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Szabó T. Attila és Szabó AttilaSzabó T. Attila és Szabó AttilaSzabó T. Attila és Szabó AttilaSzabó T. Attila és Szabó Attila    
 

Szabó Attila barátom is (ma szótárszerkesztőként ismert) az 1960-as években 
végezte egyetemi tanulmányait Kolozsváron. Vizsgáznia kellett Szabó T. Attila 
professzornál nyelvtörténetből. A szinte teljes névazonosság közrejátszott ab-
ban, hogy kettejük között közvetlen hangú eszmecsere bontakozzék ki. Adott 
pillanatban azt kérdezte Szabó T. Attila: 
— Mondja, kedves Szabó Attila, kettőnk között milyen különbség van? 
Szabó Attilát meglepte a kérdés, értetlenkedve nézett a professzorra. Szabó T. 

Attila újból megkérdezte: 
— Tehát milyen különbség van a kettőnk neve között? 
— Hát az a T betű, professzor úr! — válaszolt találóan Szabó Attila. 

 

Ha Bözödi látnáHa Bözödi látnáHa Bözödi látnáHa Bözödi látná    
 

1998. szeptember 13-án a bözödi Általános Iskola fölvette a falu nagy 
szülöttjének, Bözödi Györgynek a nevét. Erdőszentgyögy polgármestere és az 
iskola igazgatónője „húzta le” a leplet. A lepel felső jobb csücske valamiben 
megakadt, a ráncigálás mit sem használt. Gálfalvi György, az Írószövetség 
képviselője megjegyezte: 
— Ezt most ha Bözödi látná, készen is volna az „alkalomra” született újabb 

versével. 

 

Sütő András gratuláltSütő András gratuláltSütő András gratuláltSütő András gratulált    
 

1975-ben elhunyt Kovács György író felesége, a temetésen — a család 
barátainak nevében — Sütő András mondott búcsúbeszédet. A megemlékező 
torra a családi házhoz voltunk „hivatalosak.” Ahogy befordultunk a kapun, Sütő 
András hozzám lépett, kezet nyújtott (már ismertük egymást), s azt mondta: 
— Gratulálok a frissen megjelent Kibédi népballadákhoz. Maga gyönyörű 

emlékoszlopot állított a falunak, s ez hozzásegít ahhoz, hogy tovább éljünk. 
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Székely János és a költészetSzékely János és a költészetSzékely János és a költészetSzékely János és a költészet    
 

1986-ban Székely János költő- és drámaíró — Szilágyi Károly társaságában — 
nálam járt Kibéden. Akkor már közismert volt sajátos felfogása a költészet 
jövőjéről. Dedikálás közben mégis rám kérdezett: 
— Mi a véleménye a költészetről? 
— Költészet volt, van és lesz a jövőben is. Amikor a kisgyerek azt mondja: 

„Szeretlek, édesanyám!” — ez kész költemény. 
Székely János — némi töprengés után — ezt írta az Egy rögeszme genezise 

(Bukarest, 1978) című kötetébe: „Én egészen komolyan gondoltam azt, amit 
ebben a könyvben megírtam, hogy a költészet nincs már, de nem muszáj egészen 
komolyan venni. Ráduly Jánosnak szeretettel Székely János. Kibéd, 1986. V. 30.” 

 

Huszár Sándor és az állameHuszár Sándor és az állameHuszár Sándor és az állameHuszár Sándor és az államelnöklnöklnöklnök    
 

Az 1978-as makfalvi Huszár Sándor-est keretében a székelyudvarhelyi szín-
játszó csoport bemutatta a Jött egy lány a telepre című Huszár-darabot. Előadás 
után „felvonultunk” az emeleti gyűlésterembe, a terített asztalok mellé. Amikor 
Huszár megpillantotta a falon a „nagyfőnöknek”, Csaunak a képét, azt mondta: 
— Fiúk, jó munkát végeztünk, mert né, apuka mosolyog. 
Két nap múlva Fülöp Dénes tanárt, a találkozó szervezőjét, kihallgatásra 

hívták: 
— Milyen megjegyzést tett Huszár Sándor az államelnökről? 
Fülöp frappánsan válaszolt: 
— Uraim, az előadás után ünneplés volt, vidámság volt, jókedv volt — nem 

politizálás! 

 

Csoóri Sándor és a konferanszCsoóri Sándor és a konferanszCsoóri Sándor és a konferanszCsoóri Sándor és a konferansz    
 

Az 1994-es hármasfalusi ünnepségen Csoóri Sándornak feltűnt a konferansz 
(műsorközlő) különleges hetykesége, túlzottan nagy magabiztossága. Felém ha-
jolva azt kérdezte: 
— Ki a bemondó? 
— Nyugdíjas barátunk. 
— De honnan jött? 
— Itt lakik a faluban, idevaló. 
Csoóri a színpadra mutatott: 
— Ide nem való, semmiképpen sem ide való! 
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Reggeli mellett Vasas SamuvalReggeli mellett Vasas SamuvalReggeli mellett Vasas SamuvalReggeli mellett Vasas Samuval    
 

Vasas Samu néprajzkutató legismertebb könyve Népi gyógyászat címmel jelent 
meg 1985-ben. A szerzővel 1992 júniusában kerültem közvetlenebb kapcsolatba, 
együtt reggeliztünk Homoródfürdőn. 
— Hallom, betegeskedsz — mondtam. 
Azonnal válaszolt: 
— Igen, májcirózisom van, felvágtak, májpróbát akartak venni, s kiszúrták az 

epémet. 
Elgondolkoztam. Kis idő múlva tréfásabb hangütéssel mondtam: 
— Te Samu, aki egész könyvet írt a gyógyászatról, az hogy lehet beteg? 
— A könyv az könyv, én pedig én, ez a baj — zárta le a beszélgetést Samu. 

 

Itt is van egy NapItt is van egy NapItt is van egy NapItt is van egy Nap    
 

Kusztos Endre grafikusművész meséli, hogy 1963-ban a családjával a 
tengerparti Eforiára utaztak, nyaralni. Kisfiúk, Endrécske, négy esztendős volt. 
Amint ballagtak a tenger felé, hát Endrécske felpillantott az égre, majd elkiáltotta 
magát: 
— Né, itt is van egy Nap, mint otthon! 

 

Szabályos ezredesSzabályos ezredesSzabályos ezredesSzabályos ezredes    
 

A nyolcvanas évek elején Szovátán összetalálkoztam Kusztos Endre festő- és 
grafikusművésszel. Magam feldúlt idegállapotban voltam. Mondtam Bandinak: 
— Üljünk le valahová, van mondanivalóm. 
Beültünk a sörözőbe. Elmondtam, hogy milyen furcsa „látogatóm” volt: 

belügyis tiszt keresett fel. 
— Ó, nyugodj meg — mondta Kusztos —, inkább arról beszélj, milyen 

rangja volt? 
— Kapitány volt. Képzeld el, igazoltattam. 
— Csak kapitány volt? 
— Igen, miért? 
— Azért, mert nálam is járt valaki, de az szabályos ezredes volt. Úgy, hogy ne 

zavartasd magad, most iszunk. 
A sör nyugtatólag hatott ránk. 
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A kilenc berbécsA kilenc berbécsA kilenc berbécsA kilenc berbécs    
 

1956-ban az erdőszentgyörgyi középiskola bentlakó tanulóinak voltam a 
nevelője. Az egyik nap Baczó Zoltán igazgató a következő kéréssel fordult hoz-
zám: 
— Nézd, a rajoni pártbizottság aktivistáinak előadásokat szervezünk, s a 

magyar nyelv- és irodalom oktatását reád bíznám. Főleg nyelvtani ismeretekre 
volna szükség és írásgyakorlatokra. Azt te is tudod, hogy pártaktivistáink több-
sége négy-öt osztályt ha végzett. 
Hát magamévá tettem a „feladatot”, s tisztességes órákat tartottam az 

„elvtársaknak”. 
Csakhamar megnyertem a bizalmukat, olyannyira, hogy például Faluvégi 

elvtárs az egyik nap kétoldalas jegyzőkönyvvel állott elémbe: az volt a kérése, 
hogy olvasnám el, s igazítsak a szövegen, ahol szükséges. 
Kezdődött pedig a jegyzőkönyv a megszokott bevezető formulával. Ahogy 

tovább olvasom, hát tágra nyitom a szememet: a jelen vannak résznél, a ha-
talmasságok nevei között kilenc berbécs is szerepelt. 
— Mi van ezzel a kilenc berbéccsel? — kérdem. 
— Tudja, arról van szó, hogy Havadon megdöglött kilenc berbécs. 
— Ej — mondom —, akkor a berbécseknek nem az elvtársak között van a 

helye. 
— Igaz, igaz, tegye oda őket, ahová kell — mondta Faluvégi elvtárs. 

 

Salamon Anikó és a levélírásSalamon Anikó és a levélírásSalamon Anikó és a levélírásSalamon Anikó és a levélírás    
 

Az 1970-es évek második felében Salamon Anikó, a Kriterion Könyvkiadó 
szerkesztője levelet írt, amelyben arra kért, utazzam sürgősen Kolozsvárra: vég-
legesítenünk kell az Elindultam hosszú útra című könyvem kéziratát. 
Hát én nem a levélírással törődtem, hanem gyorsan elrendeztem a he-

lyettesítésemet az iskolában, így másfél nap múlva már Kolozsváron voltam. 
Salamon Anikó rám förmedt: 
— Mért nem válaszolt a levelemre? 
— Anikó kedves, magam jöttem, a levél valahol félúton lenne csak. 
— Maga akkor is kellett volna írjon! — rázta a fejét Anikó. 
Mentvén a helyzetet, így válaszoltam: 
— Semmi baj, Anikó, visszamegyek Kibédre, s azonnal írni fogok. 
Persze, már ez nem volt fontos, 1979-ben meg is jelent a könyv. 
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Két történet Szőcs KálmánrólKét történet Szőcs KálmánrólKét történet Szőcs KálmánrólKét történet Szőcs Kálmánról    
 

1 
    

Az 1970-es évek elején Szőcs Kálmán Kibédre jött Marival, a feleségével. Azt 
mondta: 
— Nézd, Jani, én annyiszor, de annyiszor vendégeskedtem nálatok, most ti 

lesztek az én vendégeim. Hoztam egy liter jó küküllőmenti bort (Mari szülei 
Kelementelkén éltek), hogy fogyasszuk el. 
Hosszú órákat töltöttünk el a bor mellett („felpótoltam” az enyémből is), 

ugyanis belemerültünk a sakkozásba: vertük egymást, ahogy csak lehetett. 
Amikor belefáradtunk, Kálmán azt mondta a feleségének: 
— Mari, ennyi győzelmet s ennyi vereséget még sohasem vittem haza, mint most. 
 

2 
 

Ugyancsak az 1970-es évek elején találkoztam Szőcs Kálmánnal Marosvásár-
hely főterén. 
— Milyen jó, hogy látlak — mondta —, épp hazafelé tartok a szerkesz-

tőségből, s gyere, nézd meg a lakásunkat. 
Hazaballagtunk. 
— Muszáj meginnunk egy-egy pohár pálinkát — mondta Kálmán. 
A dolgozószobában ültünk le. Az írógép ott feküdt az íróasztal közepén, 

mellette pedig József Attila 1935-ből való, már idegroncsot mutató fényképe. 
Megkérdeztem: 
— Te Kálmán, József Attilának mért pont ezt a fényképét választottad? 
Kálmán így válaszolt: 
— Tudod, egy kicsit magamat látom benne: „sorsa az én sorsom”, ahogy 

Arany János írta. 

 

HölgyválaszHölgyválaszHölgyválaszHölgyválasz    
 

1993 nyarán „kiadós” író-olvasó találkozó volt Korondon a középiskolások 
Nemzetközi Irodalmi Tábora keretében. A szerzői felolvasások után Nagy Pál 
irodalomkritikus a fiatalokhoz szólt: 
— Bizonyára köztetek is vannak, akik verseket, karcolatokat írnak, s látni 

szeretnénk, ki vesz annyi bátorságot, hogy — nekünk szánt válaszként — 
felolvas a „műveiből”? 
Egy budapesti és egy kolozsvári kislány jelentkezett. Bölöni Domokos rögtön 

megjegyezte: 
— Hölgyválasz következik! 
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Beke Sándor és a „védtelen évek”Beke Sándor és a „védtelen évek”Beke Sándor és a „védtelen évek”Beke Sándor és a „védtelen évek”    
 

1995-ben Beke Sándor költő, könyvkiadó, így fogadott: 
— Megjelent a második verseskönyvem, a Védtelen évek. Írhatnál róla. 
— Írok — mondtam —, a kiadó más könyveit is recenzálom. 
Miután a tervezgetésben közös nevezőre jutottunk, a szerző plajbászt vett elő, 

s ajándékkötetét megdedikálta: „Ráduly Jánosnak a »védtelen évek« emlékére, 
munkatársi szeretettel, barátsággal: Beke Sándor. SzUdvarhely, 1995.” 
Nos, a Beke-könyvről írt recenzióm „karriert” futott be: közölte a Székely 

Útkereső folyóirat 1996. 1-2-3-4. száma, a lap reprint kiadásában is ott „ékes-
kedik”, s beépült Könyv és élet című, kritikákat tartalmazó könyvembe is (Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2011). Hát ez már kész irodalom-
történet! 
 

A „lelőtt” HazanézőA „lelőtt” HazanézőA „lelőtt” HazanézőA „lelőtt” Hazanéző    
 

Ambrus Lajos, a Hazanéző című lap főszerkesztője 1996-ban csokornyi verset 
kapott külföldi szerzőktől. 
— Kellemetlen helyzetben vagyok — mondta —, a versek rosszak, olvasd el 

te is őket. 
A verseken „átszaladtam.” 
— Muszáj közölnöd őket? — kérdeztem. 
— Muszáj volna. 
Töprengtem, s a következő ötletem támadt: 
— Oszd meg a verseket, Lajos barátom, közöld két-három számban, jobban 

elcsúsznak. 
— Azt már nem — válaszolt Ambrus —, mert akkor két-három Hazanéző-

számot „lövök le!” 
 

Ambrus, akit futtatnakAmbrus, akit futtatnakAmbrus, akit futtatnakAmbrus, akit futtatnak    
 

Az 1990-es években a korondi irodalmi diáktáborok megnyitásakor rend-
szerint Ambrus Lajos tanár, költő tartott beszédet. Egyik alkalommal — kicsit 
kajánul — megjegyeztem: 
— Te Lajos, nem tudtam, hogy téged itthon ennyire futtatnak! 
— Igen, futtatnak — válaszolt Ambrus —, de gyakran kiakasztanak, s 

elvágódom. 
— Na, de felugrasz, nemde? 
— Muszáj felugranom, másként nem tudnának ismét futtatni — válaszolt 

nevetve Ambrus. 


