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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
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ha vágya teljesül, de hisz sosem 
teljesülhet, mert vágy. lévén maga 
a soha-be-nem-teljesülhetőség. 
amit elfogadni sosem lehet, csak 
beletörődni hogy ez az ami 
nem  az ami. kinek mi köze hozzá?
(vagy örökké lázadni ellene.) 
s hogy megölték? először is nem ők 
ölték meg. aztán pedig, s ha megölték? 
csak úgy ahogy, képletesen, melyik törzs 
nem falja fel a legkülönbjeit? 
hogy megszabaduljon terhűktől és/vagy 
hogy teljesen bekebelezze őket. 
a Deviánst e végső derivánsát 
mindennek mi a legszömyűbb s a legjobb 
bennünk, egyébként közülük kerültek 
ki az elsők kik vad Pál-fordulásban 
befogadták a befogadhatatlant. 
az ősgyíkok e Saulus-saurusok. 
kik apostoli léptekkel bemérve 
kifaragták a tilos faragott 
képet magukból, és kettébe törték 
újra azt az Egyet kit ők teremtü- 
vék. szóval a történelmet le kell 
bontani az atomi szintig, az 
egyénig, nem is szólva az atom 
alattiról, s az egészen elégő 
áldozat jonhaiból fejteni 
meg indítékait és eredőit, 
s akkor megértjük vagy ha nem is értjük 
a nemértésből értjük meg miért nem. 
aztán szétszóródtak, szerte, a ketté 
tört Egyisten vesztes felével. így 
éltek (mint a veszett fejsze nyele)
(mely azért mégse veszett el egészen) 
történet nélkül, amely mégiscsak van. 
csoda vagy botrány? botrány és csoda, 
úgy ahogy lehet, ennek a Világgá 
lett Történelemnek megannyi szebbnél 
szebb története közt. még az a „végső” 
megoldás sem az ő történetük lett. 
számon kívül maradtak akkor is 
mikor izzó számmá lett a nevük, 
a kiválasztottság e hajmeresztő 
paradoxonába falazva meg- 
szólíthatatlanul. kikről az antik 
s a filó  k és önmaguk egyaránt
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nem tudják kicsodák, a Névadók, 
kik földnek és egeknek nevet adtak, 
föld barmainak, égi madaraknak, 
napnak és éjnek, nőnek férfinak, 
így lettek megnevezhetetlenek. 
akár kimondhatatlan istenük.

CSAK ŐK ÉRTIK (?)

1

igen. persze hogy te is emlékszel rá hogy 
egyszer véletlenül hozzáértél, és vélet
lenül épp ott. ahol. vagy mégse? mégsem 
véletlenül? mindenesetre szándék nélkül, 
szégyellted volna is a véletlent eljátszani, 
vagy-vagy. ha már. de azért, ki tudhatja 
azt hogy tudja ezt? mindenesetre boldoggá 
tett azzal hogy emlékezett rá. s hogy em
lékeztetett. most persze biztos azt hiszi 
már tudja is miért véletlenül, pedig nem. 
nem azért. így persze majdnem egy egész év 
elveszett, vagy egy egész évet nyertetek, 
amely most vész el. pedig nincs sok év. soha 
sincs sok. és kivált nincs sok ilyen, amilyen.

2

erre meg neki kell emlékeznie, s ha nem -  
most te emlékezteted rá. hogy boldoggá teszi- 
e? azt nem lehet tudni, csak azt hogy téged 
akkor boldoggá tett. (most az egyszer még ez 
a trivialitás is megkockáztatható.) Lehet 
hogy ez a két szó marad meg az egészből? mint 
egy összetört asszir kő-feliratból, két szó. 
a többi rekonstruálhatatlan. ezért nem is 
értelmezhető, ki is fordítható önmagából, 
olvasata akár ez is lehetne: „szenvedj belém”.


