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Szobotka Tibor sírjánál

A Magyar Írók Szövetsége, de hadd mondjam így közvetlenebbül: mí, barátai és társai Szobotka Tibor
születésének 75. évfordulójáról emlékezünk meg. Szobotka, az író, nem volt soha oly eleven, mint
napjainkban.

Elég egyetlen futó pillantást vetni a pályájára, s ez a tény a napnál világosabb. Mit ír róla a hatvanas
évek elején a Magyar Irodalmi Lexikon? Ezt: "Cikkei, kritikái és novellái a Tükörben, az Est-lapokban
és a Magyar Nemzetben jelentek meg. Tanulmányai: Thomas Mann (1956), Shelley (1960), Kafka
kettősvilága ( 1963), Közönség és irodalom ( 1964); regénye: Megbízható úriember ( 1959r. Ennyi.
Méltatás, karakterizálás egyetlen szö sem. Aki ezt olvassa, joggal gondolhatja, olyan tudós ember
életét ismertetik itt, aki mellékesen prózaírással is próbálkozott, lám a sok tanulmány mellett egy
regényt is írt. Persze, azért említés történik a Tükörben, Est-lapokban megjelent novellairól is. Melyik
tudós nem kezdte a pályáját novellákkal vagy versekkel?

Ezek a novellák a sárgult, töredező lapokon! Jól emlékszem rájuk. Az ötvenes évek szörnyűséges

mélyvilágából emlékszem, amikor együtt, egy időben a Freskó kéziratával, amely akkor éppúgy
kiadhatatlan titkos irodalom volt, mint ahogyan egybegyűjthetetlenekés újra-publikáIhatatlanok
voltak azok a bizonyos novellák. Pedig a harmincas évek megbízható magas színvonalán íródtak, s
valami friss, áradó epikus mesélőkedvről,szellemes-ironikus emberismeretről.könnyeden lényegre
tapintó szemléletről tettek tanüsagot.

A Megbízható úriember hiába volt sikeres könyv, és a rákövetkező két regény, Züzü vendégei
( 1973), Az összeesküvők ( 1978) hiába keltett szintúgy feltűnést,hozott megint sikert is, más epikus
tónust, más szemléletet reprezentált. Mintha az ötvenes évek írói hallgatása, majd a nehézkes, túl
lassú művészetpolitikai változás alatt a tudományba való temetkezés lefogta volna a mcsélő kedvnek
azt a természetes áradását, elapasztotta volna a világ ábrázolásának azt az önbizalommal teli bőséges
forrását, amely - most látjuk csak - Szobotka tehetségében benne rejlett. A regények megjelenése
között nagyok is az időközök, sok év, tizennégy év telt el a Megbízható úriember és a Züzü vendégei
között, Ha a téma és a tárgyválasztás merészsége nem is változott (a Megbízható úriember hőse egy
szélhámos, a Züzü vendégeinek egy prostituált), az ábrázolás komorabb lett, a játékos szellemesség,
mely oly színgazdagon tükrözte a világot, háttérbe szorult, az írói ítélkezés szigorúbb lett, tételesebb.

Jobb kor, kedvezőbb körülmények kellettek volna a fiatalkori hang és ami fő: a fiatalkori termékenység
fenntartásahoz. Mert vegyük csak számba, mi történt azután. Mi történt azután, hogy Szobotka Tibor nem
kevés keserves írói tapasztalatot megérve, végül is - hadd mondjam így, ilyen tárgysZerűen eltávolítva 
lezárta, befejezte írói pályáját? Lezáródott ez a pálya? Dehogyis! Éppen ellenkezőleg, kibontakozott,
kiteljesedett, Ha életében hellyel-közzel. nagy kihagyásokkal jelentek meg könyvei, az utóbbi öt évben
évente jelent meg egy. Regények, elbeszélés-gyűjtemények, drámák, jelenetek - mind-mind a gazdag
hagyatékból, abból a roppant kézirat-maradványból, amelynek közléséről - miért, miért nem, nyilván a
lelki erejére visszaható mostoha körülmények miatt - az író maga lemondott.

Ehhez a nagyszabású kiteljesedéshez, amely a szemünk előtt történt, s melyről csupán adatszerűen

számolok be, kell ez a spontán olvasói öröm. Feltétele. Meg kell a valóságon alapuló legenda is, amelyet egy
megrázó könyv, a Megmaradt Szobotkának tárt elénk. És kellett még, módfelett kellett, a hagyaték
feltárójának mítoszba illő eltökéltsége is. Az író- és élettárs harca Szobotkáért Szavitriként. E visszaperlő,

feltámasztó, elégtételt szolgáltató roppant küzdelem következtében mondhatjuk el éppen itt, 75. szüle
tésnapja ünnepén, hogy Szobotka Tibor elevenebb író, a magyarok előtt jobban ismert, magasabbra ér
tékelt, mint valahavolt. Ígylett igaz,amit egykor az Igiturban írt, s amit most rá idézhetünk: "Énpedig ... én az
maradok mindig, aki voltam, akiben akkor is megmarad a lélek, amikor már elszáll."
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