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Szabó Pál-relikviák
A Hitel 1991. április 3-i számában

Mikszáth Kálmán ismeretlen levelei
címmel 26 kéziratot közöltek. Az
ilyenféle dokumentumok gyakran
személyes vonatkozásokon túli érté-
keket is jelenthetnek. Ebben bízva
adom én is közre Szabó Pál három
hozzám írt levelét.

Szabó Pállal úgy kerültem kapcso-
latba, hogy a szegedi egyetemen
szakdolgozatomat a 20. századi ma-
gyar történelmi regény problematiká-
jából írtam, és A nagy temetőt olvas-
va 1963 januárjában, Pál napkor fel-
kerestem az írót.

Barátságunk 1970-ig, Pali bácsi
haláláig tartott, és összesen 19 levelet
őrizek az írótól. 1965-ben kerültem a
karcagi gimnáziumba. 1965. novem-
ber 2-án kaptam tőle a 6. levelet.

„Kedves István!

Megkaptam leveledet: tehát Kar-
cagon vagy. Azt hiszem, megszere-
ted, hiszen Karcag 'a világ közepe'.
Főútvonal fontos helyén, és épül is,
s ráadásul: ezek a Kunok! Méghoz-
zá a Nagykunok! Györffynek isme-
red a könyvét, nyilván. Egy kicsit
'elromantizálta', de akik a valósá-
got tudják, azoknak kedvesebb így.
Hogy elmennék-e író-olvasó talál-
kozóra: nem, nem megyek oda, ahol
nem ismerik a munkáimat. Méghoz-
zá a könyvtárosok! Van elég hely,
ahol szeretnek, olvasnak.

A hős kérdése az irodalomban
pontosan az, mint az életben. Kini-
zsi akkor táncolhatott három török-
kel a kenyérmezei csata után, mikor
már a magyar sereg úgy szétverte a
törököt, mint a rongyot. (Egy török
a foga közt, kettő a két kezében...)

Bocskai aztán lehetett az, aki,
amikor 400 hajdú (pusztai emberek
főként) lemészárolt vagy 10 000,
majd megint 10 000 vasas németet.
Ez olyan világos, mint a nap. S ez

ma jobban érvényes, mint valaha.
Csakhogy... a tragédia ott kezdődik,
amikor a nép hősi harcán, alkotó-
munkáján élre került valaki ron-
gyember lesz...

A romantikát megteremtő lovag-
kor kezdetén az egyéni hős szerepe
igen fontos volt, párviadal s hason-
lók. Ma is megvan az egyéni előre-
törésben a romantika: az alkotó
munkában! Ez nemcsak pénz és
tárgy, hanem érzelmi világ is, becs-
vágy kielégülése, másoktól tisztele-
tadás, elismerés, szeretet, stb.

Abszolút realizmus nincs, s ha
lenne, végzetes tragédia lenne nép-
re, emberre, világra.

No, nem olyan egyszerű ez, Ist-
ván - s ezért nem fér bele egy
levélbe, de kettőbe se. Még egyet:
nem szabad, persze, elszigetelődni
a néptől, de teljesen azonosulni sem
szabad, mert ha igen, nem tudjuk
nevelni, előbbre vinni. Velük együtt
lenni mindenben, ami már jó, de
nem vállalni, ami helytelen s visz-
szatartó.

Hát csak okosan, s jó egészséget,
szeretettel üdvözöllek:

Szabó Pál"

1966 pünkösdjére mégis sikerült
meghívni iskolánkba Pali bácsit és
kedves feleségét, Etuska nénit. Az
író-olvasó találkozó alkalmából a kö-
vetkező szép bejegyzés készült az
emlékkönyvünkbe: „Jó lélekkel ezt a
pár sort az iskolának: emberré lenni,
szeretni a népet, mint ahogy annak
nevelte Karczag népét a tegnapi ne-
velés, tanerő, s történelem! Felelős-
ség a máért, de még inkább a holna-
pért!

1966. május 22.

Szabó Pál"

1967. november 22-én hozta a

posta a 18. levelet. Ebben Pali bácsi
köszöni a megkapott diákújságot.

„november 20.

Kedves Pistám!

Nagyon kedves a „Nagykunsági
diáklap": s a tartalom igen érdekes.
Elolvastam megannyit, és nem aka-
rok 'értékelést' mondani, kedves,
bűbájos megannyi. Tóth Irén: '...
iszkiri, rohanás a kabinba...'

Az ifjúság igazi irodalma se lehet
más, mint a használt nyelvük, kifeje-
zésük művészi felhasználása.

A további és egyre emelkedő si-
ker Tirajtatok, tanárokon is múlik,
hitet, biztatást, bátorítást adni a
gyerekeknek.

Örülnék, ha egyszer bejönnétek
hozzánk, ha Pesten jártok. En már
legfeljebb csak majd a tavaszban
tudok megállani Karcagon! Jó
munkát és szép munkát, szeretettel
ölellek: Szabó Pál. S köszöntöm a
feleségedet."

Pali bácsi legutolsó levele, a 19.
már rövid. 1968. május 15- i a boríté-
kon a postai pecsét. Ekkor már sokat
betegeskedik.

„Kedves Pistám!

Köszönöm kedvességedet: jól-
esik a meglepetés! A nyáron szeret-
nénk látni Benneteket: írd meg,
hogy mikor lesztek otthon, ha nem
lennétek, akkor meg Ti jönnétek fel
hozzánk az Asszonykával!

Szóval: vagy mi megyünk be
Hozzátok, vagy Ti jöttök, jó lesz ez

így?
Szeretettel köszöntelek felesé-

geddel együtt:

Szabó Pál"
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Szabó Pál egyik levele


