója nem is igyekezett menekülni,
és valahol messze túlélni a szennyes vihart. A ke -
resztény, vallásos keresztény, a magyar, a nagyon
mély nemzeti hitû magyar, a magyar irodalom leg-
mûvészibb összefoglalója szembenézett azzal az
érthetetlen ténnyel, hogy ôt se kereszténynek,
se magyarnak nem tekintik. 1943-ban, majd
1944. június 5-én behívták munkaszolgálatra:
elôször Fertôrákosra, onnan Balfra került,
ahol 1945. január 27-én a nyilas suhancok
puskatussal agyonverték. Így halt meg a
század egyik legmûveltebb, legszelleme-
sebb, kételyei közt is hívô keresztény
magyar írója.
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