
Legenda Szobotka Tiborról* 

Albert Zsuzsa: Tóbiás Áron régi rádiós, a Rádióban is találkozhatott Szobotka 
Tiborral, de aztán, amikor Képes Géza elment az Irodalmi Osztályról, magával 
vitte a Magvető Könyvkiadóhoz, és, mint könyvkiadói ember, tudomásom sze-
rint szintén kapcsolatba került Szobotkával. 

Tóbiás Áron: 1946 nyarán kerültem a Rádióba. Akkor egészen más világ volt 
a Rádió Irodalmi Osztályán. Az osztályvezető Kolozsvári Grandpierre Emil volt. 
Az írók szépen megírták otthon remekműveiket, vagy kevésbé remek műveiket, 
és postára adták. Ebből állt össze a műsor. A két lektor, a két szerkesztő test-
vériesen megosztozott, Szobotkáé volt a próza, a dráma és a jelenet, Képes 
Gézáé pedig a költészet, a verses összeállítás. Én lettem a postabontó. Hogy 
azért ne legyek ellenőrzés nélkül, minden héten kétszer vagy háromszor, mikor 
mennyi gyűlt össze, azokat a műveket, amelyeket nem tartottam én, mint gya-
kornok postabontó, alkalmasnak a rádióban való közlésre, egy formanyomtat-
vány keretében (beküldött írását elfogadjuk - nem fogadjuk el) áthúztam az 
„elfogadjuk"-at és a művel együtt illő tisztelettel, kopogtatás után, be kellett 
mennem Szobotka Tiborhoz, aki roppant komolyan ült a maga kis szobájában. 
Be kellett neki mutatnom a „műveket". . . Belenézett, belelapozott egy pillanat 
alatt, és aláírta a nyomtatványt. így küldtük vissza a kéziratokat. 

Rendkívül fess volt, elegáns volt, én egy Szerb Antal-i regényhősnek, egy 
Utas és holdvilág-béli Mihálynak képzeltem, hasonlítottam, aki úgy látszik, tovább 
él a regénynél... És ide került, valamilyen csodás módon, a Rádió Irodalmi 
Osztályára. Itt ül, és mindennap beszélgetek én is vele. Nem volt bőbeszédű 
ember. De engem, mint egy fiatalembert - 19 éves ifjú voltam akkor, az Eötvös 
Kollégiumba készülődtem - mindig valami çrdekes és fontos napi tanáccsal 
ellátott. Egyik tanácsát a naptáramba följegyeztem, és azóta minden évben át-
vezetem: „A sors gyáva, aki bátor, az előtt meghunyászkodik. Azt a hátán viszi. 
Nézz szembe a sorssal, élettel, és akkor te is boldog leszel, mint mások." 

Nagy életet élt, nappalokban és az éjszakákban, munka után. Később hullt 
le a lepel Szobotka Tibor arcáról, amikor megtudtam, hónapok múlva, hogy 
milyen tragédia érte a háború végén. Elvesztette először újszülött gyermekét, 
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azután fiatal feleségét, és ezt a tragédiát akarta, úgy látszik mindenáron, magából 
kiűzni. 

Nagy kaszinóélet volt akkoriban 46^7 -ben a Rádió Irodalmi Osztályán, Ter-
sánszky Józsi Jenő bejött, tarisznyájából előhúzta a furulyáját, pikulázott, másik 
oldalon pedig Thurzó Gábor jött be, és hozott egy kis szakajtóban a pékségből 
- mert ő a Váci utca 55. szám alatti pékség tulajdonosának volt a fia - , onnan 
hozott friss kiflit. Folytak az adomák, a történetek. Kijött a szobájából Szobotka, 
mosolygott, kedves volt, derűs volt, beilleszkedni kívánt a társaságba, viszont 
amikor becsukta maga mögött az ajtót, és - mondjuk - éppen dolgom volt nála, 
akkor láttam, hogy magába roskadva ül az íróasztal mellett. Két keze között 
fogja a fejét, és valamin meditál, gondolkodik. Tehát egy pillanat alatt váltott 
abból a vidámságból, ami látszat volt csupán. Csokornyakkendővel, elegáns 
ruhával nevetett és elmondott egy frivol vagy kevésbé frivol, alig érthető angol 
történetet, amin csak éppen mosolyogni lehetett, „alulfogalmazott" történetet. 
Öt másodperc múlva, mikor benyitottam, akkor bizony szinte a könnyeit hul-
latta. 

Volt a Rádiónak akkoriban egy nagyszerű műsora, az volt a címe, hogy 
Vasárnap este Pesten. VEP, ez volt a rövidítése. Ebben Szobotka remekelt. Kinyílt, 
szárnyai kinőttek, műsorvezetőként és riporterként is, és az egész egyórás műsor 
remekül összeállt. Összes irodalmi és írói kvalitásait meg tudta mutatni. 

Albert Zs. Mit gondol, hogy ő, mint író, miért nem érvényesült? 
Tóbiás Á. Abszolút polgári író volt. 
Albert Zs. De Maga, mint a Magvető lektora, újból összekerült vele. 
Tóbiás Á. Amikor a Magvető megalakult 1955 elején, akkor, ahogy említette, 

Képes Géza lett a Magvető Könyvkiadó igazgatója. Kellett valaki olyan ember, 
aki közel áll hozzá. Engem vitt magával, ilyen „adjutánsnak". A Magvető első 
kétszáz könyvéből több mint százat én szerkesztettem, mégpedig olyan köny-
vekből, amelyek már készen álltak, a Rákosi-korszak alatt megíródtak, de nem 
kerülhettek nyomdába. Olyan irodalom volt az ötvenes évekből, amelyből ilyen 
emberek hiányoztak, mint Tersánszky Józsi Jenő, Kassák Lajos, Füst Milán, Né-
meth László, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, vagy a fiatalabb nemzedékből 
- idézőjelben mondom, hogy fiatalabb - Rónay György, Thurzó Gábor, Grand-
pierre Emil, és így tovább. Ottlik Gézának nem jelent meg még könyve, én 
szerkesztettem aztán az elsőt. Illyés Gyulának 1949 és 1956 között, hét esztendeig 
nem jelent meg verseskötete. Ebbe, az elhallgattatott és meg nem szólaló írók 
sorába tartozott Szabó Magda - hogy udvarias legyek a férj-feleségnél - és 
Szobotka Tibor is. Úgyhogy énnekem az volt a tisztem, hogy fogtam magam, 
illően bejelentkeztem az írókhoz, odamentem egy üres aktatáskával, és rend-
szerűit teli aktatáskával tértem vissza. így hoztam el a Magvetőhöz Szabó Magda 
Freskó című regényét, és így állapodtam meg Szobotka Tiborral is, a Megbízható 
úriember című nagyon érdekes, fanyar, izgalmas, könyvének a kiadásáról. Amit 
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ő nagyon nehezen adott ki a kezéből... Mert dolgozott rajta végkimerülésig. 
Aztán 59-ben, amikor én már nem voltam a Magvetőnél, akkor végre megje-
lenhetett. 

* 

Dalos László: 1946. december 20-án szippantott be engem a Rádió Irodalmi 
Osztályára Kolozsvári Grandpierre Emil, az Osztály vezetője. Itt hadd jegyezzem 
meg először azt, hogy a 45 után indult Magyar Rádió az Irodalmi Osztály 
vezetését Radnóti Miklósnak tartotta fenn mindaddig, amíg ki nem derült, hogy 
Radnóti Miklós nem tér vissza. Amikor az abdai tömegsírt föltárták, akkor a 
tragédia befejeződött. Addig a Rádió Irodalmi Osztályát megbízott vezetőként 
Pamlényi Ervin vezette. 46-ban viszont, amikor kiderült, hogy Radnóti Miklós 
többé nem tér vissza, viszont Kolozsvári Grandpierre Emil hazajött a hadifog-
ságból, őrá bízták a Rádió Irodalmi Osztálya vezetését. 

Albert Zs. Ki volt akkor a Rádió vezetője? 
Dalos L. A Rádió elnöke Ortutay Gyula volt. Amikor az osztályra kerültem, 

Szobotka Tibor már ott volt, dolgozott, lektorált. Az első emeleten, körülbelül 
két és félszer két és fél méter nagyságú szobában. Nagyon ki volt bélelve hang-
szigetelő anyagokkal, korábban kis stúdió lehetett. Szobotka Tibor 33 éves volt 
akkor, a közepesnél magasabb, elegáns, szemüveges, világosbarna hajú. Egy 22 
éves egyetemistának, aki akkor voltam, föltétlen tekintélyű író, akinek a novel-
láit, esszéit már ismertem innen-onnan, a Magyar Nemzetből, Új Időkből, egye-
bünnen, ahol ezek megjelentek. Úgy néztem föl rá, mint egy félistenre. Ő persze 
egyáltalán n e m látszott annak, nagyon jókedélyű, kellemes, hallatlanul jó mo-
dorú, szellemes, és nagyon jó beszélőkészséggel megáldott valaki volt. 

Asztalán egy négyzet alakú, nagyon érdekes tömb hevert, amelyet a Rádió 
külön erre a célra nyomtatott. A benne lévő lapokra írta lektori jelentéseit a 
kéziratokról: novelláról, verses műsorról, vagy például Csatkai Endre képző-
művészeti előadásáról. Szobotka Tibor lektori jelentései az anyaggal együtt be-
kerültek egy borítékba, ezeket kellett nekem beadnom az osztályvezetőhöz, el-
osztanom, adminisztrálnom, beírnom egy kartotékba. Közben alkalmam nyílt, 
hogy Szobotka Tibor lektori jelentéseit elolvassam, és tanuljak belőle. Ezek való-
ságos miniesszék voltak! Tibor sokat dolgozott az aktuális osztálynak is. Hangos 
riportokat csinált, főleg kulturális tárgyúakat. 

Egyszer készített egy sorozatot: beszélgetéseket az akkor meginduló folyó-
iratok szerkesztőivel. Megindult a Vigilia ismét, megindult a Válasz ismét, meg-
indult a Kortárs, Kassák Lajos folyóirata; Lengyel Balázsék Újholdja is akkor 
indult. A szerkesztőket Szobotka Tibor behívta a Rádióba egyenként, megírták 
a beszélgetést, s aztán fölolvasták élő adásban. Kassák Lajos valami miatt nem 
tudott eljönni. Ott álltunk adás előtt egy-két perccel, s azt mondja nekem Szo-
botka: „Játszd el Kassákot! Itt van a szöveg, s egy kicsit vedd olyan palócosra 
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a hangot." S „eljátszottam" Kassákot. így lehettem részese Szobotka Tibor egy 
kulturális riportjának. 1947-ben egyenes közvetítést adott a Rádió a május 1-jei 
felvonulásról. Több riporter dolgozott a város különböző részein, a felvonulási 
területen, a Városligetnél, állt a mikrofon előtt, és mondta, hogy mit lát. Szobotka 
Tibor is nagyszerű svádával konferált, így: „Kedves hallgatóim, jön a sok ember, 
hömpölyögnek, hömpölyögnek, hömpölyög ez a nagy emberár, soha ilyen, ek-
kora nagy hömpölygő emberár nem adatott! Itt jönnek az emberek, ezrek és 
ezrek, a hömpölygő fák alatt," - ebben a pillanatban megállt, észrevette saját 
szóvétését, rádiós nyelven „bakiját", és így folytatta: „Igen, kedves hallgatóim, 
mert mintha még a fák is hömpölyögnének. . ." Ez volt, azt hiszem, a Magyar 
Rádió akkori leghíresebb bakija, mindjárt kijavítva, élő adásban. 

Aztán, ahogy jött a fordulat éve, Tibort előléptették, ő lett a műsorfőtitkár. 
Schöpflin Gyula elment, az addigi műsorigazgató, elment stockholmi nagykö-
vetnek, aztán a Rajk-per után le is mondott a nagykövetségről, és nem tért haza. 
Akkor Kolozsvári Grandpierre Emilt nevezték ki műsorigazgatónak, és ő vezette 
az Irodalmi Osztályt is tovább, Mesterházi Lajos segítségével, aki amolyan poli-
tikai vezető lett. Ez mind a fordulat éve után, 48 után alakult így, furcsán és 
eléggé visszatetszőén sokszor. A műsorfőtitkári posztból bocsátották el aztán 
Szobotka Tibort. Erről egyébként ír az önéletrajzi jegyzeteiben; nagyon keserűen 
ír erről, mert nagyon mélyen érintette a bántalom. Mint ahogy minden bántalom 
egész életében nagyon mélyen érintette. 

Nagyon szerettem Szobotkában, az íróban, az ő elegáns realizmusát. Minden-
féle nyelvi feltűnéskeltés nélkül, hallatlanul érdekes, sokszínű, színes, változatos 
nyelven író stílusművésze ő a magyar nyelvnek. Úgy hiszem, azt a vonalat 
követte, amelyik Kosztolányitól Hunyady Sándoron, Hevesi Andráson, Szerb 
Antalon és másokon át vezet. Nekem, az olvasónak a Megbízható úriemberből 
különösen emlékezetes Szobotka Tibornak az a mély empátiája, ahogyan bele 
tudott helyezkedni a Mátyás téri jelenetek lumpenproletár bugyrába.. . Meg-
döbbentő élményem, ahogyan egy levelemre válaszolt 1982. január 7-én. Ebből 
idézek: 

„Bizony nem írok én már semmit. Ülök egy karosszékben, ölemben könyvvel, 
abból is keveset olvasok. 69 éves korunkban betegen, az írás hallatlan erőfeszí-
téséhez valami biztatás kell, amit úgy hívnak, hírnév, siker. Én egyiket sem 
kaptam meg. Tudom, hogy jó regényeket írok, az álszerénység ostobaság volna, 
szerencsére leveled megkímélt attól, hogy arcpirító módon magamat méltassam, 
szerkesztésemet, stílusomat. Hiába, a közönségtől el vagyok vágva, részben a 
kis példányszámaim, részben a kommunikációs lehetőségek teljes hiánya miatt. 
Sajtó, rádió, televízió velem úgyszólván nem csinált interjút, nincs rangom, be-
sorolásom, a futottak még között sem szerepelek. így aztán hetven felé járva 
minek erőlködném azon, amit évek-évtizedek során nem sikerült elérnem! De 
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elég a férfiatlan siránkozásból, ezt is csak azért írtam, hogy tudd, mit jelentett 
leveled: egy hangot abból a visszhangtalan némaságból, amely körülvesz." 

És két hónappal később már meghalt. 

Sf 

Gergely Agnes: Én 53-tól 57-ig jártam a Bölcsészkarra, angol-magyar szakos 
voltam, és annyit tudtunk Szobotkáról, hogy évekig nem taníthatott. Nem kapott 
állást. 

Albert Zs. Általános iskolákban tanított. 
Gergely A. Igen, de az egyetemre nem juthatott be. Az angol tanszék azokban 

az években elég jó kis sziget volt. Apró példa: még javában minden tanárt 
elvtársaztak a Bölcsészkaron, és mi már professzor uraztuk meg tanár uraz tuk 
a tanárainkat, őt is. Szobotka angol drámát adott elő nekünk, pontosabban, 
szemináriumot vezetett egy teljes tanéven át. XX. századi angol drámát tanított, 
ami az ötvenes évek közepén főleg G. B. Shawt jelentette és Oscar Wilde-ot, 
esetleg Priestleyt. Nagyon kellemes egyéniség volt, légkört tudott teremteni, 
valahogyan az akkori egyetemi tankönyvekből száműzött Szerb Antal szellemét 
hozta be az óráira. És ezt nagyon szerettük, nagyon élveztük. Például, Shawban 
nem hangsúlyozta túl a politikumot, ahogyan akkoriban szokás volt, hanem 
egyszerűen úgy fogta fel, hogy az író odakacsintgatott a Szovjetunióra - azt 
hiszem, járt is kinn - , de valószínűleg azért, mert ír volt, és ezzel is borsot akart 
törni az angolok orra alá. Ilyen egyszerű. Szóval, nagyon szerettük Szobotka 
óráit. Később meglepetésszerűen a szerkesztője lettem a Szépirodalmi Kiadóban, 
ahol 1974 és 77 között dolgoztam. Két regényét szerkesztettem. Az Összeeskü-
vőket 78-ban, illetőleg korábban, de a könyv 78-ban jelent meg, a másik könyv 
pedig a Menyasszonyok, vőlegények volt. Az Összeesküvők véleményem szerint 
Szobotka legjobb könyve. Mélyen történelmi könyv, de n e m köthető sem tör-
ténelmi eseményhez, sem helyhez, sem időhöz: az összeesküvés fiktív. Vala-
mennyire talán a Martinovics-összeesküvésre emlékeztet, de nem ez a lényege. 
Tizenkét összeesküvő szövetkezik - tehát bejön a regénybe a biblikum is - , egy 
infantilis királyt akarnak megölni. Itt, ahogy az infantilis király alakja megjelenik 
a regényben, az olvasóban megmozdul valami. Ugye, az ötvenes évek elején 
volt nekünk egy - legalábbis infantilis megjelenésű - királyunk. De nagyon 
magas szintű a regény, tehát nincsenek benne ilyen primitív allúziók, csak meg-
mozdít valamit az olvasóban. Magyar tragédia, közép-európai, kelet-európai 
tragédia, annak a tragédiája, hogy itt mindenfajta megmozdulásnak, mozgalom-
nak, felkelésnek el kell buknia. És végig érződik a regényben a balsejtelem, és 
ez adja a feszültségét. A tizenkét összeesküvőnek a szándékát, tehát, hogy csatla-
koznak ehhez a mozgalomhoz, más-más motiválja. Kitűnően megrajzolt figurák, 
és a környezetük legalább olyan jó. Tele van a környékük talpnyalókkal, állá-
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sukat féltőkkel, és aztán ott van harmadik rétegként az akasztásokra kivonuló 
tömeg, a csőcselék. Nagyon keserves regény. 

Albert Zs. Szobotkának korán megjelentek novellái, és tanulmányai is. Mi 
lehet az oka annak, hogy meglehetősen későn jelentkezett kötetekkel? 

Gergely Á. N e m tudom. N e m tudom, egyéni balszerencse, és nyilván a kö-
rülmények szerencsétlen összejátszása, valamennyire az ő rendkívül szerény, 
finom, visszahúzódó alkata is... és elsősorban politika, természetesen. Valameny-
nyit megtudhatunk Szabó Magda remek könyvéből, a Megmaradt Szobotkának 
című, nem is tudom, minek nevezzem, regénynek talán... 

Albert Zs. ...kollázsregény. 
Gergely Á. Igen. Szobotka második regénye zűrös körülmények között és több 

év késéssel jelent meg, valami „baj" volt ezzel a regénnyel, évekig várt kiadásra. 
80-ban jött ki végül, akkor én már három éve nem is dolgoztam a kiadóban; 
behívatott a kiadó igazgatója - 77 körül lehetett - , Illés Endre, azzal, hogy 
menjek el a Tibor és a Magda lakására, és beszéljek Tiborral, hogy valamennyire 
szorítsa vissza a regény erotikus motívumait. A regény bordélyházban játszódik, 
a második világháború utáni koalíciós időkben. Hajlamosak vagyunk arra a 
három évre - tudod, 45-től 48-ig - nosztalgiával visszagondolni. Szobotka nem 
a nosztalgikus oldaláról ábrázolja ezt az időszakot, hanem a konjunktúralova-
gokat írja meg. Bánnád, ha fölolvasnék a saját fülszövegemből egy mondatot? 

Albert Zs. Nem, olvasd. 
Gergely Á. Mert azt hiszem, hogy jellemző: „A történet hátterében megeleve-

nedik a háború utáni romos Budapest, ahol a nők szalonnás rántottáról ábrán-
doznak, a presszóban dollárról fecsegnek, a gyárigazgató többféle újságot vá-
sárol, »hogy a koalíciós partnerek mindegyikéről képe legyen«, a kis budai utca 
gyanús házában »kiégett körtéjű betlehemi csillag« ég a roncsolt életek fölött, 
s a rendőr így köszön: »Na, Isten áldja. Szabadság.«" 

Úgy érzem, hogy ezekben az idézetekben, amelyeket én a fülszövegembe 
beletúzdeltem, valahogy benne van a regény meg a korszak lényege: „Isten 
áldja. Szabadság." Talán két mondat „túlzást" talált Illés Endre, a regény meg-
jelenése érdekében, azt hiszem, azt a két mondatot kihagytuk, de még ez se 
biztos. Egyébként van Szobotkának egy novellája, amelyben a két hivatása, az 
író és a tanár hivatása összeér, és ez az én legkedvesebb Szobotka-novellám, 
az a címe, hogy Kép szürkében. Már a címe is nagyon jó, egy megöregedett 
professzorról van benne szó - kitűnő a professzor lélekrajza, ahogy eljut a sze-
nilitás határára, de nem szenilis, hanem azon a pengeélen van, ahonnét az 
öregség átbillen a nemlét előtti fokozatba. Beállít a professzorhoz külföldről egy 
régi tanítványa, elhozza a feleségét, hogy bemutassa. És a professzor babákkal 
játszik. De ez sem szenilitás, sejtjük csak, nem tudjuk, hogy fonetikával foglal-
kozhatott, mert a babákba különféle hangszálak vannak beépítve, és gombnyo-
másra működnek. Amíg a professzor a fiatalasszonynak a babákat mutatja, ad-
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dig a tanítvány - rövid gondolkodás után - ellop három értékes könyvet a 
polcról. Ennyi a novella. Két pálya összegezése. Ha tetszik, ítélet. 

* 

Albert Zs. Kocztur Gizella a Világirodalmi Tanszéken dolgozott együtt Szo-
botka Tiborral. 

Kocztur Gizella: 1957-től dolgoztunk együtt. Az együttdolgozás azt jelenti, 
hogy egy nagyon rövid ideig egy szobában is voltunk. Én próbáltam visszaem-
lékezni arra, hogyan is tudnám összefoglalni önmagam számára, hogy mit je-
lentett Szobotka Tibor személyisége. Olyan tanár volt, olyan kolléga volt, akit 
mindannyian tiszteltünk és szerettünk. Azért hangsúlyoztam, hogy tiszteltünk 
és szerettünk, mert volt, akit tiszteltünk, de nem szerettünk, volt, akit szerettünk, 
de nem tiszteltünk, nála ez a két dolog harmonikusan volt együtt. Ha az ember 
egy korrekt, nagy tudású, tiszteletre méltó és kedves embert keresett a kollégák 
között, akkor Szobotka Tiborra gondolt először. Azt, hogy kedves, azért hang-
súlyozom ennyire, mert nagyon sokan voltak, akik bejöttek a tanszékre, talál-
koztak Szobotka Tiborral, s akkor azt mondták, hogy merev, hideg. És nem 
vették észre azt, hogy Tibor mindig egy kicsit fedezékben volt, egyfajta sün-
disznóállásban rejtőzött, álarc mögé rejtette nagy empátiakészségű, nagyon ro-
konszenves, szeretetre méltó személyiségét. Én erre a Szobotka Tiborra fogok 
emlékezni, mivel korábban, „hivatalnokként" is ilyennek ismertem meg. Ő 
ugyanis, egy rövid ideig, a Dékáni Hivatalnak volt a titkára. Mi, néhány fiatal 
oktató, elkövettünk egy óriási vétket. 1954 augusztusában beköltöztünk az Egye-
temre, ami fel nem mérhető és elképzelhetetlen dolog volt, s így természetesen 
minket meg kellett büntetni. Egy bizottságot hoztak létre, amelynek a feje a 
dékán volt, I. Tóth Zoltán. Titkára a dékánia akkori titkárja, Szobotka Tibor 
volt, akinek a szíve hasadt meg értünk. Tibor később megvallotta, hogy életének 
ez volt egyik legkínosabb pillanata, mert vérzett a szíve azért, hogy minket meg 
kell büntetni. Ő tulajdonképpen nagyon jól mulatott azon, hogy három fiatal, 
részben tanársegéd, részben diák házaspár beköltözött az Egyetemre, de hát 
neki hivatalból el kellett járnia velünk szemben. A három férj - és én is -
tanársegéd volt, így valamennyiünket a munka- és jogi szabályoknak megfele-
lően egyformán kellett volna büntetni. És itt derült ki, hogy a bizottság valójában 
nem akart velünk szemben „eljárni". Hogy a megoldást ki találta ki, I. Tóth 
Zoltán vagy Szobotka Tibor, egészen pontosan soha nem tudtuk meg. Az volt 
a végeredmény, hogy engem személy szerint, mint a gyermekéért aggódó anyát, 
engem felmentettek, mer t egy aggódó anyát nem lehet megbüntetni. A férfiakat 
pedig elbocsájtás helyett szigorú szóbeli megrovásban részesítették. Ezt a végső 
rendelkezést, a megfogalmazott ítéletet Szobotka Tibor olvasta fel, aki ugyanúgy 
meg volt hatva, mint mi, valamennyien. Ez volt az első találkozásunk. Én tud-
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tarn, hogy Szobotka Tibor kicsoda, de úgy testközelben és hogy emberségben 
milyen, azt itt tanultam meg, és ez 54-ben volt. 

A Világirodalmi Tanszék azokban az években - az ötvenes, hatvanas években 
vagyunk - nagy tanszéknek számított. Kardos Laci bácsi, a tanszékvezető pro-
fesszor, mindenkinek megengedte, hogy a saját egyéni érdeklődésének, szakmai 
ismereteinek megfelelően foglalkozzék a hallgatókkal, a kötelező, átfogó elő-
adásokat meg kellett tartani, de a szemináriumokban specializálódhattunk. Tibor 
„németes" lett, mert a német irodalom ugyanúgy főszakja volt, mint az angol, 
s tudása, olvasottsága egészen kivételes volt. 

Laci bácsinak fantasztikus képessége volt arra, hogy összetartson egy közös-
séget. Ezért a mi tanszékünkön mindenki otthon volt, s Tibor nagyon szerette 
és becsülte, hogy itt egy otthonos, intim közösségben él, ahol az emberek szót 
értettek. Nem hiszem, hogy a mi tanszékünkön bárki is intrikált volna bárki 
ellen. Ez már önmagában nagy szó. Nekem akkor a gyermekem kicsi volt. Ha 
lázas volt, beteg volt, és azt kellett kérnem, hogy „Tibor kedves, megtartaná az 
előadásomat?" Meg se kérdezte, hogy miért? Tudta, hogy nehéz körülmények 
között élünk, tudta, hogy ok nélkül, feleslegesen nem kérnék tőle „plusz" mun-
kát. A tanszék a harmadik emeleten volt, a sarokban, ezt mindenki, aki akkor 
magyar szakos volt - tanár kolléga, diákok, barátok - tudta. Nagyon szerettek 
minket a kollégák, és a hallgatók is. Az értelmes hallgatók, az irodalmi lapok, 
folyóiratok munkatársai - végtelen névsort adhatnánk itt - mindig bejöttek hoz-
zánk beszélgetni. Kedvenc vendégünk volt Pilinszky Jancsi, s bizonyosan meg-
bocsájtja nekem, hogy Jancsinak nevezem. Amelyik asztal mellett szabad volt 
a szék - engedelmet kért: „kedves Gizi, szabad?", akkor az én asztalom mellett 
cigarettázott, „kedves Tibor", és akkor Tibornál üldögélt, vagy Kéry Laci, Mé-
száros Vica, Szűcs Éva asztala mellett. Bejártak hozzánk a pestiek kívülről, de 
nemcsak a pestiek, lovagok és kollégák. A debreceni magyar tanszékről Kiss 
Feri, K. Kovács Kálmán, és nagyon sokan mások. Mert pontosan ezt az otthonias, 
kellemes, intimus? - hadd használjam ezt a kifejezést - légkört érezték, ahol 
bármiről szabadon, nyíltan beszélhettek. Ez a légkör a „nehéz" napokat befejező 
pillanatokban is jelen volt. Ha késő estig vizsgáztattunk, akkor nem rohantunk 
azonnal haza, hanem kitártuk a Duna felé az ablakot, leültünk, és beszélgettünk, 
és ezek voltak azok a pillanatok, amikor Tibor is megnyílt. Voltunk ketten, 
voltunk hárman, öten, attól függően, hogy kinek milyen dolga volt. Lehet, hogy 
bennem az a bizonyos korábbi, hivatalos első tapasztalat is munkált , de én 
akkor már tudtam, hogy Tibor olyan ember, aki sohasem bántja a másikat. 

Nálunk az évzáró tanszéki értekezletek nem a tanszéken voltak. Hanem a 
Krisztnél, a Százévesben, vagy Laci bácsi azt mondta, hogy most hajókázni 
fogunk, és ott lesz a záró tanszéki értekezlet. Egy ízben a férjem nyárra behívott 
katona volt, és a gyerekem még karon ülő pici. Én elmondtam Laci bácsinak, 
hogy a gyerekem bölcsődében van, a férjem katona, s így nem tudok elmenni 
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az értekezletre. Laci bácsi erre természetesen azt mondta, hogy „Gizi drága, 
hozza a gyermekét is a tanszéki értekezletre". S akkor én megjelentem a hajó-
állomáson délután kettőkor, gyermekemmel a karomon, és akkor elsőnek Tibor 
vette ki kezemből a gyereket, akit sorban megdajkált az összes tudós férfiú. így 
zártuk az évet, és nagyon jól éreztük magunkat együtt. 

* 

Kabdebó Lóránt: Számomra Szobotka Tibor sokáig valóban legenda volt. Ami-
kor élőben először találkozhattam vele, az a halála előtti pillanat volt. Akkorra 
ő már úgy érezte, leírta az irodalmi élet, és ha egy kiváló közös szerkesztő 
barátunk, Kovács Sándor Iván a Kortársban nem tett volna meg mindent , hogy 
utolsó hónapjaiban valahogy elfogadtassa vele a tudatot, hogy a magyar pró-
zában valami jelentőset, újszerűt hozott, mást, mint amit megszoktattak velünk, 
akkor azt hiszem, még bánatosabban, még vertebben, még törtebben halt volna 
meg. 

A Rádió és a Kortárs számára beszélgethettem műveiről, kiváltképpen a Meg-
bízható úriember című regényéről. Legnépszerűbb, és éppen ezért legfurcsább 
művéről. A magyar irodalomban a Teleki tér sajátos helyszínként jelenik meg. 
Mint egy kis olasz középkori városállam. Öntörvényű köztársaság. Persze, min-
denki a valóságos Teleki térhez viszonyítja - pedig ez az irodalmi Teleki tér 
Mándy Ivánnak és Szobotka Tibornak lelki történéseit foglalja keretbe. Mind-
ketten megteremtenek egy-egy történelmi alakzatot, hogy benne és általa éppen 
a történelmet szüntethessék meg. Olyan létformát idéznek meg, amelyben rá-
kérdezhetnek a létezés mikéntjére. És amint a kérdezők különböznek: maga a 
megidézett világ is másarcú, nem is beszélve a válaszok különbözőségeiről. 

Furcsa ellentmondás: ezek a terek csábítanak összevetésre, mintha valóságos, 
realista színhelyek lennének. Sokan ekként is olvassák: a kalandot, az esemé-
nyességet vonják ki belőle. Közben a figyelmes olvasó érezheti: minden meg-
foghatatlan, lebegésben van; nem a színhely, hanem a tájékozódó ember kér-
dezésmódja formálja ilyenné az egész környezetet. 

Számomra mindig is talány volt: Szobotka könyvei a megjelenés előtt közeg-
ellenállásba ütköznek, utóbb a kritika vagy hallgat, vagy elítélő - közben pedig 
a megjelent könyvek népszerűek, újabb és újabb kiadást érnek meg. Az író 
helyét még akkor sem találja meg, amikor pedig társai, akikkel együtt indult, 
akik őt magát is becsülik, már rég ismét befutott alkotóknak, amolyan élő 
klasszikusoknak számítanak. 

Magam halála u tán próbáltam utánajárni ennek az ellentmondásnak. Kovács 
Sándor Iván barátom Kortársában egy portrét írtam róla. Most újra kézbe vettem 
az évtizeddel ezelőtti írást. Változtatás nélkül közölhetem a következő kötetem-
ben. Legfeljebb ezzel az utószóval. Ugyanis mindent leírtam, ami tematikailag, 
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stílus- és eszmetörténetileg jellemezheti elhelyezkedését a magyar próza történe-
tében. Csak azt nem mondtam ki, amiért még társai között is társtalan maradt. 
És amit csak most, mai horizontról kezdek megérteni. 

Azt ugyan megírtam, hogy híd-szerepet töltött be a harmincas-negyvenes 
évek nemzedéke és a nyolcvanas években tájékozódó fiatalok törekvése között. 
Méghozzá nemcsak írásművészetével, de elméleti tájékozottságával is. Azt is 
láttam, hogy halála pillanatában jelennek meg azok az írók, akik dialógusba 
kerülhettek volna vele. Függetlenül életkoruktól. Csak azt nem olvastam ki ak-
kor művéből, amire akkori írásom mai olvasata figyelmeztet. Valamit tudott ez 
az író, amit csak ma vehetek észre. Akkor ugyanis a folyamatosság volt a fontos, 
a hangoztatott híd-szerep. Esterházy esszéi visszakeresték a századot, Szobotka 
könyvei előre üzentek. Észrevettem a találkozást. Mégse vettem észre. Továbbra 
is megmaradt kételyem. És egymás mellett elbeszéltettem őket: a múltat , amely 
a jelenbe ér, és a jelent, amely a múltat keresi. 

Hát persze: az ellenzék szemével néztem én is - akaratlan persze, és nem 
politikai értelemben - a múltat. Példát és folytathatóságot vadászva. Akit akkor 
megtaláltak, az Márai volt. És egyfajta Kosztolányi. Márai nyomvonalán tovább 
nem is lehet menni. Kosztolányi továbbvezet. És ebben a tovább-Ъап van benne 
Szobotka. A Hrabal könyvét és a Hahn-Hahn grófnőt író Esterházyban és a Creusaist 
és A lepke logikáját író Szabó Magdában. Szobotka sem etikai, sem történelmi 
folytathatósággal nem szolgál. Éppen ebben rejlik poétikai folytathatósága. 

Benne megszünteti önmagát a nagy elbeszélés. Nemcsak a történelem, de 
minden ideológia is. És ezt tíz éve nem láthattam. A humanizmus a század 
nagy ellenzékisége volt, amelynek folyton foltozott gúnyája még üdvözítőén 
eltakarhatta a történelem folytathatatlanságát. A példa, a minta, a titok: még 
megoldást ígér prózában, amikor Szobotka meztelen mondatokat ír le. Örömmel 
vettem, ha egy-egy tisztult pillanatot, érzelmileg megfeszített jelenetet olvashat-
tam, de nem vettem észre, hogy mindez már nem minta, nem példázat, nem 
titok - hanem valami más. Micsoda? 

Az ahumánus létezésben az ember autentikus széttekintése, mérekezése a 
„mindenséggel". Az a gyönyörittas pillanat („a lonely impulse of delight"), ami-
kor az ember leveti történelmi önmagát. A halál előtti széttekintés - előre és 
hátra. Már és még kívül az időn. Benne a létezésben, elszakadóban a bennelét 
mikéntjétől. Ahogy az előbb idézett Yeats mondja: „I balanced all, brought all 
to mind, / The years to come seemed waste of breath, / A waste of breath the 
years behind / In balance with this life, this death." 

Vagy amint Szobotka idézi meg ezt a pillanatot egyik regényében a Posilippón 
széttekintve: „hirtelen megtorpantak egy szikla szélén, amely úgy ötven-hatvan 
méter magasból zuhant a tengerbe. A szikla sárga volt, a tenger pedig fantasz-
tikusan kék. Sötét, mélykék színe volt a víznek, amelybe vakítóan és borzon-
gatóan estek be a meredek, sárga sziklák. Ismeretlen, majdnem kivédhetetlen 
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erővel vonzotta a mélység az embert, ugrani, repülni, és aztán megpihenni a 
mormoló hullámok hintázó harmóniájában." Három bohóc-ember érkezik ide, 
lehetnének Szent Lajos király hídjának értelmetlen-értelmes végű kiszemeltjei 
is. De itt, ebben a természeti csodában, a naplemente monumentális pillanatában, 
a transfiguratio csodája testet öltve ismétlődik, az ember találkozása az auten-
tikus idővel: a három buffo szembesül létével, meghatottan köszönti önmaga 
mikéntjét, majd ennek révületében köszöntik egymást. Az Igitur című regényben 
van a jelenet: a szállóige intertextualitása segítségével ebben a könyvben veszíti 
el az ember történetét (marad a kötőszó: „igitur"), és érzi meg a mindenséggel 
mérekezés szükségét, a létben való viszonyítottságát (a „gaudeamus" hiányon 
átsugárzó erejét). 

Két egymástól olyannyira különböző író - Esterházy és Szabó Magda - újabb 
csúcsai kellettek, hogy kiolvassam Szobotkának ezt a kései modernségből kifejt-
hető horizontját. 

Mindenki a sikertelen íróról beszél, a megérthetetlen idegenségről, mely mégis 
olvasókat vonzó köntösben jelenhetett meg. Az elkedvetlenedésről, mely lehetett 
életrajzi tény is, de ami belekódolva magukban a művekben is benne él. Füg-
getlenedve szerzőjük életének esetlegességétől. Elkedvetlenedés minden hagyo-
mánytól. Éppen a hagyományban magában. Nem állítás, nem tagadás, nem 
rombolás, nem építés. Kérdezés. Felkészítés minden helyzetben a kérdezésre. 
Ideológiák nélkül - bízva mégis az emberi tudat erejében. Történelmi rezignáció, 
alkotói bizalom. Ami a kilencvenes évek nagy magyar prózáját élteti. Köztük 
éppen annak az alkotói retorikáját, aki társát veszítve mégis felemelte társa mára 
legkorszerűbb életművét. Mint pályája elején hivődött: szolgálattevő filoszként; 
és mint mára láthatóvá válik: dialógusban alkotó klasszikusként. 

És ha így nézem, talán a mellőzöttségben pusztulás is csak legenda. Ténynek 
tény, de talán a lényeg más. Ez a két ember - Szabó Magda és Szobotka Tibor 
- ebben az ellenvilágban, ahol a perverz és vérszomjas nézők azt figyelik, mikor 
zuhannak le a trapézról az artisták, talán megépítette a maga önmegtartó világát. 
Belső és külső konfliktusaik ellenére az összemunkálás törvényei szerint élve-
alkotva. Egyszerre vitapartnere és közönsége egymásnak. Külön-külön másak 
lehettek, de sejthették: ez a másság tartja össze őket. Talán nem is sejtették -
csak élték így az életet. És élik imigyen tovább Szabó Magda létezésében. 

* 

Albert Zs. Németh László azt írja valahol, hogy minden házasság vállalkozás. 
Szabó Magda és Szobotka Tibor házassága is, úgy gondolom, az lehetett. 

Szabó Magda: Ez nagyon szép vállalkozás volt, életemnek legnagyobb ajándé-
ka. Sokat kaptam Istentől, ezt minden interjúban el szoktam mondani, kivételes 
szülőket, kivételes testvért lánytestvérem személyében, kivételes embert a férjem 

4 1 1 



ALBERT ZSUZSA 

személyében. Igen, életem legnagyobb ajándéka ez a házasság volt, mindig azt 
éreztem, hogy Isten különös kegyelme, hogy mi találkoztunk. Egész biztosan 
tudtam, hogy ha nem találkozom Szobotkával, én nem fogok férjhez menni 
soha, mert akármilyen házasságot nem kötök. És Szobotkánál is azt éreztem, 
hogyha nem én jövök az ő derékban tört életének újrakezdésében segíteni, alig-
hanem ő sem fog megházasodni ismét. Minden mögött, ami történik vagy nem 
történik, én Isten szándékát látom, azt hiszem, nekünk találkoznunk kellett. 
Annál is inkább, mert ha nincs Szobotka Tibor, akkor nem lesz Szabó Magda 
sem. Illetőleg lesz, de az a Szabó Magda nem volna azonos azzal az önmagával, 
aki ebben a percben itt ül a Júlia utcai lakásában és beszél. A férjem nélkül én 
maradok egy, Jóisten tudja, mifajta futópályán számon tartott költő, aki való-
színűleg soha nem jön rá, hogy tud prózát is írni, és sose válik belőle drámaíró 
se. Szabó Magda, aki valaha eljött Debrecenből, aki nagyon keveset tartott ma-
gáról, s akiről mindenki azt hitte, tudományos pályát fog megfutni , mert azt 
érzékeltették a kezdeti jelek, egyszer csak előszedte és összegyűjtötte a verseit, 
aztán prózaíróvá alakult. És ez Szobotka pályamódosíttató hatása volt. Sajnos, 
azt kell mondanom, hogy Szobotka hatása Szabó Magda életében sokkal sike-
resebbnek bizonyult, mint fordítva. Én nem tudtam ennyit elérni. Én született 
harcos vagyok, nekem az lett volna a kötelességem és a feladatom, hogy Szo-
botkát meggyőzzem arról, ha m á r nem tudja átvenni az én másfajta termé-
szetemet, a harcosét, akkor legalább állja a küzdelmeket. De nemcsak hogy nem 
állta, nem is bízott magában. 

Ha nekem valaki azt mondja, hogy nem tudok semmit a mesterségemből, 
szimplán szerencsém van, több embert megkérdezek, kivárom a valamifajta 
megerősítést vagy cáfolatot, persze, magamat is megvizsgálom. De ha neki azt 
mondta valaki, hogy „polgári nyekergése" majdnemhogy kártékony, és mi a 
csudának volna szükség a magyar irodalomban polgári meglátásainak a rögzí-
tésére, ő azonnal tudomásul vette és becsukta az írógépet. Hiába mondtam: az 
Isten áldjon meg, először is nem igaz, másodszor ellened játszanak, harmadszor 
ellenszél van, egy egész generációt akarnak itt megfojtani - nem tudtam elhitetni 
vele! Ha valami nem sikerül az író életében, akkor nem az a válasz, hogy segítek 
az ellenségnek azzal, hogy elhallgatok. Senki sem értette, miért nem boldogul, 
aki ismerte az életrajzát, tudta róla, hogy Karácsony Sándornál indult az írói 
élete, abba a körbe, a Karácsony Sándor körébe tartozott, ahová Weöres Sanyi, 
Jékely, Bóka tartozott, annak a negyedik tagja Szobotka. Aki ezt tudta róla, azon 
csodálkozott, hogyan vált ilyen előzmények után belőle egy szürrealista láto-
másos ködlovag. Kettőnk között ő volt a modern alkotó, én vol tam a hagyo-
mányos. Én nagyon jelentős alkotónak tartottam őt, jobban méltányoltam, mint 
tehettem, mert hiszen én voltam az egyetlen, aki nem elemezhettem, nem ma-
gyarázhattam, és nem kommentálhattam, szólnom se lehetett, illett róla, csak 
miután meghalt. Meg kellett vá rnom a temetését ahhoz, hogy elsikoltsam, mit 
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csináltatok vele, attól, hogy nem értitek, még lehet nagy író! Én mindig tudtam, 
ezért lettem a felesége, s megkínzott a tény, hogy én voltam a látványos, engem 
ismertek. Nem volt egy felhőtlen sikerem, igazságtalannak éreztem, hogy neki 
nem jut semmi. Szobotka, fordítva, a ritkán átélt boldogság perceit akkor élte, 
mikor úgy érezte, végre megszűnt körülöttem a politikai-esztétikai rágalomhad-
járat, elismernek, végre a helyemen vagyok, személyembe transzponálta a saját 
meg nem valósult álmait. Kollégák voltunk, de egy test-egy lélek szerelmesek, 
házasságunk cementje az állandósult dialógus volt, beszélgettünk, beszélget-
tünk, beszélgettünk. A kapcsolat kezdettől bonthatatlannak ígérkezett, az is ma-
radt, nem győzött a halál. Hogy elvesztésével nem változtatok az életemen, az 
nyilvánvaló volt: ha valaki hegycsúcson élt, megszokta a hegyi levegőt, nem 
száll le a völgybe. Persze, a magam vállalta magány nem egyszerű, n e m tudok 
beszélgetni soha többet úgy, nem tudom a problémákat senkivel, min t vele, 
megosztani, olyan közel nem engedek magamhoz többé senkit. Egyébként a 
halottak rejtelmes módján nem is távozott, jelen van az életemben ma is, itt 
érzem ezek között a tárgyak közt ebben a lakásban, de ha elutazom, akkor is 
követ, viszem magammal. Miután én hiszem a feltámadást, tudom, hogy egyszer 
még meglátom őt, azon a bizonyos negyedik napon, amelyiket már n e m jegyez 
az üdvtörténet, de amelynek egyszer el kell jönnie, akkor azt fogom mondani 
neki, ezt nem lett volna szabad tenned. Kértelek, várd ki, míg akad valaki, aki 
méltóképpen elkiáltja a nevedet és ki fogja mondani: ébresszétek föl Szobotkát, 
aki köztünk élt, és mi mindent írt akkor, amikor n e m volt divat ezt írni, és 
félre-, vagy egyáltalán nem is tájoltuk be szegényt. Erről meg voltam győződve. 
Ő nem hitte, hogy egyszer majd megfogalmazzák, mi újat hozott a magyar 
irodalomba a maga különös írói eszközeivel. Szobotkában mindig jobban hittem, 
mint önmagamban. Én majd szépen meghalok, rendesen, úgy, ahogy illik, és 
leszek egy, a debreceni, vidékről fölkerült írók közül. Ő meg, szárnyal, mert ő 
volt az, aki meg tudta fogalmazni ezt az emberevő századot, annak minden 
iszonyatával, nem én. Amit íróként, asszonyként tőle kaptam, meghálálhatatlan, 
megfizethetetlen. Harminchét esztendőt éltem vele, másnak talán harminchét 
másodperc se jutott e csaknem negyven év keserédes, feledhetetlen mézéből. 
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