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szethez, röviden csak annyit válaszolt: „A Szovjetunióban nincs művészet, ott kitün
tetések vannak.” Talán megengedik, hogy válaszoljak arra a minap hallott megjegy
zésre, hogy az absztraktok rémuralma fenyeget. Fölösleges az absztraktok rémural
mától félteni a művészetet! De hát ugyanilyen fölösleges a vészharangot kongatni, 
hogy itt a kozmopolitizmus!

Azoknak, akik a nemzeti művészet és kultúra zászlóvivőiként kívánnak érvényesül
ni, tudomásul kell venniök, hogy a nemzeti kultúrát nemcsak a szimbólumerejű nem
zeti zászló mellett nem éppen praktikus zsinóros ruha, a sáros utca, a zsúpfedeles, 
földes padlójú ház, a sírva vigadó magyart ábrázoló, sötétbarnába fulladó életkép je l
lemzi. A nemzeti kultúra és művészet elsősorban európai kultúra és művészet. Mi, 
akik itt élünk, figyelemmel kísérjük mindazt, ami a világon történik. Ha már egyszer 
itt élünk, és kíváncsiak, tanulni vágyók vagyunk. Olyan házakban és lakásokban kívá
nunk élni, ahol öröm élni és lakni családunk körében. Kényelmes bútorok, szép kilátás 
és erőt adó, bátor színű képek közt. -  Jó  közlekedési viszonyok mellett, egészséges 
környezetben.

A ma embere nem hagyja kicsavarni kezéből a nemzeti zászlót, még akkor se, ha 
ezerszer is kozmopolitának nevezik a magyar állampolgárt!

Nem kirekeszteni akarunk népcsoportokat, semmiféle népművészetet, de hazán
kat vonzóvá kívánjuk tenni minden jó  szándékú európai számára. Semmi sincs távo
labb tőlünk, mint a nemzetieskedés.

Határozott és egyértelmű, nem kapkodva száguldó demokratikus utat kell építe
nünk a művészet szellemi dzsungelében. Ez a mi feladatunk.

A szellemnek igazságra, a szemnek fényre van szüksége!

(Székfoglaló a  Széchenyi Irodalm i és Művészeti Akadémiában.)

Zádor Anna

EGY ELFELEJTETT FOLYÓIRAT

Könyvespolcom hátsó sorában egy rég nem forgatott könyvet kerestem: csak nem ta
láltam. Helyette kezembe akadt a Franklin egykori folyóiratának, a Tükörnek tíz-egy- 
néhány száma. Kíváncsi lettem, vajon milyennek tűnik több mint ötven év távlatából, 
ezért kicsit alaposabban átnéztem. Meglepve tapasztaltam, hogy a szerény nyomdai 
kivitel ellenére milyen színvonalas és sokféle tartalmú, mennyi kiváló írás és kitűnő 
név szerepel benne, milyen gazdag a művelődéstörténeti anyaga. Próbálom felidézni, 
hogyan is készült.

A Tükör 1933 és 1942 között jelent meg, alig nyolc évig. (1933 végén indult, 1942 
első felében szűnt meg.) Nem emlékszem, hogy az egyre kedvezőtlenebb légkörben 
magától maradt-e abba, vagy hivatalos nyomásra, a sajtókamara parancsára.

A Tükör a Franklin Társulat Könyvkiadó és Nyomda vállalat kulturális házi folyó
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irata volt. Célja a Franklin szerzőinek, kiadványainak propagálása, abból kiindulva, 
hogy egy lap hatékonyabb és olcsóbb, mint egy hirdetési kampány. Azt hiszem, az is 
belejátszott ebbe az elhatározásba, hogy az akkor nagyon jó l prosperáló Athenaeum 
saját lapjai révén (Pesti Napló, Az Est) kitűnő hirdetési lehetőségekkel rendelkezett, s 
jó l választott lektűrkiadványaival -  Sárközi György belépésével fordult a kiadó az igé
nyesebb irodalom irányába -  tartós sikereket ért el.

A Tükör egy száma nyolcvan fillérbe került, ami nem volt sok, de a „havi 200 fix” 
korában költségesebb folyóiratra aligha tellett volna az értelmiségi közönségnek. A 
Franklin inkább konzervatív kiadó volt, de a színvonalra nagy súlyt fektetett, és Péter 
András vezetésével elérte, hogy a fiatal írók legjava állandó szerzői közé tartozzék.

A Tükör főszerkesztője a klasszika-filológus Révay József volt. Eredeti, értékes egyé
niség. Sokkal többre lett volna képes, mint ennek a lapnak szerkesztése, de a körül
mények és nyughatatlan természete nem juttatták többhöz. Széles körű műveltségé
nek tengelyében a latin kultúra állt, ennek szentelte sikeres munkáit. Műfordítónak 
is kiváló volt, legalábbis Apuleius Az aranyszamár című művének fordítása nagy si
kert aratott -  amihez persze a regény sikamlós szövege is hozzájárult.

A folyóirat állandó munkatársa és fő támasza Schöpflin Aladár és Komor András 
volt. A szerkesztőség a főszerkesztő szobáján kívül még egy helyiségből állt, itt ült Ko
mor András és a gépírónő. Mivel ez a két helyiség kissé elkülönült a többitől, és köz
vetlenül a folyosóról nyílt, mindkét szobában, de főleg Komor szobájában valami klub
féle alakult ki: itt korrigáltak, vitatkoztak a szerzők, bírálták egymást és a szerkesztőket. 
Többnyire mindennel elégedetlenek voltak, ami nem az ő fejükből pattant ki -  de 
közben jó l érezték magukat. Mindenki részese volt -  ha nem is tudatosan -  annak a 
kísérletnek, amelynek megvalósítását a Tükör képviselte: ne legyen egyetlen irányban 
elkötelezett, mint például a Nyugat vagy a Napkelet (Tormay Cecile folyóirata), ne le
gyen nyárspolgári, mint a nagy sikerű Új Idők (Herczeg Ferenc folyóirata), nyújtson 
sok vizuális csemegét, de ne legyen olyan képes magazin, mint a Tolnai Világlapja vagy 
az Érdekes Újság és társaik. Hogy mi ne legyen valami: ezt mindig könnyebb megha
tározni, mint azt, hogy milyen legyen.

Ez a kísérleti jelleg általában eredményesnek bizonyult. Bevonult -  például -  a. Tü
kör oldalaira a fotó mint művészi alkotás, amely önmagáért szerepel, nemcsak illuszt
rálja vagy kíséri a szöveget. Ez merész lépés volt akkoriban, sok vitát is kavart, már 
csak azért is, mert a kiváló minőségben és eredeti felfogásban dolgozó hazai fényké
pészeket bajosan lehetett beskatulyázni: a kor felfogása szerint sem művészek nem 
voltak, sem illusztrátorok.

Csakhamar kialakult az a szokás, hogy nemcsak a külső burkolón szerepelt valami
lyen -  esetleg az évszakkal kapcsolatos -  fénykép, hanem az első oldalon is, holott ez 
szinte kötelezően a vers helye volt. Az átnézett számokban több mint húsz fényképész 
szerepel, legsűrűbben Vadas Ernő, Szőllősy Kálmán, Seiden Gusztáv, Dulovits Jenő, 
Zinner Erzsébet, Langer Klára, tárgyfotókkal Petrás István. A fényképekhez csatlako
zott azoknak a hajózási és más közlekedési vállalatoknak szép fotóanyaga, amelyek 
reklámra kérték fel a lapot. Hasonló célból gazdagították a fényképanyagot a sikeres 
és aktuális filmek főszereplőinek vág}'jeleneteinek fotói. Azt hiszem, a Tükör többet 
tett a vizuális kultúra fejlesztéséért, mint bármelyik korabeli magyar folyóirat. Nem 
értek a fotóhoz, ezért nem térek ki olyan kérdésekre, hogy a fényképészek milyen 
látószöget, fényforrást stb. használtak. Csak egy, a fotóval kapcsolatos újítást említek: 
a kifutó képet. Ez aztjelenti, hogy a felvétel az egész papírfelületet -  margót nem hág}'-
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va -  elfoglalja, és látszólag önkényesen ér véget. És itt támadtak összeütközések a 
nyomdával: a hagyományos nyomdai felfogás szerint van szedéstükör -  ahová a képet 
is elhelyezik és van margó. Noha a fénykép (és a grafika) élt a keretezés és passe- 
partout eszközével, annak méretét mindig az alkotó határozta meg, a kifutó képek 
esetében viszont elkerülhetetlenül előfordult, hogy a fényképet -  a lap méretének 
megfelelően -  kisebbítették, ez pedig felháborította a „megsértett” fényképészt. -  A 
szakírók tollából származó fotócikkek -  ez a Rolleiflex kora -  hozzájárultak a fotó mint 
művészet tudatosításához.

Azt hiszem, a Tükör kezdeményezése kép és szöveg arányos társítására, mindannak 
hangsúlyozásával, ami ehhez kapcsolódik, jelentős lépés volt. De nem megismételhe
tő. Az elmúlt évtizedek során a színes képközlés olyan hatalmas fejlődésen ment ke
resztül, az olvasók igénye pedig olyannyira megnövekedett, hogy ez csak nagy anyagi 
áldozat árán elégíthető ki. így alakultak ki a luxusszintű folyóiratok, de ezek többnyire 
magas áruk miatt csak kevesek számára elérhetők. Marad tehát -  főként nálunk -  a 
kettéválasztás: igényes irodalmi folyóiratok minden rajzi vagy képi díszítés nélkül, és 
magazinok, különféle profillal és különböző szinten.

A novellákat vagy más szépirodalmi írásokat általában rajzok kísérték. Ezek az il
lusztrációk sokféle felfogást képviseltek, de mindig hozzájárultak az írás hatásának fo
kozásához. A Tükör megjelenésének korszaka a hazai alkalmazott grafika, ezen belül 
a reklámgrafika európai szintre emelkedésének kora, így nem meglepő, hogy a lap 
illusztrátorainak gazdag sorában festőművészek mellett reklámgrafikusokat is talá
lunk. Az előttem fekvő néhány számban több mint húsz művésznevet olvasok, festőkét, 
grafikusokét. Legtöbbször Szabó Vladimír és a Radó György-Lányi Imre művészpá
ros szerepel, az utóbbiak mint illusztrátorok külön-külön, de nagy sikerű plakátjaikat 
együtt szignálták. Sokat dolgozott a Tükörnek Gergely Tibor, Vadász Endre, Csillag 
Vera, Szalay Lajos, Szántó Klára, Kassovitz Félix, Fáy Dezső, Köpeczi Bócz István, 
Sárdy Károly, Szigeti Imre és mások.

Ami a Tükör belső szerkezetét illeti, ez a következőképp alakult. Minden számban 
közöltek egy vagy több verset, két novellát vagy útleírást valamely távoli, egzotikus 
tájról. Minden számban volt irodalommal, művészettel, történelemmel, régészettel 
foglalkozó művelődéstörténeti írás. Színházi tü kö r  címmel Schöpflin Aladár, Egy 
MOZIJÁRÓ NAPLÓJÁBÓL címmel Komor András állandó rovatot vezetett, illetve írt. Pol
gár Tibor rendszeresen írt az új lemezekről.

Mint említettem, a Tükör a Franklin szerzőinek reklámját szolgálta -  persze a leg
tágabb értelemben. Elsősorban a háziszerzők tartoztak ide, tehát azok, akiknek min
den regénye, novelláskötete a Franklinnál jelent meg, Kolozsvári Grandpierre Emil, 
Molnár Kata, Németh László, Szenes Piroska, Thurzó Gábor, Török Sándor és mások. 
Rajtuk kívül sok fiatal író szerepelt a lapban, külföldön élők is, mint például az ame
rikai Reményi József, de gyakran publikált a Tükörben Nagy Lajos, Tatay Sándor, Ká
dár Erzsébet, Illés Endre, Laczkó Géza, Beczássy Judit, Bohuniczky Szefi, Molnár 
Ákos, Szerb Antal, Rónay György, Dallos Sándor is. A lap súlyát, rangját bizonyítja, 
amit Mándy Iván ír: fiatal íróként sokáig ostromolta a Tükör szerkesztőségét, Schöpflin 
Aladárt novelláival. „A Tükör aztán mégiscsak közölte egyik elbeszélésemet. Bogár volt a 
címe. Egy kutyáról szólt, akinek a  szabadság és a  kényelmes élet között kell választani. Menne, 
elhagyna mindent... de nem tud, egyszerűen nem tud. És közben mintha önmagától akarna el
szakadni. -  Schöpflint tovább is látogattam. Mátyás tér -  Károlyi-kert -  Egyetem utca. Meddig 
tartott ez? Egyszer csak vége volt. A ház, ahol Schöpflin olvasott -  elrepült. A kis utca, a Franklin
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felé, kibicsaklott, a  Károlyi-kert megöregedett, az egyik sarkában egy időben sírdombok voltak, 
valóságos kis temető... ”

Ide egy kis kitérő kívánkozik a Franklin és a Révai Testvérek néven működő vállalat 
viszonyáról. A rátarti Franklin az összes kiadó közül csak ezt a vállalatot ítélte arra 
méltónak, hogy vetélytársának tekintse, ez azonban nem volt akadálya annak, hogy 
a Révai vezetői sűrűn bejáijanak a Franklinhoz. A Révai irodalmi vezetője Illés Endre 
volt, kiváló értője az irodalomnak és gyakori külső munkatársa a Franklinnak. Rónay 
György szinte minden franklinosnak a kedvence volt. Rónayt akkor is, később is sok 
bántás érte, de soha semmi torzulást nem lehetett észlelni a jellemében, kedélyében. 
Amikor halála után megjelent kétkötetes NAPLÓ-ja, egyetlen sort sem olvastam a sé
relmeiről. Szelídebb, nemesebb emberrel, nagyobb műveltségű, szélesebb érdeklődé
sű íróval ritkán találkoztam. Ráadásul olyan erkölcsi szilárdság és minden hívságos 
szempontot mellőző öntudat jellemezte, hogy ebben a tekintetben is párját ritkította. 
Valahányszor belépett a Franklin, a Tükör szerkesztőségébe, felderültek az arcok.

A Tükörben szereplő költőkre természetesen nem vonatkozott semmiféle háziköltő 
megjelölés. Magától értetődő volt, hogy a költők mindenféle napilapban, mindenütt, 
ahol lehet, megjelennek. Hadd említsem néhány költő nevét, aki a Tükörben  is pub
likált: Aprily Lajos, Fenyő László, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Jékely Zoltán, Ju 
hász Géza, Komjáthy Aladár, Mécs László, Radnóti Miklós, Török Sophie, Zelk Zoltán.

Az irodalmi vezető, Péter András jó  barátságban volt Ortutay Gyulával, ami azt is 
jelenti, hogy a „szegedi fiatalok” és barátaik sokszor találkoztak a Tükör szerkesztősé
gében: Hont Ferenc, Tolnai Gábor, legsűrűbben Radnóti Miklós, aki a belső körhöz 
tartozott, és mint versértő is nagy megbecsülésnek örvendett. Ortutay révén a néprajz 
is a Tükör kedvelt területe volt. Ezt nemcsak Ortutay több cikke tanúsítja, hanem Bálint 
Sándor, Palotay Gertrúd és mások írásai is.

A konzervatívnak tekintett Franklinnál igen korán és sűrűn szerepeltek az úgyne
vezett falukutatók, mai néven: népi írók. Ezek közül az új utakat nyitó fiatalok közül 
Szabó Zoltán a Franklin beltagja volt (de művei egy ideig a Cserépfalvi kiadónál je 
lentek meg). Erdei Ferenc vagy Boldizsár Iván nemcsak a Tükörben közölt, önálló kö
teteik is a Franklinnál jelentek meg kezdetben, és sűrű látogatói voltak a szerkesztő
ségnek.

A Tükör szinte minden számában volt valamilyen képzőművészettel foglalkozó írás, 
legtöbbször Péter András és én írtam ilyet: amikor a külső munkatársaktól a kért cikk 
nem érkezett meg idejében, a háziaknak kellett beugrani. Ebben a műfajban is kiváló 
szakemberek szerepeltek: Hoffmann Edith, Rabinovszky Máriusz, Kállai Ernő, Der- 
csényi Dezső, Kampis Antal, Bierbauer Borbíró Virgil -  hogy csak a legismertebbeket 
említsem.

A zene sem volt mostohagyerek. Eltekintve a szinte havonta közölt lemezfigyelőtől, 
a zenetudomány akkori legjobbjai dolgoztak a Tükörnek: Szabolcsi Bence, Farkas Fe
renc és mások.

Tudatos törekvés volt a bölcsészeti tudományok terén működők legjavát, főleg a 
tehetséges fiatalokat bevonni a munkába. Ezek az írások élvezetes hangvétellel a hazai 
és egyetemes művelődéstörténet egy-egy kérdését dolgozták fel, minden szerző ku
tatási területének egy-egy vonatkozásáról számolt be. Kardos Tibor, Koltay Kastner 
Jenő, Füsi József az olasz kultúra gazdag tárából merítettek, Kosáry Domokos, Deér 
József, Váczy Péter, Keresztury Dezső, Sőtér István, Gogolák Lajos a hazai és az egye
temes történelem, művelődés, irodalom változatos területeiről írtak. Külön kell szólni
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Halász Gáborról és Cs. Szabó Lászlóról, akik baráti és tanácsadói minőségben sokat 
szerepeltek; főleg Halász Gábor volt nagy tekintély, széles körű irodalmi műveltségét, 
éles kritikáját, nagy fegyelmét mindnyájan becsültük.

A nyelvészek sem hiányoztak a Tükör szerzőinek sorából: leggyakrabban Bonkáló 
Sándor és Halász Gyula dolgozott a lapba.

Az úgynevezett színesek terén a legsikeresebb és legsokoldalúbb szerző sajátoskép
pen Schöpflin Aladár volt. Alapjában nem volt ugyan színes egyéniség, de a Vasárnapi 
Újságnál töltött évei kifejlesztették benne azt a minden szerkesztő számára fontos ké
pességet, hogy egy kis történetet vonzó címmel ellátva érdeklődéskeltővé tegyen. íme, 
néhány ezekből az ügyes címekből:

M ikor  a színész túléli magát
Az Írók Népszövetsége (a PEN megalakulása alkalmából)
Vajda ÚR (Vajda János, aki senkit sem tegezett)
A HŰSÉGES ÍRÓ (Baksay Sándor; ebben a cikkben -  ritka madár! -  Schöpflin önma

gáról, múltjáról is ír).
Ezek a rövidke tanulmányok többnyire a nyári hónapokban jelentek meg, amikor 

a színházi szünet miatt színikritika nem készülhetett.
A második zsidótörvény, az „őrségváltás” után új nevek jelentek meg a lapban, 

ezeknek jó  része mára feledésbe merült. Ereztük, hogy a Tükör aligha tartható fent 
sokáig, 1942 első felében meg is szűnt.

Úgy tűnik, a Tükör jó l teljesítette feladatát, nemcsak a Franklin szerzőinek, hanem 
a magyar kultúra széles területeinek szempontjából is. Ennél többet ilyen szerény ke
retek közt működő folyóirat aligha nyújthat, ezért talán megérdemli, hogy kiemeljük 
a feledés homályából.

Somlyó György

A MEGNEVEZHETETLENEKRŐL

Hommage a  Vörösmarty

...hogy nem fogadták el a Messiást? 
de hát a messiást nem is lehet 
elfogadni, rá csak várni lehet, 
ő a várakozás mint paradigma, 
vagyis az időből az ami a 
mi részünk, az örök -  nem visszatérés 
hanem várakozás, vagyis az élet 
nyersanyaga, mely egyre nő miközben 
mindegyre fogy. különben is az ő 
dolguk volt s egyedül csak az övék 
hogy elfogadják-e. mint a szerelmes


