
ja vagy a Kell-e, Gyuri, aranybicska? 
fél évszázad után is idő- és „gyerekál-
ló” alkotás. Irodalmi gyöngyszemként 
tekinthetünk Társaim című, 1988-as 
kötetére is: egyszerűen csodálatos, 
hogy az írások gerincét a mindennapi 
kerti munka alkotja, de az író olyan 
érzékkel kapcsol hozzá kultúrtörténe-
ti eszmefuttatásokat, hogy az ember 
azonnal belefeledkezik az olvasásba 
– órákra.

Főműve és annak kálváriája

Korábban jelent meg élete főműve, 
az ötkötetes történelmi regényfolyam 
nagy része: Szabó Gyula írói pályá-
jának csúcsa ugyanis kétségtelenül 
A sátán labdái. 1978 és 1981 között 
jelent meg az első négy kötet, s noha 
az ötödik is elkészült 1986 végére, 
azokban a szűk esztendőkben hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar 
történelemmel foglalkozó, abból me-
rítő könyvet már nem fogják megje-
lentetni a kommunista Romániában.

Az ötödik kötet kéziratának, illet-
ve megjelenésének kálváriája tovább 
tartott a rendszerváltás után is. A 
zűrzavaros kilencvenes évek után vé-
gül csak 2002-ben jelent meg annak 
ellenére, hogy a rendszerváltás után 
valahogy nem kerültek elő azok a 
kéziratok, amelyekről a romániai ma-
gyar irodalom nagyjai azt állították, 
a diktatúra sötét éveiben az íróaszta-
lok fi ókjaiban lapultak. Bálint Tibor, 
Szabó Gyula egyik kedvelt pályatársa 
abban az időben elég epésen kérdez-
gette az irodalmi találkozókon, hol 
vannak ezek a kéziratok, de mint 
kiderült, az íróemberek egyikére-má-
sikára is jellemző, hogy könnyebb 
mártírkodni, mint dolgozni. Szabó 
Gyulának viszont nemcsak, hogy ott 
lapult az egyik legfontosabb kézira-
ta a fi ókban, de újak is születtek: az 
Erika írógép folyamatosan csattogott 
a kolozsvári tömbházlakásban, mi-
közben megjelent a korábban megírt, 
Ostorod volt-e Rodostó? című, három 
„történelmi tudósítást” tartalmazó 
kötete.

Az elhallgattatott múlt 
megszólaltatása

Filep Tamás Gusztáv irodalomtörté-
nész úgy jellemezte Szabó Gyulát, 
hogy „nem tartozott azok közé, akik 
igyekeznek megszervezni saját ünne-
peltetésüket”. Ami pedig írásainak 
világát illeti, arról is Filep fogalma-
zott meg sok-sok értő sort, például 
ezeket: „Szabó Gyula világképe nem 
rokon sem a Tamási Áronéval, sem a 
Nyirő Józsefével. (...) Klasszikus stili-
záltság helyett nála a népi köznyelv 
átpoétizálásával, a népnyelv logiká-
jának végsőkig vitt kiaknázásával ta-
lálkozunk.” És hogy miért a magyar 
történelem, miért az erdélyi késő kö-
zépkor? Erre maga is többször adott 
választ, de a korábban már említett 
Cseke Péter tömören így közölte ezt: 
„A Trianon utáni hivatalos román 
állampolitika igyekezett meghamisí-
tani vagy elhallgatni az erdélyi ma-
gyar múltat. Szabó Gyula ezt a múltat 
kezdte »beszéltetni« napi rendszeres-
séggel és mindennapi érzékletesség-
gel a nyolcvanas évek elején, illetve 
az otthoni intelemnek megfelelően 
– az igazmondás pireneusi törvényé-
nek szellemében – »szívszakadásig« 
szembeszállt azokkal, akik »pénzért 
meghamisítják a történelmet«.”

Ezt a célt szolgálta későbbi, már 
az ezredforduló után megjelent, 
négykötetes Képek a kutyaszorító-
ból, illetve a Kényszerpályák című 
dokumentum-kötete is – ezekben 
a Gondos atyafi ság születésére, az 
ötvenes évek mindennapjaira és az 
írói pálya kezdeteire emlékszik visz-
sza. Tulajdonképpen ezek az írások 
zárják az életművet, no meg A sátán 
labdáinak ötödik, befejező kötete, A 
béke hamuja, amely végül 2002-ben 
jelent meg, de nem az addigi kötete-
ket kiadó Kriterionnál. Az életműből 
kihagyhatatlan a kilencvenes évek 
egyik legszemélyesebb darabja, a Ke-
gyetlen kegyelet (Polis, 1996, Kolozs-
vár), amelyben hirtelen elhunyt báty-
jának, Sándornak állít egy könyvnyi 
emléket.

A számadások ideje volt az utolsó 
évtized Szabó Gyula életében. Érde-
kes, hogy habár élete során több iro-
dalmi díjat is kapott, a legfontosabb 
kitüntetésének azt a Hargita-díjat tar-

totta, amelyet halála előtt néhány hó-
nappal szülőfalujának templomában 
adtak át neki a megye akkori vezetői.

A lezárult életmű

Szabó Gyula életének 75. évében, 
2004. december 21-én hunyt el Ko-
lozsváron – temetését néhány nappal 
később, igazi székelyföldi hidegben 
tartották a homoródalmási temető-
ben. Akkor nagy szavaktól és sallan-
goktól mentesen, sok-sok almási, egy-
szerű ember társaságában kísértük 
végső nyughelyére, a domboldalba, 
testvére és szülei sírja mellé. Tudtuk 
már akkor, hogy a magyar irodalom 
egyik utolsó nagy klasszikusa száll 
előttünk a sírba – Tamásihoz, báró 
Kemény Jánoshoz vagy Kós Károlyhoz 
hasonlóan. Az életmű viszont velünk 
marad, nem is akárhogyan. Ahogy 
Szilágyi István akkor megfogalmazta: 
„Elhunytával az életmű lezárult; bevé-
geztetett. Ám a könyvek sorsa, tudjuk, 
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A könyvek 
sorsa, tudjuk, 
rejtély. Azok 
föltámadhat-
nak, új életet 
kezdhetnek. 
Akkor is, ha 
írójukkal oly 
univerzum 
szállt sírba, 
melynek egye-
dül ő igazodott 
el rejtekeiben.

A Dévai Kölyök Manufaktúra termékei. Rendelhetők

rejtély. Azok föltámadhatnak, új életet 
kezdhetnek. Akkor is, ha írójukkal oly 
univerzum szállt sírba, melynek egye-
dül ő igazodott el rejtekeiben.”

Szabó Gyula nevét a homoródal-
mási kultúrotthon és egy alapítvány 
is viseli, szülőfalujában pedig igé-
nyesen berendezett emlékszobát ala-
kítottak ki. Ha arra járunk, nézzünk 
be, hiszen nem mindennapi élmény 
egy ilyen író személyes tárgyai között 
emlékezni. Ha pedig könyveinek lap-
jai közé merülünk, ott a régi erdélyi 
világot érezzük összefonódni az új-
jal, a közelmúlttal, napjainkkal.

(A cikkünkhoz mellékelt fényképe-
ket Szabó Gyula örököseinek enge-
délyével közöljük, akárcsak a szöveg-
be foglalt életrajzi momentumokat 
és idézeteket – ezeket remélhetőleg 
örökre őrizni fogja az emlékezet.)
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Író-olvasó találkozón Szilágysomlyón 1976 májusában

2004-ben Hargita-díjat kapott, 
amit az almási templomban 
adtak át




