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,Nagy élmény volt nekem
a Veletek való találkozás
Ismeretes, Szabó Pál 1966. május 22-én látogatott el

iskolánkba, a karcagi Gábor Áron Gimnáziumba. Kellemes
délutánt és esetét töltött itt feleségével együtt. Részben
ezekre az élményekre utal Pali bácsi hozzám írt 11., 12. és
13. levele.

A l i . levélben főleg az I. b-seket, igen szeretett diákba-
rátaimat üdvözli.

„Kedves Pistám!
Itthon találkoztam már az llb osztály kedves, várást

bejelentő lapját: nagyon kedves. Add át az osztálynak
üdvözletemet.

Nagy élmény volt nekem a Veletek való találkozás:
pompás kép és valóság volt a sok, sok fiatal gyermek, de
igazánban már fiatal leány: nagyon jól táplált, egészséges
alkatú gyermekek, s éppen ezért szépek.

A gondolat megáradt bennem köztetek, készülő munkám-
ban fel is használom.

Kérlek, írd meg, hogy a tanácselnök-helyettest hogy
hívják, Tóth ... István? S az igazgatót, aki velünk volt, s
Piroskát?

Szeretettel ölellek, s még egyszer köszöntöm a gyereke-
kel:

Szabó Pál."

A 12. levélben Olajos Zsuzsanna (később feleségem)
véleményére céloz, akit látogatásakor bemutattam neki, s
aki miután elolvasta a Talpalatnyi földet, így szólt: „Alakjai
annyira szépek, hogy az ember valósággal sajnálja, hogy
nem élhetett közöttük." Zsuzsika gondolatait fel is használ-
tam a Pali bácsit köszöntő beszédemben.

„VI31.
Kedves Pistám!
Hát akkor próbáljuk levélben, amit szóban elmulasztot-

tunk: igen kérlek, mindent, amit teszel, csinálsz, gondold
meg jól! Az emberiség sorsa, helyzete, harca minden időben
komplikált volt, és ki tudja, meddig komplikálódik még
ezután is? Civilizáció - tudomány, egyre modernebb élet és
egyre igényesebb társadalom: nagyobb követelményeket
támaszt, mint bármikor. Embernek lenni, s életünkkel,
munkánkkal példái mutatni, ez a feladat az egyén számára.
No de, ezt se lehet pár szóban kifejezni. Sajnos.

Ellenben meghatóan kedves a lánykától való idézet,
hogy ...jó lett volna azok között élni stb. Kérlek, írd meg a
nevét, köszönésképpen küldök neki dedikált könyvet, tán a
régiekből, valamelyiket dedikáltatta, de melyiket? Nehogy
azt küldjem.

És nagyon-nagyon sok szép és jó szókat kaptam már, de
ilyen klasszikus tisztaságút s megfogalmazásút soha! Meg-
írod nevét-címét, jó?

Szeretettel ölellek: Szabó Pál."

Mindig szívesen cseréltem ki véleményemet Pali bácsival,
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mert mindig segített, amiben tudott. Jó barát és jó levelező
volt: elfoglaltsága, öreg kora ellenére mindig nyomban
válaszolt. 1966 tavaszán egy 16 oldalas dolgozatot ínam (A
cinizmus forrásai tanulóink gondolkodásában): egy pedagó-
giai pályázatra adtam be, de eredménytelenül. Pali bácsinak
viszont tetszett, és akkor ez a lelki támasz nekem mindennél
többet jelentett. Sőt, ő ebben az oktató-nevelő (másokhoz,
nagyobb közösséghez szintén szóló) 13. levelében igen
kedvesen még egyfajta regényírásra is buzdított.

„Kedves Pistám!
A tanulmány: nagyon jó. Ha gondolod, elküldöm az Új

írásnak, hogy hozzák le. Az se baj, ha engem kihagynak.
Persze, ez esetben még lehetne, s tán kellene is átnézni, s
méginkább mélyíteni vagy tisztogatni itt-ott.

Persze, ez a tanulmány másik tanulmányt érdemelne, az
megint másikat, mindaddig, amíg el nem jutnánk keserves
kérdéseink feleletéhez. Mi, öregek, ezeket a feleleteket nem
csak érezzük, hanem tudjuk, de megfogalmazni már a Ti
dolgotok lesz! Mert ehhez fiatal hév, lendület, hit, egyszóval
erő kell.

Miről is van szó?
A kereszténység nem csak azt hozta az akkori és későbbe-

ni és tegnapi emberi világnak, hogy ...féljed az Isteni és
akkor idvezülsz, vagyis örökkön tartó boldogságra jutsz.
Hanem hitet az életben, hitet a munkában, ha részesaratás,
ha bányász, ha bármilyen kétkezi munkás, sztrájk, írás,
beszéd, és az elkövetkezendő: minden szenvedéstől megtisz-
tult emberi világ. S ma? Nincsen meg a mindent legázoló hit
az emberekben, népben.

A nemzeti létezés felelősségét érezték, élték, a vérpadig
hurcolták néha még a magyar származású, de még ezen is
túl... az arisztokrácia is. Károlyi Mihály gróf szétosztotta
40 000 holdját, gróf Batthyány a vérpadon végezte, és így
tovább.

De ki éli, viseli, harcolja, de inkább dolgozza ma a
nemzeti létezés felelősségét? A lét felelőssége ma az alkotó
munka lendülete!

No, ez így darabos, gorombán is hangzik, s mintha én
védelmezném az arisztokrácia becsületét. De ha történelmet
akarunk csinálni, ismernünk kell, és igazságot kell keres-
nünk a történelemben! Másként semmit nem tudunk elvé-
gezni tisztán és maradandóan.

Ami írói vágyaidat, álmaidat illeti: se jósolni, se tanácsot
adni nem lehet. Nem kértél persze, de jelen írásod is mégiscsak
írói munka, s én a helyedben megpróbálnám megírni a mai
tanár, tanító regényét. Gárdonyi Géza „Lámpás" -án kívül
tanító-regény nincs, én megpróbáltam megírni „Tatárvágás"
címen, de ez is inkább politikai tett vagy tettek. Persze, ehhez
idő kell, de beosztva, jól átgondolva, babrálgatva, feljegyez-
getni még óra közben is, tán sikerülne?

A kislánynak csak utóbbi könyveimből tudnék dedikálni,
de majd keresek tán másvalamit is.

Szeretettel ölellek: Szabó Pál."
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