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MONITOR

Monitoron láttam, hogy működik az anyag.
Dobogni láttam Sándor szivét.
Rejtély volt, magától értetődő, akár az ég. 
Hajszál-vonalak nőttek, fogytak: csillagpályák. 
Megrendült kíváncsisággal néztem a létezés csodáját. 
Ennyi az egész. Fel-le haladás és szabályosan újra kezdve. 
Akár másodpercek az órán, kiszámított módon ketyegve. 
S ahogy az óra megáll vagy siet, siet vagy késik, 
láttam meghívott tanúként, láttam a világ szívverését. 
Rejtély volt, mégis érthető. Minthogyha Istent értenéd.

Zádor Anna

SCHÖPFLIN ALADÁRRÓL

Fél századon át a magyar irodalmi élet vezető egyénisége volt, szinte mindenki abszo
lút tekintélynek ismerte el. író volt és fordító, irodalomtörténész és kritikus, fiatal te
hetségek felfedezője, a múlt sokszor bátor és jövőbe látó értékelője. Mégis: mára az 
ismeretlenség homályába süllyedt, a felejtés szokásos jelensége ez esetben a teljes né
maságban nyilvánul meg.

Nem firtatom e konok feledés okait, még kevésbé próbálom pótolni a jelzett hiányt. 
Csak arra az alig tíz évre tekintek vissza, amit Schöpflin Aladár mellett, mint főnököm 
mellett töltöttem. Olyan része ez az ő gazdag működésének, amivel ma már aligha 
foglalkozik rajtam kívül bárki. Talán nem dilettantizmus -  hiszen nem vagyok irodal
már - , ha Ali bácsinak ezt az oldalát igyekszem felvázolni.

1935 végén kerültem a Franklin Társulat Könyvkiadó és Nyomda Vállalathoz. 
Előtte -  művészettörténeti doktorátus után -  majd tíz évet töltöttem az egyetem mű
vészettörténeti intézetében, azzal a hiábavaló reménnyel, hogy majd csak kineveznek 
tanársegédnek. Végül be kellett látnom, hogy az akkori körülmények közt erre semmi 
esélyem sincs. így elfogadtam kollégám és jó  barátom, Péter András javaslatát, hogy 
jöjjek át a Franklinba, ahol ő frissiben kinevezett igazgató volt. Előre jelezte, hogy min
den kiadói munkával foglalkoznom kell, titkárszerűség leszek, de főleg az illusztráci
ók, a képszerkesztés, a burkolók stb. tartoznak rám. Mindjárt hozzátette, hogy fontos 
lenne az irodalmi vezető, Schöpflin Aladár bizalmát megnyernem. Ezek után fokozott 
szorongással vártam az első találkozást. Ez csakhamar bekövetkezett: már otüétem 
másnapján hívatott.

Dobogó szívvel léptem be a keskeny, egyablakos szobába, ahol rengeteg könyv és 
kézirat közt Schöpflin Aladár dolgozott. Barátságos arccal fogadott, eddigi munkám
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iránt érdeklődött, és olyan közvetlen hangot ütött meg, hogy összes félelmem elszállt, 
pedig sokat hallottam fontos szerepéről, főleg Hoffmann Edithtől. A következő évek
ben -  44 májusáig, amikor már nem volt szabad bejárnom -  szinte naponta beszéltem 
vele, és ezek a kis félórák mint fontos és hasznos tanulságok élnek bennem.

Schöpflin ekkor már túl volt hatvanadik évén, de, azt hiszem, olyan alkat volt, aki 
évtizedek alatt alig változik. Magas, szikár alak, egyenes tartású, nyugodt, inkább lassú 
mozdulatok jellemezték. Apró lépésekkel járt, két lába valahogyan mindig közel ma
radt egymáshoz. Akkor -  azt hiszem, már régóta -  a Királyi Pál utcában lakott, alig 
tízpercnyire a Franklintól, ami az akkori Egyetem utca egy saroképületében -  szinte 
szemben az Erzsébet Szállóval -  volt. Mindig gyalog jö tt be hivatalába, azonos tempó
ban, egyenletes lépésekkel. Igaz, hogy ezt a két pontot -  lakás és hivatal -  akkoriban 
semmiféle közlekedés nem kötötte össze, de ez nem is jutott eszébe senkinek. Megje
lenése és külseje az állandóság és nyugalom érzetét keltette. Egyszerre volt gentleman 
és az akkori igény szerint kissé kopott külsejű köztisztviselő -  ez szinte kötelező jelleg 
volt.

Egyenletes mozgás és magatartás jellemezte, anélkül hogy bármilyen merevség 
vagy póz szállta volna meg. Ellenkezőleg, azt figyeltem meg, hogy arckifejezése több
nyire bujkáló mosoly vagy enyhe gúny játékát rejti, ami kedvező alkalommal igazi de
rűre váltott át. Semmi nagyképűség nem volt benne, semmi merev formalitás. Úgy 
volt természetes és közvetlen, hogy mégis tiszteletet váltott ki. Szeretett nevetni, ízes 
történeteket hallgatni vagy mesélni. Mindig szemérmes kifejezéseket használt, a mai 
idők kaszárnyaízű szóhasználata elriasztotta volna, de ez akkoriban még nem volt na
pirenden. Szeretett vonzó és szellemileg is értékes női társaságban lenni, de, azt hi
szem, a vele kapcsolatos nagyszámú Don Juan-i anekdota csak legenda, igen kevés 
igazságtartalommal. Ha egy tekintélyes szakértő felfedez és megjelentet, majd futtat 
egy írónőt vagy költőnőt, kézenfekvő a kombináció, pedig legtöbbször nincs többről 
szó, mint tanár és tanítvány sokszor félreértett kapcsolatáról. Ráadásul Schöpflin úgy 
volt közvetlen, hogy az egyszerre volt barátságos és mégis távolságtartó. Azt hiszem, 
vonzerejének alapja ez a természetes közvetlenség volt. Mindenki otthonosan és köz
vetlennek érezhette magát társaságában, anélkül -  általában -  hogy bármelyik fél ezt 
a láthatatlan válaszvonalat átlépte volna.

A Franklin (és a hozzá hasonló profilú többi kiadó) sajátos képződmény volt, jó  és 
kevésbé jó  értelemben. Alapjában konzervatív beállítottságú vállalat, mindig szigorú
an ügyelt arra, hogy senki csak kissé baloldali beállítottságú munkatársa se veszélyez
tesse nyugalmát, viszont üzleti érdekből sem engedett irodalmi színvonalából. Más
részt bátran jelentetett meg ismereden és kezdő írókat, szerzőinek és grafikusainak 
skálája igen széles volt. Nyíltan és észrevehetően senki sem politizált, de világos volt, 
hogy a vezetőség kormánypárti, legalábbis igyekszik az lenni, a lektorok fő célja azon
ban értékek felfedezése és támogatása, akárhonnan kerülnek is ki. A Franklinnál egye
dül Schöpflin volt szerkesztő úr (noha a kávéházi pincérek minden írástudót szerkesz
tőnek tituláltak), nem azért, mert valóban szerkesztőként működött, hanem mert 
1909-ben a Vasárnapi Újságtól került át a Franklinhoz. A másik három „szerkesztő”- 
nek is kialakult a pontos házineve: a klasszika-filológus Révay József, a Tükör című 
havi irodalmi folyóirat szerkesztője, tanár úr volt, Komor András, a francia irodalom 
alapos ismerője, maga is író és fordító, Komor úr volt. A tankönyvrészlegben dolgozó 
Fenyves Pál doktor úr volt. Ez a kis csapat gondozta az évi háromezer ívnyi prózaszö
veget, a több mint száz tankönyvet, a Tükörhöz csakhamar társuló Búvár című termé
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szettudományos folyóiratot (szerkesztője Cavallier József volt, aki kültagként végezte 
ezt a munkát). Ehhez két, kizárólag magyar nyelvű gépírónő tartozott, tehát mai fo
galmak szerint nagyon kis létszám. De mindenki -  Schöpflin is -  naponta bejárt, elv
ben nyolc órát töltött bent. Ha máshol volt dolga, meghagyta valakinél, hogy mikor 
lesz található. Még nem volt divat, hogy az ember többször keresse azt, akivel beszélni 
akar, de „házon kívül van”.

A Franklinnál (és a többi kiadónál) az a szokás volt általános, hogy a kiadásra elfo
gadott kéziratot a lektorok egyikére szignálták, aki ettől fogva a munka menetének 
minden fázisát kézben tartotta, szerzővel, grafikussal tárgyalt, és lehetőleg még a re
cepciós példányok intézését is végezte. Ez az egyszemélyes felelősség szerintem helyes 
rendszer volt, és kétségtelenül gyorsította a munkamenetet. Kivétel csak Schöpflin 
esetében állt fenn, noha minden kézirat az ő jóváhagyásával került kiadásra. Ha a teljes 
munkamenetben nem vett is részt, menet közben sokszor konzultáltak vele. Volt egy 
igen hasznos képessége: ha utolsó percben kiderült, hogy nincs vagy nem jól sikerült 
a fülszöveg (hajtóka), senki olyan gyorsan és ügyesen nem írta meg ezt a kis, flekknyi 
szöveget, mint Ali bácsi. Távolról sem derogált neki az ilyesmi, csak kikötötte, hogy 
közben ne zavarják: ilyenkor kézírással, jellegzetes szálkás betűivel papírra vetette a 
szöveget, és ha elkészült, felhívatta a szedőterem vezetőjét, Móró urat, és megkérte, 
hogy ott helyben olvassa el. Mivel jól ismerték írását, rendszerint semmi nehézség nem 
merült fel, noha ekkor már kötelező volt kizárólag gépírásos szöveget adni szedésre.

Általában mindenki különösen nagy tisztelettel vette körül Schöpflint, a lektorok 
közül főleg Komor András volt barátjának tekinthető. Schöpflin soha senkivel nem 
éreztette fölényét, soha nem tapasztaltam, hogy hatalma lett volna, vagy bármilyen 
módon törekedett volna erre: egyszerűen és magától értetődően tekintélye volt. A mű
vet és annak alkotóját tisztelte akkor is, ha szembekerült a közízléssel vagy az ő ízlésé
vel, akár a hatalommal is. Nemcsak ítéleteiben volt határozott és rendíthetetlen, de 
az emberi-alkotói szuverenitás tekintetében is. Egy jellegzetes esetemet említem. Már 
ottlétem első hetében hívatott, hogy átadjon egy vastag kéziratot, azzal a felszólítással, 
hogy olvassam el, adjak róla írásbeli véleményt, és döntsem el, kiadandó-e vagy sem. 
Soha ilyen feladatom korábban nem adódott, hiszen csakis művészettörténeti kézira
tok kerültek a kezembe, és így nagyon izgatott az új és szokatlan feladat. Lázasan ol
vastam a kéziratot, és egyre kevésbé tetszett. Objektív és személytelen mondatokhoz 
szokott fejemnek ez az írás túl szenvedélyesnek és patetikusnak tűnt, nagyon kitárul
kozó is volt, hiszen ez a hang éppen a harmincas évek közepén kezdett szokássá válni. 
Szóval: nagyon eltért a számomra ismerőstől, és véleményemet nyilván nagyon nyers 
fogalmazásban vetettem papírra. Alig került a kézirat véleményemmel együtt Ali bácsi 
asztalára, hívatott. Nyugodt hangon közölte, hogy nem ért egyet velem, véleménye
met azonban nem akarja befolyásolni -  de nagyon csodálkozik, hogy ilyen kíméletlen 
vagyok egy alkotóval, nem gondolok arra, hogy élete és vére van benne munkájában. 
Mindent meg lehet mondani egy bírálatban, de igyekezni kell kissé az alkotó felől kö
zeledni hozzá, és az egyéni ízlést háttérbe szorítani, azaz felülemelkedni rajta. Meg
döbbentem. Sem akkor, sem később nem voltam tudatában annak, hogy kíméletlen 
vagyok. A lecke jó t tett, soha többé nem rontottam neki egy kéziratnak, akármennyire 
nem tetszett. Mondanom sem kell, hogy a szóban forgó kézirat megjelent, nagy sikert 
aratott, én a szerzővel -  akinek elmondtam az előzményeket -  meleg barátságba ke
rültem és maradtam haláláig.

Nem tudom, milyen módszerrel bírta rá Schöpflin a nemegyszer más véleményt
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képviselő szerzőket, hogy tanácsait elfogadják. Nemcsak tekintélye, de tapintata és 
türelme is magas fokú volt. Pedig akkor is, mint mindenkor, az irodalom világában 
igen sokféle irányt képviselő írók és költők jártak hozzá. Hogy csak néhányat említsek 
a legismertebbekből: Németh László, akinek regényei 1936-tól a Franklinnál jelentek 
meg, de Ali bácsi már a Nyugat szerzői közt ismerkedett meg vele. Háziszerző volt Ko
lozsvári Grandpierre Emil is, noha kissé durvább szókincse és kitárulkozó jelenetei a 
szemérmes Schöpflintől távol álltak. De ha egy írást biztató ígéretnek tekintett, akkor 
a legkülönbözőbb tendenciákat is elfogadta és értékelte. Cs. Szabó László ugyancsak 
e belső körhöz tartozott, akárcsak Keresztury Dezső vagy Komlós Aladár. Űj és szo
katlan műfejt képviseltek az úgynevezett falukutatók (ma: népi írók), akik közül Szabó 
Zoltán több éven át a Franklin belső munkatársa volt, de Erdei Ferenc, Boldizsár Iván 
és a többiek is sűrűn jártak Schöpflinhez. Kedvencei, azt hiszem, főleg a Nyugat má
sodik generációjából kerültek ki, Rónay György és Szerb Antal, Bálint György és 
Thurzó Gábor: tehát itt is nagy a változatosság. A költők közül Radnóti Miklós és Vas 
István tartoztak ebbe a belső körbe, de még sokan mások is. Nem szerette maga körül 
a népes gyülekezeteket, egyszerre legfeljebb ketten lehettek nála, ezért is ragaszkodott 
a kis szobájához.

A legfontosabb szellemi kör azonban a Nyugat írói és költői gárdája volt. Adyt fel
lépésétől kezdve értékelte, pártolta, ismertette ezt az új és szokatlan tehetséget, noha 
felismerte személyiségének árnyoldalait. Fia közölte velem jellegzetes mondását: ha 
nem volna olyan nagy költő, úriember szóba sem állhatna vele. A költővel való beható 
foglalkozásának köszönhető az 1934-ben megjelent ADY. Mai szemmel nézve ez a ma
gatartás természetes egy érzékeny szemű kritikustól, de akkoriban korántsem volt így. 
Én például sem a gimnáziumban, sem az egyetemen nem hallottam kiejteni Ady ne
vét, Adyt erkölcstelennek és hazafiatlannak illett nevezni -  persze pad alatt a legtöbben 
olvastuk. Fülep Lajos tanulmányain kívül diákéveimből Sík Sándor volt az egyeden, 
akinek pedagógusoknak szánt pozitív magatartású előadására emlékszem. Schöpflin 
mindvégig kiállt Ady mellett, mint ahogyan mindig megértéssel fogadta a Nyugat oly 
sokféle egyéniségből álló gárdáját. Mégis, azt hiszem, legközelebb Babits Mihály állt 
hozzá. Túlzásoktól mentes, tartózkodó lényéhez képest -  úgy éreztem -  szinte bálvá
nyozta. Nemcsak nagyon sokra tartotta, de mélységesen szerette is. Féltette, mert túl 
érzékeny volt, és mert -  sajnos -  egyre betegebb lett. Barátságukat még szorosabbra 
fűzte a Baumgarten-alapítvány kuratóriumában viselt szerepük, ami sok tárgyalást és 
nem kevés diplomáciai képességet igényelt. Ezekben az években ez volt az egyeden 
díjakat adományozó alapítvány, amely a szűkös körülmények közt élő íróknak, köl
tőknek nem csupán egy év gondtalanságot jelentett, de publicitást is, így mindig sok 
volt a jelentkező, és az elosztást nehezítette az a körülmény, hogy minisztériumi jóvá
hagyás is kellett hozzá. Ahogy teltek-múltak az évek, mind nehezebb volt a nem árja 
származásúaknak díjat juttatni. Nem emlékszem pontosan a módszerekre, csak arra, 
hogy valóságos győzelemként közölte Schöpflin, ha e téren eredményt tudtak elérni. 
Azt hiszem, azt a „kiskaput” választották, hogy ilyen esetekben a díjat jutalomnak ti
tulálták, ehhez már nem volt szükséges a minisztérium jóváhagyása -  de persze ezzel 
is csínján kellett bánni.

Amikor 1941-ben Babits meghalt, ami Schöpflint mélyen megrendítette, a BABITS- 
EMLÉKKÖNYV szerkesztése nehezedett rá. Illyés Gyula és mások segítségével a kötet 
néhány hónapon belül megjelent.

Bár Schöpflin alig tizenegy évvel volt idősebb Babitsnál, apai érzéssel viseltetett
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iránta, és elvesztése -  noha a hosszan tartó kínzó betegség erre mindenkit felkészített 
-  letörte; megöregedett e csapás súlya alatt.

Nem felejthető el, hogy Ali bácsi nemcsak a magyar, de szinte az egész világ- 
irodalomban jártas volt. Számos kiváló művet fordított magyarra, és sokat tett azért, 
hogy a legjobb alkotások a Franklinnál vagy másutt magyar nyelven megjelenjenek, 
így a Franklin számos kiemelkedő európai író kiadója is lett. Ugyanez vonatkozik az 
európai költészetre is; Radnóti, Cs. Szabó, Rónay és Vas voltak a leggyakoribb fordí
tók. A kényelmesnek vélt Schöpflin nemcsak a hazai és külföldi költők és prózaírók 
munkásságát kísérte figyelemmel, hanem a drámairodalmat is. Éveken át a Nyugat 
színikritikusa volt, szinte a Nyugat minden számába írt az épp soron levő bemutatóról, 
és ezek az írásai találó megfigyelésekben és biztos ítéletükben nem maradtak el iro
dalmi bírálataitól. Többnyire a főpróbára ment el, utána -  ha nem tartott túl soká -  
még bejött a Franklinba, behívta kevés néhányunkat, és elmondta benyomásait a da
rabról, rendezésről, színészekről. Igyekezett az egész produkciót áttekinteni, nem zár
kózott el új és szokadan megoldások elől sem. Biztos kritikai érzéke és nyitottsága itt 
is érvényesült.

A Schöpflint jellemző befogadóképesség mindig nyitott volt. Ha értéket talált, ak
kor akár ízlése ellenére is pozitívan döntött. Ha nem találta értékesnek a kéziratot, 
hajthatatían maradt. Jól példázza ezt egy furcsa eset a harmincas évekből. Akkoriban 
József főherceg volt a Tudományos Akadémia elnöke. Mint kiderült: titokban költő. 
Egy nap Kéky Lajos -  a Budapesti Szemle szerkesztője és a Franklin sűrű vendége -  
közölte azt az óhajt, hogy a Franklin jelentesse meg a főherceg egy verskötetét. Mivel 
az Akadémia állandó megrendelője volt a Franklin nyomdának, a kívánságot teljesí
teni kellett. A vezérigazgató maga ment Schöpflinhez, hogy megkérje, írjon egy pár 
mondatos ajánlást, amit majd az Irodalmi Tanács elé terjesztenek. (Ott Schöpflin ma
ga képviselte az irodalmat.) Az általában szelíd Schöpflin ezt a kérést kerek perec meg
tagadta, hozzátéve, hogy beteget sem jelent kifogásként: dilettáns versekről nem 
mond véleményt. Nagy nehezen akadt egy kültag, aki a szükséges ajánlást megírta, 
és a kötetke 1937-ben meg is jelent.

Budapest ostroma alatt a többemeletes székház földig leégett, a vállalat alapjában 
tönkrement. 1946 elején egy testvérvállalattól kapott néhány kis szobában, kevés 
munkatárssal igyekeztünk talpra állni. Ali bácsit az sem vigasztalta, hogy az átszerve
zett Tudományos Akadémia rendes tagjai sorába választotta. Már nemigen dolgozott, 
nemigen já rt be, nem is volt hely, ahová leültethettük volna. Inkább elmentünk közeli 
lakására, és referáltunk dolgainkról, kértük véleményét. Legtöbbször én jártam nála, 
és szomorúan tapasztaltam egyre fogyó testi-lelki erejét. Utoljára néhány héttel halála 
előtt kerestem fel. Gellért Oszkárékkal egyetemben egy alig meleg kályha mellett ül
tünk, hiszen fűtőanyag még nemigen volt. Gellért folyamatosan mesélt Ali bácsinak, 
igyekezett őt a színház és az irodalom világából vett történetekkel felderíteni. Ali bácsi 
felesége, a törhetetlen kedélyű Muti, ugyancsak derűs dolgokról beszélt: Ali bácsi fi
gyelt ugyan, néha mondott is valamit, de éreztem, lelke nagyobb része nem köztünk 
időzik. Amikor legközelebb felmentem hozzájuk, már nem mehettem be hozzá.

Miből állt össze ez a sajátos egyéniség, amely évtizedeken át az irodalom területén 
a legkülönfélébb irányok és felfogások közt biztos érzékkel közlekedett? Ali bácsi min
dig azt mondta: semmi különös nincs bennem (ami igaz is). Ha az ember érti, szereti 
és műveli az irodalmat, akkor mindez önként adódik. Én úgy látom, hogy azóta sem 
akadt hozzá hasonló kritikus az irodalom terén, noha korántsem volt igazi nagy vagy
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rendkívüli ember. Talán azért alakult így, mert mostanában a felsőfok kedvelése, a 
túlzások halmozása vált jellemzővé. Azt hiszem, Schöpflin inkább a századforduló és 
az első világháború előtti évek megszemélyesítője, semmint a XX. századé. A minden 
téren bemutatkozó gazdagság és virágzás élt tovább benne, párosulva mindazon ké
pességekkel, amelyekre az irodalom valódi művelőinek szüksége van. Most, amikor 
ezt a századforduló körüli korszakot minden téren átértékelik, újra felfedezik, talán 
eljött az ideje annak, hogy újra felfedezzük Schöpflin Aladárt.

Imre Flóra

INNEN MÁR ALIG LÁTNI

Innen már alig látni a határt.
Nem lő utánunk senki többé.
Itt fekszünk hanyatt a kukoricásban, 
fölöttünk ég, színtelen ég.
Mintha egy hangya mászna a bokámon.
Csönd van. De milyen csönd, még egy madár se. 
Moccanadan lógnak a levelek.
Jó itt. Senki, túl a határon.
Innen szabad az út. Színtelen ég.
Lassanként szürkül, elmosódik
a kukoricák csúcsa, és
nem látni már a szomszéd töveket.
Az érzékek megcsendesednek.
Jó  itt. Semmit se látni már.
Hallani, ahogy valami szivárog.

ŐSZ VAN

ősz van még napsütéses 
de már fagyos a reggel 
mindinkább egymagunkban 
bolyongunk itt a földön 
felnyurgultak a rózsák 
az alma hull kopognak 
a gesztenyék az úton


