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Londonba. De Miss Berry század eleji lelkivilágában ilyen lehetőségnek, úgy látszik, 
nem volt helye, vagy a külügyminisztérium utasította, hogy mindenáron kerítse elő 
az elkallódott vendéget. Ravasznak szánt keresztkérdéseiből ítélve azt hitte, hogy is
merem Misi rejtekhelyét, talán épp rejtegetem. Úgy tudom, Peterjay jóban van vele, 
talán ő többet tud, mondtam búcsúzóul.

Másnap eszembe jutott Misi hosszú telefonbeszélgetése. Felhívtam a központot, 
megadtam a hívás időpontját: hova telefonált? Tíz perc múlva jött a válasz -  és egy 
hónappal később a számla: egy pár jó  minőségű cipő árát fecsegte el a drága fiú. Biztos 
voltam benne, hogy utoljára hallok viselt dolgairól. Errare humánum est. Újabb né
hány hónap elteltével levél jött az angol belügyminisztériumtól: Misi látogatóvízumért 
folyamodott, és anélkül, hogy engem erről értesített volna, megadta a nevemet „re
ferenciának” -  tudniillik, hogy én erkölcsi értelemben jótállók érte. Elhárítottam a 
megtiszteltetést.

Gondoltam, most aztán valóban utoljára... Tévedés. 77 tavaszán szól a telefon: Misi, 
Londonból! Itt van, mikor találkozhatnánk? Jánosra gondolva igyekeztem türtőztetni 
magam: nagyon sok a dolgom, nincsen időm. -  Hát akkor megadnám-e Ted Hughes 
címét és telefonszámát. Nem adtam meg. Végre megértette, hogy persona non grata, 
és sértődötten elköszönt.

És mindez miért? Mert Jánosnak egy könnyelmű pillanatában megesett rajta a szí
ve. De amint a cinikus pestiek mondogatták régen: a jótett elnyeri méltó büntetését. 
János Londonban megkapta a honoráriumot a verskötetért, a Ted által folyóiratok
ban elhelyezett költeményeiért és a BBC-interjúért. A teljes összeg több száz font ster
ling lehetett. Hazautazása reggelén vagy hajnalán a hotelban arra ébredt, hogy valaki 
matat a szobájában. Misi, mert ő volt a korai látogató, már csak annyit makogott, hogy 
„Good bye, good bye...”, és mire János magához tért, már el is tűnt -  vele az egész 
pénz zakója zsebéből.

Az egyetlen rejtély: hogy jutott be a szobába? Modern szállodákban kívülről, kulcs 
nélkül nem lehet kinyitni a szobák ajtaját, és a Bonnington modern szálloda. Két le
hetőséget látok. Vagy közös fürdőszobájuk volt a két szoba között, és Misi egyszerűen 
besétált, vagy János szórakozottságból kívül a zárban felejtette a kulcsot. De ez nem 
detektívregény: nem kell megfejtenünk a rejtélyt. Minden egyéb sajnos nagyon is vi
lágos, kommentár se kell hozzá. Mint később megtudtam, az eset morálját János így 
fogalmazta meg: Nem kellett volna elvennie, ha elkéri, odaadom neki. Meggyőződé
sem, hogy tényleg odaadta volna.

Károlyi Amy

MÉLY

Meredek-e vagy maradék, 
mikor önnön mélységembe látok. 
Saját mélyemtől visszahőkölök, 
mint lenti vonzástól 
a sziklajárók.



1408 •  Zádor Anna: Schöpflin Aladárról

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


