
L
ehetne idézni tőle sok-
sok mondatot és szö-
vegrészt, de ha nagyon 
csupaszítani és egy-
szerűsíteni akarunk, 
akkor talán ez, a Gólya 

szállt a csűrre című kötetében leírt 
mondat foglalja össze a legjobban 
Szabó Gyula élethez való hozzáállá-
sát: „Abban nőttünk fel, hogy az élet 
azonos a munkával, a teremtéssel…” 
Az 1930. szeptember 11-én született 
Szabó Gyulának ugyanis a munka és 
a teremtés volt a mindene: földműves 
családból származott, tehát gyerek-
kora óta dolgozott szülőfaluja, Homo-
ródalmás határában. Íróként később 
olyan „kettős életet” élt Kolozsváron, 
hogy az sok értelmiségi számára ma 
is példamutató. A szerkesztőségi te-
vékenység és az otthoni dolgozószoba 
mellett ugyanis fontos volt neki a ká-
nyafői kerti munka is – sem az írógép-
től, sem a veteményestől, a szőlőkö-
tözéstől nem tudott elszakadni, csak 
akkor, amikor erre rákényszerült. Öt 
szívinfarktust élt túl, illetve egy olyan 
igazságtalan évszázad második fe-
lét, amelyben a hozzá hasonló nagy 
formátumú értelmiségiek egy része 
nem, vagy csak az addigitól nagyon 
eltérő módon tudott túlélni, megélni: 
menekülés, emigráció, alkoholizmus, 
életre szóló betegségek árán. A mun-
ka, a kitartás, a székely konokság, a 
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Abban nőttünk 
fel, hogy az 
élet azonos a 
munkával, a 
teremtéssel…

Méltán nevezhetjük nagy székely írónak a 
kilencven évvel ezelőtt Homoródalmáson 
született Szabó Gyulát: fél évszázadon át 
alkotott, súlyos és ma is elgondolkodtató 
műveket, kordokumentumokat hagyva az 
utókorra. Az életmű feldolgozása még mindig 
tart és folytatódik, ám az írónak nemcsak al-
kotói munkája, hanem élete is nagyon érde-
kes és példamutató. Ez a „rendtartó” székely 
író akkor élt és alkotott, amikor az élet egyre 
szűkebb lett, de ő ezt is olvasói „javára” 
tudta fordítani.

Szabó Gyula szüleivel és bátyjával 1940-ben

megszállottság azonban képes olyan 
gerincet ültetni az emberbe, ami éle-
tünk végéig egyenesen tart – példázza 
Szabó Gyula életútja.

Nagyon akart tanulás

Az író pályafutása kicsit népmesébe 
illően indult. 1942-ben ösztöndíjjal 
került a székelykeresztúri gimnázi-
umba, de gyerekei, ismerősei köré-
ben ma is tartja magát az a családi 
legenda, amely azt jelzi, hogy már 
korábban is nagyon akart tanulni: 
nem volt még hatéves sem, amikor 
bátyját, a négy évvel idősebb Sán-
dort rendszeresen elkísérte az almási 
iskolába, ahol beült a padba, és nem 
tágított onnan... A keresztúri gimná-
zium első éveire esett a háború, aho-
vá édesapját, a kőfaragást is kitanult, 
de állandóan könyveket olvasó föld-
művest, Szabó Mózest is elvitték. Fél 
év után apja hazatért, ennek örömé-
re a kis Gyula 1945 tavaszán egy nap 
alatt, étlen-szomjan hazagyalogolt 

Keresztúrról Almásra. Apja hadi útját 
annak naplója alapján a rendszer-
váltás utáni években dolgozta fel (A 
névtelen katona, 1994, Püski Kiadó, 
Budapest), emléket állítva annak 
a sok-sok magyar katonának, akik 
ugyan hazatértek a pokolból, de két-
szeresen is vesztesei voltak a világ-
égésnek: az elvesztett háború után 
évtizedekig azt kellett látniuk, halla-
niuk és ünnepelniük, hogy őket, illet-
ve szülőföldjüket „felszabadították”.

Az ötvenes évek elején járt egyetemre 
Kolozsváron, ahol magyar szakon szer-
zett tanári oklevelet, ám érdeklődése 
az írás felé fordult: riportokat, elbeszé-
léseket kezdett írni és közölni. 1957-től 
a rendszerváltásig az Utunk irodalmi 
folyóirat szerkesztője, munkatársa volt 
– ez a lap alakult át Helikonná 1989 
után –, onnan ment nyugdíjba 1992-
ben. Élete végéig rendtartó székely 
gazdaként élt, kolozsvári lakásában 
is. Ehhez az életmódhoz kapcsolódott 
életfi lozófi ája: az igazság mindig kide-
rül, és nincs belőle többféle. Ahogy azt 
írótársa és jó barátja, Szilágyi István 
írta róla: „Életműve tanúsága szerint 
hitte, hogy az élet – a saját, a család, 
a székely falu s a nemzet élete – szélté-
ben-hosszában leírható.”

A ceruzával írt regény

Szabó Gyula az ötvenes évektől az 
ezredfordulóig kitartóan írta köny-
veit. Mindössze 25 éves volt, amikor 
megírta híres faluregénye, a Gondos 
atyafi ság első részét – a lányától tud-
juk, hogy még kézzel, ceruzával (!). 
Voltak még nagy írók, akik abban az 
időben, fi atalon írták meg korszakal-
kotó művüket, gondoljunk csak Nor-
man Mailerre (Meztelenek és holtak) 
vagy Mario Vargas Llosára (A város és 
a kutyák). Az 1955 és 1961 között, igen 

viszontagságos körülmények között 
megjelent háromkötetes mű a maga 
idejében legalább akkora bestseller-
nek számított Erdélyben, mint az em-
lített két író műve az Újvilágban. An-
nál is inkább, mert a könyvben már 
a kollektivizálás jelenségéről írt a 
szerző, amiért mai szóval élve kapott 
hideget-meleget a kor kritikusaitól.

Írói pályája azonban nem állt meg 
a faluregénynél, Szabó Gyula ennél 
sokoldalúbb író volt. Cseke Péter sza-
vaival élve „ha van Móricz-formátumú 
írója az erdélyi magyar irodalomnak, 
akkor Szabó Gyula kétségtelenül az.” 
Riportokkal ment tovább a megkez-
dett úton, illetve olyan novellákkal, 
amelyeknek olvasása ma is élvezetes 
– nem a két világháború közti romá-
niai magyar novellisztikát állította új 
pályára, hanem valami egészen más 
került papírra tollából. A falu életéből 
vett témák, történetek teljesen kortárs 
stílusban, igen fi nom nyelvezeten pe-
regnek a lapokon. Novellisztikája nép-
szerű lehet ma is: a Mátyuska macská-

Munka közben
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Kilencven éve született 
Szabó Gyula író

A SÁTÁN LABDÁI 

Az Erdély történetének egyik szeletét (a 17. század első 
felét) megörökítő A sátán labdáit olvasni egy állapot, egy 
„üzemmód” – az öt kötet annyira nem hétköznapi olvas-
mány, hogy kivételesen sok türelmet, időt és belefeled-
kezést igényel. Ez kellett annak idején a megírásához is: 
rengeteg kutatás, emberfeletti munka. De ha elkapjuk a 
fonalat, akkor életre szóló élmény még a „kóstolgatása” is.

Aki beszéltette a mú

Szabó Gyula portréja

KÉPEK FORRÁSA: SZABÓ GYULA ÖRÖKÖSEI

Úton Homoródalmásról a székelykeresztúri 
unitárius gimnáziumba 1942. szeptember 2




