
DOKUMENTUM
Felejthetetlen találkozások

„Könnyű arról írni, ami a szívünkben él" — hallottam Szabó Páltól. Nekem
is szívemben él az emléke, hangulata a sok-sok író-olvasó találkozónak — amit
20 év alatt tisztem volt szervezni.

Veres Pétert 1967-ben hívtuk meg az ünnepi könyvhétre.

Kedves Barátaim!

A könyvhétre szóló meghívást megkaptam. Köszönöm. Valóban Mezőtúr az
olyan alföldi mezővárosok közé tartozik, amelyeknek volt, s remélhetőleg ma is
van valamelyes szellemi életük, helyi értelmiségük.
(Nemcsak a diploma embereit tekintem értelmiséginek, hanem mindenkit,
akiben valódi szellemi-lelki érdeklődés van.)
Ez rendben is volna. íróként 20 év óta nem voltam Mezőtúron.1) (Valamikor
1940 táján, vagy még korábban azonban már tartottam ott egy előadást.)
Egy bibi van: nekem kb. május 22-én el kell menni Darvassal együtt a szovjet
írókongresszusra Moszkvába, és nem tudom mikor jövünk haza. Az írószövet-
séggel még nem beszéltem a dologról, de ha mégis visszaérkeznénk a könyvhét
második felében az egyetlen hely amit elvállalhatnék, az Mezőtűr lenne.
Egyelőre ennyit tudok mondani. A többit majd hivatalból elintézik.
B.pest 1967. IV. 16.

Üdvözlettel
Veres Péter B.pest

II. Gárdonyi Géza u. 60.

Majd létrejött a megállapodás:
„Rendben van. Tehát júl. 2. 10 h. Azt hiszem autóval megyünk. Van nekem

egy Wartburgom, csak sofőröm nincs. Vagy a fiam, vagy egy nyugdíjas gép-
kocsivezető majd kisegít. Ha elindulunk 6 óra tájban, odaérünk kellő időben."
„A közönség felhajtásából ne csináljanak nagy gondot, szívesebben beszélek
ötven-hatvan vagy akár 20—30 értő olvasónak, mint 500 olyannak, aki elszokott
attól, hogy a gondolkozás és a köz — sors dolgaiban tájékozott legyen."

Nem kellett „felhajtás", annyi érdeklődő jelent meg, hogy befogadásukra
szűknek bizonyult a városi könyvtár, a tanácsháza nagytermébe kellett irányí-
tani az olvasókat.

Hogyan emlékszem vissza több mint 10 év távlatából erre a találkozóra?
Veres Péter politikáról, közéletiségről, a szocializmus építéséről, a társadalmi
elkötelezettségről, tervgazdálkodásról, népesedéspolitikáról, a munka szépségé-
ről és olvasmányairól beszélt okosan, világosan. Saját alkotásairól szerényen,
szűkszavúan nyilatkozott:

1. Veres Péter 1947-ben, miniszter korában járt városunkban egy nagygyűlés szónokaként.
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— „Embernek több vagyok, mint írónak, és ezen lényegében már nem
változtathatok. Nem semmiért írok: a valósággal, az élettel, a történelemmel
szeretnék mindennapi viszonyban lenni. Vagy még pontosabban: nem tudok
a valósággal való mindennapi gondolati érintkezés nélkül élni."

Csodáltam értelmét, pontos, szabatos mondatfűzését, az áramló kérdészuha-
tagokra adott bölcs válaszait. Legjobban mégis olvasottságát. Marco Polo ázsiai
útleírásait, Machiavellit, Nagy Frigyes vitairatát, Rousseau Vallomások c. köny-
vét, Goethe Itáliai utazását, Eötvös József, Mark Twain, Goncsarov, Tolsztoj,
Gorkij, Thomas Mann műveit akkor már „újraolvasta".

— „Az írónak egész életében legnagyobb gyötrelem a korlátoltsággal való
küzdelem, hát legalább önmagában győzze le."

Szabó Pál 1968-ban, az ünnepi könyvhétre látogatott városunkba.
„Szívesen elmegyek Mezőtúrra könyvnapokra ha . . . valami egészségügyi

bonyodalom közbe nem jön. A télen volt elég, de már jól vagyok."
Azután a második levelében:
,,25-én de. 11 órakor ott leszek. Délután 3-ra átmegyek Túrkevére. Aztán

majd csak szólítson Pali bácsinak, jó?"
így kezdődött a hivatalos formaságokon túlmenő barátságunk, a Tisztelt

Szabó Pál író, Kedves Asszonyom megszólításból Drága Pali bácsi, Kedves
„Anczi" lett.

Aztán elérkezett a várva várt találkozás. Zsúfolásig megtelt a könyvtár
nagy olvasóterme. Pali bácsi derűt, közvetlenséget sugárzó lénye azonnal meg-
nyerte az olvasókat. Űgy beszélt a Talpalatnyi föld, a Nyugtalan élet, a Most
és mindörökké, a Harangoznak hőseiről, ahogy ő élte a paraszti életet, a paraszti
sorsot: sajátosan egyéni realizmussal, színesen mesélő stílussal, a tragédiáktól
a szivárványos derűig. Szeretettel emlegette faluját, Biharugrát, amelyből Gőz
Jóska, Juhos Mari, Katica-Kovács és a többi regényalak született.

Meghívó levelemre is ezt írta:
„Szállás sem kell, mert bármilyen későig tart, utána Ugrára megyünk éjje-

liszállásra. A falunkba."
A találkozó után néhány nap múlva ismét írt.

Kedves Asszonyom!

Nagyon kedves meglepetés számomra Mezőtúr: nem ismertem eddig. Derűs,
tiszta értelem a nép. S ugyancsak a vezetők! írni akarok Mezőtűr—Túrkevéről
mihamarabb. (Hamarosan „kibékülnek" Kovács Imrénével,2 ugye?) S ezért igen
kérem írja meg mihamarabb a pesti címemre, hogy ki volt aki a gyűlést meg-
nyitotta, és vollak-é ottan értelmiségiek, pedagógusok? Mi volt a neve az ifjúsági
csoportnak, amely előadott, a könyvtárban hány kötet könyv van, és aránylag
olvasnak-é az emberek?
Mi nagyon jó lélekkel gondolunk a találkozóra!

Várom gyors válaszát! Kezét csókolja:
Páli bácsi

Ui. Néhány sorban azt is kérem, hogyha lenne valami külön érdekesség —
érdem a városban!

2- Kovács Imréné, a túrkevei városi könyvtár lg. érte jött az íróért, akit a mezőtúri olvasók
még nem akartak elengedni, ezért volt egy kis vita.
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Természetesen részletes írást küldtem, amire rövidesen jött a válasz:

Kedves Asszonyom!

Köszönöm kedves értesítéseit: összefoglaló cikket írtam Mezőtúr—Túrkeve—
.. . — Körös-Nagykunságról a könyvnapokkal össztartozón. Mezőtúrral kezd-
tem, az utolsóval végezem. A Budapesti Hírek-ben, a vasárnapi számban jelenik
meg. Megéri, ha Maga is elolvassa.
Egyébként a nyár folyamán elmegyünk Mezőtúrra Kovács Lajoshoz? és Magát
is megkeressük. Dátumot nem mondok, nehogy elbújjon előlünk!

Szeretettel köszöntöm! Nagyon megszerettem Mezőtúrt!

Szabó Pál

Ugrára is gyakran erre vette útját, és ha több ideje nem is volt, néhány
percre megállt a kocsival, felesége és két tündérszép kis unokája is többször
vele volt.

— „Ugra az én igazi otthonom. Szentül hiszem, aki egyszer megkóstolja
Biharország kenyerét, borát, nem vágyik el innét aztán."

Többször hívott, látogassuk meg Ugrán.
— „Jót lehetne az öreg diófa alatt üldögélve beszélgetni. Tudja, ebben a

rohanásban nincs idő, pedig de jó, ha az emberek beszélgetnek egymással. Ahány
ember, ugyanannyi színes regény."

Sajnos, nem került sor a látogatásra. 1970 elején már nagy beteg volt. Ekkor
mind a mezőtúri olvasók, mind a magam nevében mielőbbi gyógyulást, friss
erőt kívántam neki levélben. 1970. február 5. keltezéssel írta hozzám utolsó
levelét:

„Kedves Anczi! Köszönöm szépen kedves levelét, betegségemre többet ér,
mint bármilyen gyógyszer. Hát igen, eléggé gyatra állapotban vagyok, dehát,
én mindig csak azért voltam beteg, hogy meggyógyulhassak. Hátha most is így
lesz? Tudja, eléggé időben is járok már, de ezen túl pedig az egész életem merő
küzdelem volt. Nagyon elfáradtam. Ha túl leszek rajta, szívesen megyek Maguk-
hoz megint... majd meglássuk. Mégegyszer köszönöm kedves levelét. Szeretet-
tel üdvözli Szabó Pál"

Ebben az időben gyakran eszembe jutottak alábbi sorai:
— „Lehet, hogy holnap, holnapután, három év múlva, vagy öt év múlva

minden kör bezárul. Vagyis átal lépek én is a Léthe vizén. Lehet, hogy Charon
hajójával megyek át, de lehet, hogy csak úgy pacskolva, lubickolva. Egyszóval:
szinte látom a véget. S én Ugrán akarok által lépni. Magyarán Ugrán temesse-
tek el, a szőlőskert előtti új temetőben. Arccal keletnek, s lábbal a lemenő
napnak."

1970-ben nagyot aratott a halál. Tavasszal elvitte a 73 éves Veres Pétert,
ősszel a 77 éves Szabó Pál is „által lépett a Léthe vizén".

Már csak gyönyörű írásaik olvasása közben találkozhatom velük . . .

SALÁNKI ISTVÁNNÉ

3. Kovács Lajos mezőtúri kertész, írogató ember.
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