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ff Szülőföldem, Biharország
Szabó Pál népi író szüle-

tésének centenáriuma alkalmából
a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság Rideg István tanár urat bíz-
ta meg a debreceni és biharugrai
országos tanácskozásoknak is cí-
met adó előadás megtartására. E
beszéd 1993. április 3-án hang-
zott el a vándorgyűlésen Szabó
Pál hazájában, otthonában, Bi-
harugrán.

Szabó Pál a lírával nyit új utat a
magyar parasztábrázolás törté-
netében. A kor legnagyobb magyar
írója, Móricz Zsigmond már 1931-ben
így köszönti: „övé az egész falu. Övé
minden embuc, fcifiak és nők és gyer-
mekek és övé minden hangulata".
Értői és hívei később is őrző szeretettel
sorolják lírikus alkatával összefüggő
jellemzőit. „Elindul az élet valahol,
befejeződik valahol, íme, a Szabó Pál-i
regény szerkesztő elve"; „A mese gát-
talan áradása, az áradás miatt érzett
öröm, új meg új emberi arcok, sokszor
igazán csak a kuriózum kedvéért",
„Szabó Pál a legpáratlanabb, egyedül-
állóan és kitüntetően epikus írója a
magyar irodalomnak, (...) valóban ho-
méroszi" - mondja róla Bata Imre.
„Világát mindig átitatja az életűröm (...),
magának a létezésnek örül", mert „az
életet az adott keretek között is élni kell
és lehet" - mondja Béládi Miklós.
„Szabó Pálban a létezés örömét tudja
felszabadítani az élet minden apró
szépsége. Innen fakad - legalábbis
részben - áradó lírája, s innen az a
törekvése, hogy teljes szövetében, tel-
jes szépségében mutassa meg az életet.
Vagyis költőien." „... a Talpalatnyi
föld - vagyis a Lakodalom, Keresztelő,
Bölcső - egymagában is megőrizné
századokra Szabó Pál nevét. A tegnap
magyar falujáról nem ismerek szebb
regényt" - szól róla kitűnő élet-
rajzírója, Czine Mihály is. „A hazai
valóság újjáalakítója volt, művészi hi-
telű, káprázatosán sokszínű, elragadó

ábrázolással (...) Szabó Pál tündén,
szivárványos realizmusa" - vallja a
mester sírjánál Fekete Gyula.

Kezdő tanár koromban 1966 pün-
kösdjére nekem is sikerült író-olvasó
találkozóra meghívnom Pali bácsit és
kedves feleségét, Etuska nénit, és be-
mutatnom diákjaimnak Őket. A karca-
gi gimnáziumban jómagam akkor
mondottam el fő művéről, a Talpalat-
nyi földről a következőket: „Alakjai
annyira szépek, hogy az ember való-
sággal sajnálja, hogy nem élhetett kö-
zöttük. A hétköznapok durvaságait sem
érzi itt az ember bántónak, feloldja azt
a mindent átsugárzó líraiság, a mély
érzelmi gazdagság, amely mindent
olyan bájjal, bölcsességgel mosolyog
meg, hogy inkább közelebb hozza em-
bereit, felfedezi a számunkra őket, s
azután már szinte velük is élünk.
Mindegyik hőse egyszerű, mégis meg-
annyi egyéniség. Nála a szerelem is
valóban s mindenben nagy. Góz Jóská-
nál és Juhos Marikánál - akinek ked-
vessége, hűsége önmagában is megka-
pó - a szerelem diadalmaskodik min-
den gáncson, szenvedésen. Soha egy
írónál sem volt a természet, a táj, az
ember annyira egy, mint Szabó Pál-
nál."

Szabó Pál novellái, faluregényei,
életrajzi vallomásai egyaránt át van-
nak szőve lírával. A Szülőföldem, Bi-
harország is, mely a legszebb vallomá-
sai körébe tartozik. S csaknem az író
hattyúdala. 1968-ban jelent meg. Ko-
moly írói tervei vannak még ekkor.
Készül a Bocskai-regénye, önéletrajzá-
nak hatodik kötete, sőt régóta dédelge-
tett Jóság című regényének terve is
foglalkoztatja. 1968-ban közli az Élet
és Irodalom Otthonom, hazám című
írását, öregkori lírájának remekét is.
Szabadvers-szerű, búcsúzó beszélgetés
ez a bihari, az ugrai tájjal, az anyater-
mészettel. Nem elégikus, hanem érték-
adó, értéktelített búcsúzkodás.

íme néhány részlet!
Az első mondat, az alaphang-le-

ütés: „Itthon vagyok megint, és gyer-
mekkoromban megtett útjaim hangula-

tát keresem az utcánkban, de főként itt,
az Ugrai-erdőn. A kertünk alatt. És
ahova engem mindég, de mindég
visszahí a múlt."

A szülőföld énekében, zsoltárában
Bihar a világ közepe, Bihar az archi-
médeszi pont!

„Ez az én hazám, párnám, álmomba
ringatom, életem örök, megszakíthatat-
lan harcaira erőt adóm, ez a rét. Amely
a Kőrösszegi erdővel, a Peterdi-erdő-
vel, a Radványi erdővel, az Orosi erdő-
vel volt valaha, de nem is olyan régen
összetartozó. Az én hazám e föld, de
Kinizsi Pálé is, meg Toldi Miklósé is,
aztán a Bárczi Benőé, a Dobó Istváné,
a Bocskai Istváné, Fényes Eleké, Iri-
nyié, Arany Jánosé, a szabad hajdúké,
Bessenyeié, az Adyé, hajh, ez a föld. A
Kan Báthory Erzsébeté - bölcsője és
eltemetője. A Csokonaié is ez a föld,
amely minden ocsmány történelmi vi-
hart túlélt. Isten földjének a legközepe.
Északkeleti részén Tersánszky, köze-
petáján Erdélyi, Sinka, északi szélén
Veres Péter, akik még maiak. De a
közvetlen tegnapnak is megvolt a ma-
ga regimentje. Dehát, a tegnapból már
csak Dutka Ákos él. Isten még sokáig
éltesse."

Az idő árján lírává oldja az emléke-
zést a panteista képzelet, a határtalan
élni vágyás. Egyszerre mutat ez a
szemlélet hasonlóságot itt Vajda Já-
nossál és Kosztolányi Dezsővel: a Ná-
das tavonnal (1888) és a Szeptemberi
áhítattal (1935).

„... Messze, messze, ameddig a
szemhatáron túl is elérkezik az ismeret
és az ismeret alapján a képzelet, látom
a régmúltat, s közeli múltat, ebben a
mocsári világban. Ha keresztülnézek a
táj felett, azonnal él a múlt. Dákokkal,
hunokkal, avarokkal, magyarokkal,
kunokkal, tatárokkal, törökökkel, és ki-
sebb-nagyobb kevesekkel, de azt is
látom, ami hamarosan lesz. A víz, a
nád, a hal, a madárvilág, és az emberi
értelem és szorgalom."

Egyrészt a valóságos táj álomszerű-
vé válik, másrészt ámulattal zengi az



élet gyönyörűségeit; az idillből az
egyetemes és himnikus távlatokba ível.

A jóért küzdő ember búcsúzik itt az
anyaföldtől:

„Hát búcsúzok most már Tőled, te
rét, te múlt, te Ugrai-erdő. Ennyire
tiszta, hálás szívvel és lélekkel nem
sok valakitől, valamitől búcsúzok el,
mint tőled, hiszen, bármilyen fájdal-
mam, sírásom volt, kicsi gyermekko-
rom óta, Te mindig befogadtál, meg-
nyugtattál, reménységet adtál."

Végül imába, fohászba csuklik a
hangja:

„Az idő eljárt, és ha nem találkoz-
nánk többé, nagyon szépen kérlek,
hogy őrizd meg vizeidnek, nádasaid-
nak muzsikájában az én halk és sze-
rény Veled való beszélgetéseimet. És
ne hagyd, hogy kitöröljön engem vi-
rágtengeredből, madársereged zúgó
rebbenéséből, vizeid áradásából a jö-
vendő." 6

A Szülőföldem, Biharország közeli
rokon a fent idézett írással, és éppen a
szerkezeti kohéziót biztosító lírája ré-
vén. Illyés Gyula Puszták népe művé-
ben (1936) már láttunk hasonlót. Az
Arcok és vallomások sorozat legbenső-
ségesebb hangú esszéje, Czine Mihály
Szabó Pál-életrajza (amely bőséges
Szabó Pál-idézetet tartalmaz) is ezzel a
címmel kezdődik: Szülőföldem, Bihar-
ország. Czine Mihály így határozza
meg e Szabó Pál-vallomás műfaját:
„Könyvecskéjében minden helyet kap,
a történelem, az emlékezés, a néprajz,
a statisztika, de a szeretet lírai vallo-
mássá emeli még az adatközlő részle-
teket is. Mese és valóság összemosó-
dik, illetve a valóság is mesefényűvé
szépül; a történelem véres harcai, a
nagy futások és pusztulások szépiro-
dalommá nemesülnek."

A vallomás kötetlen műfaj. Már az
„afrikai lélek" Augustinus 4. századi
Vallomásokja egyszerre önvallomás,
gyónás, ima, filozófiai elmélkedés,
pszichológiai megfigyelés, életrajzi
adalék. A „bihari lélek" Szabó Pálé is:
egyszerre szociológia, monda, törté-
nelmi és irodalmi arcképcsarnok, táj-
rajz, emlékezés és képzelet. Augusti-
nus, II. Rákóczi Ferenc, Rousseau a
példa rá: a legszebb vallomások a ma-
gány csendjében születtek. Czine Mi-
hály a Szabó Pál-i önéletrajzi regények
jelentkezését szintén kapcsolatba hoz-

za a magány jelentkezésével. Talán
vizsgálni is lehetne, a Nyugtalan élet
első kötetének, a Gyermekkornak
(1954) megírása óta hogyan mélyül el
Szabó Pál magánya és egyben öregkori
lírája a vallomásaiban, egészen a Szü-
lőföldem, Biharországig, illetve a még
kiadatlan műveiig.

„Párizsban nem vicc csodákat talál-
ni, de Biharban, Biharugrán! Pedig ott
is vannak!" - mondotta nekem nemré-
giben Kovács Sándor Iván. Valóban.
Szabó Pál nem Európában barangol,
mint Karel Capek, hanem a bihari
tájban kalandozik időben és térben. A
mindössze 116 oldalas kötetecskéje hat
fejezetből áll. Az I. fejezet a kötetke
harmadrészét teszi ki. Az I. és II. feje-
zet a történelmi bevezető. A központ
Bihar és Ugra. A szülőföld mint táj-
egység és mint település. A III. rész
Berettyóújfalu, Kovácsi, Nagykereki
és Álmosd helységeket, a IV. Nagy-
gyantét, az V. Biharnagybajom és Zsá-
ka világát, a VI. Komádit mutatja be.

Bihar földje a Partium része, termé-
szeti és történelmi tájegység. Kulturá-
lis központja még a 17. sz. elején is
Várad, fejedelmi kézen, református is-
kolával, nyomdával.

Szabó Pál az I. rész történelmi beve-
zetőjében 1968-ban is elfogadja az
anonymusi mondát, mint 1938-ban írt
Bihar című szociográfiai vázlatában.
Miért hisz a „lélek mérnöke", az író a
mondák, mítoszok erejében? Megindo-
kolja: „... az író se mindig azt a könyör-
telenül való világot írja, ami csak lát-
szik, hanem néha azt is hozzáadja,
amilyennek ő szeretné, hogy legyen.
Hazugság ez? Nem hazugság, mert hi-
szen a legtisztább, szemmel látott való-
ság mögött is ott vannak olyan élettani
vagy másmilyen törvények, amelyek
még csak sejtelmek formájában sem
vetülhetnek ki (...). Igazságot szolgál-
tatni végre az itten élő, fejlődő és az
őstenyészet és őstörténelem élet-halál
harcát vívó törzseknek, szétszórt nép-
csoportoknak. A névtelen jegyző sze-
rint Árpád úgy hódította, de inkább
hódíthatta meg Biharországot, hogy
feleségül vette Mén Marót lányát."

A kötetlen, eklektikus szerkesztés-
ben jól megférnek egymás mellett a
legkülönbözőbb impressziók, reflexiók,
asszociációk. Egyszer csak felvillan
Bihar neve: az író tisztázni akarja a

keleti, indiai rokonságot! „Indiának
van egy tartománya, amelyet úgy hív-
nak, hogy Bihar.,, Zajty Ferenc őstörté-
neti kutatóra hivatkozik, „aki azt írja,
hogy a hunok, amikor megszállták In-
diát, és uralták jó pár évszázadig, ők
neveztek el folyókat, városokat, terüle-
teket. Viszont... a hunok itt is jártak,
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Magyarországon." - Miért is ne?
Hiszen az olvasó is tudhatja, még Ady
is leírja 1905-ben: .Jöttem a Gangesz
partjairól", vagyis a képzeletbeli ősha-
zából! Sőt, tudhatjuk, hogy Ady mind-
végig hitt a sumér-magyar rokonság-
ban!

Másutt, Szabó Pál nem mondja ki,
de fájdalom, tudjuk, hogy mára az
atomjaira hullott családban már
mennyire sajnálatosan elveszett a
gyermekkori képzelet mondaőrző, ha-
gyományraktározó szerepe: „időt és tá-
jat, réteket, erdőket, madarakat és min-
dent megszépített a gyermekkori kép-
zelet. S az öregektől hallott legendákat
hol riadtan, hol szívem vidámságára,
de tovább fejtegettem, építgettem, for-
málgattam, s ahol jónak láttam, ott
igazságot tettem." Szabó Pál még a
nagyanyja meséiből is tanulhatta a
hajdú virtust, az „ahogy lehet" törté-
nelemlátást, világszemléletet: „Nagya-
nyám mesélte nekem a régi hagyo-
mányt, hogy a tatárok ott száguldoztak
alá s fel az ugrai rétek alján, és bekia-
bálták a nádasokba, hogy - Sári, Mari,
Kalári! Gyertek ki, elmentek a kutyafe-
jű tatárok! De akik a rétben voltak,
nem jöttek ki. Tatárnak pedig oda be-
menni olyan biztos halál volt, mint
ahogy lemegyen, meg feljön a Nap."

Ady A magyar Ugaron (1905. aug.
13.) felismert problémájára megoldá-
sokat keresve írja nem megnyugtató
pénz-, szerelem- és halálverseit. Mó-
ricz hasonlóképpen dramatizál, eléget
(1917: A fáklya; 1928: Úri muri; 1941:
Árvácska). Szabó Pál lírája megtart.
Nagy példaképe, Ady megváltoztatta a
tájszemléletet, a történelemlátást, az
embereszményt. Szabó Pál is. Ady Lé-
da-verseiben hiányzik az együttlét örö-
me, nincs megváltó szerelem. Szabó
Pál Juhos Marikája és Góz Jóskája
örökifjú szerelmespár. Az Ady-táj bán-
tó, pusztító, a Szabó Pálé megtartó.



Miért lehet ez? „Az én történelem-
szemléletem a nép történelemszemléle-

12te" - írja egyik levelében. „Ugy,
ahogy lehet. Minden időben úgy,
ahogy lehet. Minden időnek, télnek,
tavasznak, esőnek, napsütésnek becsü-
lettel elvégezni a tennivalóit! Ez a kö-
telesség is éppen úgy belefér bármi-
lyen új társadalmi rend szótárába, mint
az, hogy a közösség szolgálatába kell
adni mindazt, ami emberi erő és érték
van bennem, benned."

Valóságos kincstára a Szülőföldem,
Biharország a nép alakjainak! Néven
említve kerülnek szóba még az ugrai
koldusok is. Megörökíti a népi gyógyí-
tókat: „nagyon komoly tudós volt Gi-
tye", „Az apósom, Kiss László juhász-
számadó szinte „hóttbiztosan" meg-
gyógyította a birka különböző betegsé-
geit", a mezőgyáni asszony, Lázár Sára
„engem is meggyógyított egyszer".

Biharban a Sárrét hatalmas, 150
ezer holdnyi területén náderdő, süppe-
dő láp, mocsárvilág létezett; és ez ősi-
séget őrző életformát, a Tisza szabá-
lyozásáig (1856-61, 1871-79) igen
mostoha körülményeket teremtett. Sza-
bó Pál mégis e táj, az anyaföld megtar-
tó, eltartó, tápláló erejét hangsúlyoz-
za: „Bihar földjét hiába szőtték keresz-
tül-kasul a tragédiák, harcok, halálok,
futások, visszaszádorgások, hiába vá-
nyasztották nélkülözések, de kimon-
dott éhségről soha nem beszélt senki,
nincsenek róla se legendák, se szóbeli
hagyományok. A bihari nép nem éhe-
zett a pusztulásig soha (...). A mocsa-
rak tele voltak tavasztól nyárig, őszig
madártojással, a fák fészekkel, az er-
dők bogyókkal, vadakkal, s ősszel, mi-
kor a tölgyfán érni kezdett a makk,
sütötték, szárították, őrölték (...). Csu-
ka, potyka, kárász, keszeg, harcsa, ci-
gányhal, menyhal, kecsege. Még a po-
csolyában is volt valami: csík. Ami
káposztával kitűnő."

A Szabó Pál-i értékadás sodró ka-
valkádjában, Bihar tarka impressziói-
ban a tájegység vonzó színei hol termé-
szetiek, hol történelmiek: „A táj adott-
ságai erősen formálták a népet. Bihar
nem Erdély, de nem is egészen Alföld,
hanem a kettőnek találkozása. Ez ala-
kította népét is azzá, ami." A csa-

pongó képzelet, zuhogó emlékezés, lel-
tározó magatartás minduntalan a mai
profán (hétköznapi) mellé kavarintja a
történelmi értékkel való mérést is:
„amikor -nár minden part szakadt,
vagyis amikor már sehol az egész or-
szágban nem volt többé olyan talpalat-
nyi föld, hogy a nemzeti létezést akár-
csak kevés időre is biztosította volna -
itt, Biharban nyomban felkavarodott
valami olyan erő (...), hogy kiállásával,
harcával hitet, erőt, példát adjon az
egész nemzetnek." A hagyományőr-
ző (hagyományteremtő) Szabó Pál-i
felsorolásokban a példák gazdagsága
igazolja az állításokat. „István király a
bihari népből verbuválta hadait (...) I.
Lászlónak is megbecsült helye lett Bi-
har (...) Kinizsi Pál is itt született (...) A
Toldyak a kezdődő bihari síkság birto-
kosai (...) A Bocskai szabadságharcát
háromszáz köleséri hajdú kezdte, még-
pedig úgy, hogy Álmosd alatt a szó
teljes és brutális értelmében lemészá-
rolt négyezer válogatott ifjakból álló
vasasnémetet, és a környékbeli hajdúk-
kal megszaporodván, szinte egyetlen
egy nagy diadalmenet volt a további
harc Kassáig (...) a Dózsáék szabad-
ságharcának utolsó csatáit itt vívták
(...) Még a szerb felkelésbe, a Péró-féle
lázadásba is jutott csak az én falumból,
Ugráról, negyven paraszt (...) Thököly
itt, e tájon verbuválta hadseregét utolsó
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erőfeszítéséhez."

De nemcsak vitézek, katonák váltak
itt ki a történelem kohójában, hanem az
Otthonom, hazám búcsújában is idézett
művészek, tudósok, a magyar szelle-
miség fényes csillagai. Szabó Pál isko-
lájában bizonyára ma is csak az lehetne
eminens, aki a „vagyonféltő" kategória
helyett „nemzetféltő" kategóriában
gondolkozik! Apropó: hibáztatja is azt
a tananyagot, amivel őt tanították, mert
a „való, igazi történelmet, s benne a
sorozatos szabadságküzdelmeket csak
kivonatosan, irányzatosan (...) magya-
rázták" 1 9 5 mintha csak a mai, átala-
kuló oktatási-nevelési rendszer számá-
ra is megfogalmazna egynémely tanul-
ságot a reformáció, a református isko-
la erős jellemformáló szerepéről:
„megindítottak a lélekben valami
olyan, végtelenbe ívelő vágyat, hogy
az ember hamarosan igen sokat megta-
nult a világból (...), mert a kálvinista
iskolák szinte törvényszerűen pendítet-

tek meg a gyermeki lélekben egy olyan
húrt, hogy a gondolkodást és jobblét
keresését pedig soha, soha nem hagy-
hatod abba."

Az írói vallomás már az általános
„bevezetőben" félelmetesen precíz, ha
kell, korrekt, ha dokumentál; de oldó,
anekdotikus, ha színezni akar. Fokoza-
tosan vezet rá bennünket arra, hogy
Biharban minden kell, hogy érdekeljen
bennünket: a nevek titka, a népkevere-
dés, az ugrai népszokás (a zángózás),
amelyhez „hasonló sehol, de sehol nem
volt ismeretes az országban". Hatá-
rozottan jelöli ki Ugra helyét Biharban:
„Erős életű falu ez az Ugra." 2 Leple-
zetlen ugrai büszkeséggel, öntudattal ír
a korabeli Ugra gyarapodásáról, népe
szorgalmáról, például a halgazdaság, a
csipkebogyó-termesztés eredményei-
ről. Szabó Pál eredeti, „mérhetetlen és
megbonthatatlan hitét" az életben csak
színezhetni tudja 1968-ban „a magyar
reform éve", amikor is „A lakosság
nagy része úgy érezte, hogy valami
sajátosat, jelentőset sikerült végrehaj-
tani, hogy Magyarország helyzete ked-
vezőbb, mint a környező országok
többségéé."23

Szabó Pál hiányolja egy helyen,
hogy „Bihar hiába adott annyi harcost,
hőst, tudóst, írót a nemzetnek - festő-
művészt szinte egyet sem. Pedig mi-
csoda pompás, változatos tájak, erdők,
rétek, virágok, emberek vannak errefe-
lé." 2 4 Mintha csak ezt pótolná a Szülő-
földem, Biharország című kötetkéjé-
ben. Úgy dolgozik, mint egy impresszi-
onistafestő. Megfesti a mű harmadré-
szében az alaptónusokat, a színár-
nyalatok tömegét ez az I. fejezet Majd
erre rakja fel a 9 település különböző,
esetleges, pillanatnyi látványát, amit az
emlékezetnek be kell égetnie, meg kell
őriznie a múló időben. A kompozíció
laza, a kontúrok elmosódnak, a zápo-
rozó napfény lesz a kompozíció fő sze-
replője, és ez a líraiság. Egyben azon-
ban különbözik is az impresszionista
festőétől ez az impresszionista Szabó
Pál-i mű, és ez az etikai többlet.

A ül. rész cikázásai négy település-
be is elvisznek bennünket Ugra után
Berettyóújfalu, Kovácsi, Nagykereki
és Álmosd következik. Kerülővel, tör-
ténelmi, tájjellegi, nyelvjárási érdekes-
ségek felvillantása után hozza szóba
Berettyóújfalu nevét Önéletrajzi vo-



natkozás: „Itt, Újfaluban alakult meg a
Kisgazdapárt 1930-ban (...), az első
könyvem tiszteletdíja jórészt a szer-
vezkedésre ment." Majd hirtelen
képsíkot vált: egy bekezdés erejéig
Bessenyei Györgyről és Mária Teré-
ziáról pletykái, és a népi elbeszélő
(mesélő) modorában mentegetőzik:
„Hanem, lám, milyen messzire kalan-
doztam (...). Ott hagytam el, hogy van
két intézménye, amiről szólni kell: a
tejüzem, meg a kórház." 2 6

A III. rész, de az egész mű legszebb,
legdöbbenetesebb része Álmosddal kap-
csolatos: „Kölcsey, mint kisgyermek,
valamilyen himlőféle gyermekbetegsé-
get kapott. Dajkája azt bizonygatta, hogy
egy-kettőre meggyógyul Ferike, ha ke-
nyérsütés után sütőlapáton betaszítják a
kemencébe, és addig tartják ott, amíg
gyorsan elmondják hétszer a Miatyán-
kot." Ezt a hagyományt feldolgozta
Szentimrei Jenő is Ferenc tekintetes úr
című Kölcsey-regényében. Szabó Pál
reflexiói még döbbenetesebbé teszik az
eseményt. (Mostani I. A-s gimnazista
osztályom halálos csöndben hallgatta
telolvasásáL)

A IV. rész Nagygyantéra, a Toldiak
birtokára vezet. Szabó Pál hihetetlen
gyorsan tud újabb atmoszférát terem-
teni. A történelmi háttér itt is segít; a
legtöbb hivatkozás a törökvilágra esik
itt, Biharban: „Az itteni nép erkölcse,
hite, élete mintha a végvári idők erejét
idézné. Ezért születnek itt olyan pom-
pás, néha az egész táj életét felkavaró
szerelmek, házasságok (...). Az új tele-
pülés a Tiszántúl legszebb táján él, s
most azon dolgozik, hogy tovább fej-
lessze a máris bámulatos mezőgazda-

28
sági kultúrát és technikát."

Az V. rész Biharnagybajom, illetve
a jó barát, Szűcs Sándor néprajztudós
jegyében íródott, aki a legtöbbet kuta-
tott fel a hajdani sárréti, nagykunsági,
hajdúsági parasztság, pásztorok, csika-
szok, rétes emberek életszemléletéről.
„Szűcs Sándor egy kicsit maga a Sár-
rét. Öt könyve, harminchat tanul-
mánya, kétszáz cikke beszél a tegnapi,
meg azelőtti Sárrétről. A Sárrétről,
amely még az itt élők számára is alig
érthető, olyan végtelen és határtalan
változatosság. Aki nem ismeri ezeket
az írásokat, fogalma se lehet a Sárrétről
(...). Szűcs Sándor végre igazságot
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szolgáltatott az egész sárréti világnak.
A népnek." 2 9

Talán csak Petőfi Sándor rajongha-
tott ilyen feltétlenül az Alföldjéért, mint
Szabó Pál Biharjáért! Milyen gavallé-
riával tud ajánlani: „Ha akár külföldi,
akár belföldi idegen azt mondaná: mu-
tassunk meg néki olyan falut, amely-
ben a lehető legtökéletesebben meglát-
szik a bihari jelen, és megérződik a
múlt, hát elhívnám Zsákára, azt mutat-
nám meg neki. Semmi mást nem mon-
danék, minthogy... itt van. Tessék. És
lehet, hogy széjjelteríteném két kinyílt
tenyerem."

A VI. részben nehezen esik a hőn
szeretett tájtól az utolsó búcsúzkodás.
A népi elmesélő csalafinta körülmé-
nyeskedését is segítségül hívja: „Talán
elég is lenne már Biharból ennyi.
Amint itten mondják az emberek: a
jóból is megárt a sok. De megfájdulna
a szívem, ha nem mondanék néhány
szót Komádiról, erről az igen érdekes
faluról." „Komádiban szerkesztettük
és írtuk a Komádi és Vidéke hetilapot,
Sinka, Barsi s jómagam." 3 2

Szabó Pál népszeretete, termé-
szetszeretete, lírai ragaszkodása ottho-
nához, hazájához ma is példaértékű
lehetne tanuló ifjúságunk előtt.
„Könnyű arról írni, ami a szívünkben
él, és aminek létezését a lélek félti,
őrzi, vigyázza. Nincsen Biharban
egyetlen falu sem, amit én ne ismer-
nék, ne szeretnék. Nincsen olyan fo-
lyója, ere, hajlata, amelynek hol áradó,
hol apadó vize ne itt zúgna által, a
véremen." 3 3 Búcsúzó legutolsó gon-
dolatai meleg ajánlások: „Ha fiatal vol-
nék, s otthonnak helyet keresnék, ezen
újjátelepült lakóhelyek valamelyikén
raknám meg a családi fészket."

Bizony sajnálatos, hogy ma a taní-
tott nemzeti irodalomból kimarad Sza-
bó Pál. Az intellektualitás gondozása
mellett nemzeti irodalmunkban na-
gyobb arányban ott lenne a helye a
szív, az érzelem, a magyarságtudat
gondozásának is. Nagy segítség lenne
ma is Szabó Pál hatalmas akarata,
megdönthetetlen szép hite, hiszen leg-
több írása tanács és nemes ösztönzés.
Tudjuk, a tanult nemzeti irodalom mi-
ként hat a jellemre! Mikor Szabó Pál-
nál kisebb rendű és rangú írók fél
oldalakat kapnak a mostani gimnáziu-
mi irodalomtankönyvben, akkor ott

lenne a helye Sinka Istvánnak, Szabó
Pálnak, Veres Péternek is, nem csak a
nevük említése színvonalán, hanem a
fő műveik esztétikai értékei alapján is.
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