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2004 karácsony nagyhetében hunyt el Szabó

Gyula író. 

1930. szeptember 11-én született. A homoródal-

mási gyermekkor és a székelykeresztúri iskolaévek

jellemformáló hatását többször is hangsúlyozta írá-

saiban. A Gondos atyafiság címû regénytrilógiája

tette ismertté az ’50-es években. Kolozsváron élt és

az Utunk, majd a Helikon címû irodalmi folyóirat

munkatársaként dolgozott. Tagja volt a Magyar Író-

szövetségnek is.

E rövid életrajzi vázlat, valamint fontosabb mû-

veinek alábbi felsorolása csupán adatszerûen villantja

fel Szabó Gyula életpályáját. Emellett viszont vajmi

keveset árulnak el nemes egyszerûségérôl és egyenes

jellemérôl az itt-ott megjelenô adatok, szakmai mél-

tatások.

Nehéz száraz adatokkal írni arról az emberrôl, aki

e sorok íróját az elmúlt években egyfajta „almási há-

zileányaként” – ahogyan ô nevezett egyik kötetének

ajánlójában – gyakran fogadta otthonában, és felejt-

hetetlen beszélgetések során osztotta meg életének

megannyi apró szeletét.

Szabó Gyula azok közé az írók közé tartozott,

akik korán felismerve az átkosnak nevezett rendszer

visszásságait, nem voltak hajlandók kiszolgálni azt.

Kéziratai inkább maradtak az íróasztal fiókjában,

semhogy átírja ôket az éppen uralkodó „normák és

ideológiák” elvárásai szerint. Aztán az idôk változ-

tak, és mindenek mellett betegsége is megtanította

arra, hogy az idôszerû közéleti és politikai helyze-

tekhez mindenkor kellô nyugalommal, de annál mé-

lyebb bölcsességgel viszonyuljon. Úgy tûnt, az idôk

változtak, de számára mégsem hozták meg a méltó

népszerûséget, sikert. Voltak és vannak mások, akik

ma annak az erdélyi magyar írói társadalomnak a

kitüntetettjei, melybôl ôt sikerült kiszorítani. Szabó

Gyula nem szerette a „nyomulást”, a helyezkedést –

ezt ô maga vallotta. Sokkal fontosabb volt családja

– gyermekei, unokái, akikrôl mindannyiszor oly nagy

szeretettel írt és beszélt –, valamint a következetes-

séggel és tisztességgel végzett munka.

Sokat és naponta írt Szabó Gyula. Egyszerre több

kéziraton is dolgozott. Az elmúlt három évben több

mûve is megjelent. Legutóbb a Képek a kutyaszorí-
tóból címû négykötetes mûve kavart port a hazai iro-

dalmi körökben. Ebben egyszerûen és igazsággal vall

az elmúlt évtizedek erdélyi magyar irodalmi életérôl.

Nemrég újból megjelent a sokak által várt Gondos
atyafiság, két kötetbe szerkesztve. Ez az a regény,

amelynek eseménysora, a szereplôk szokás- és jel-

lemvilága nem csupán a szülôfalu – Homoródalmás –,

hanem több erdélyi falu XX. század közepére jellem-

zô világát is híven tükrözi. Napvilágot látott A sátán

labdái címû történelmi regényének 5. kötete is. Barát-

jának, a sepsiszentgyörgyi Albert Ernônek segítségé-

vel megjelent a Kényszerpályák címû kötet – „kiol-

vasni leginkább azt lehet belôlük, hogy három és fél

évtizedes távon végig egy kegyetlen kényszerpályán

kellett veszôdni, jelen személyes esetben: írni és nem

meghalni” (a sepsiszentgyörgyi könyvbemutatóra írt

köszöntôjébôl, 2004. február 10-én). 

Találkozásaink során nemcsak íróasztal melletti

munkájával, hanem a kertbeli teendôkkel is igyeke-

zett lépést tartani. Már jó ideje ígértem, hogy egyszer

meglátogatom vele azt a kiskertet, amelynek szôlôjé-

bôl annyiszor megvendégelt. A halasztgatásból pótol-

hatatlan mulasztás lett: ez a látogatás immár végleg

elmaradt.
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Eggyel kevesebb az igazakból…

„Szellemünk alaptermészete a nyugtalanság, s ebbõl az áll elõ,
hogy hol az élõk háborgatják a holtakat, hol a holtak az élõket,
és valóság lesz a »szellemjárás« még akkor is, ha csak lábszár-
csontokat tesz-vesz az eleven kutató szellem. Sokáig az örök éle-
tet is ilyennek hittük-képzeltük: a test a lábbal együtt elporlik,
de a szellem örökké jár s vándorol.”


