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Szilágyi András a bentlakásbanSzilágyi András a bentlakásbanSzilágyi András a bentlakásbanSzilágyi András a bentlakásban    

 

1955 júniusában, az érettségi vizsga kellős közepén, Szilágyi András író meglá-
togatta a marosvásárhelyi Bolyai (Református) Kollégiumot. A diákokkal való el-
beszélgetésre a bentlakásban került sor. 

„Vaságyakon ülünk — írta később az író —, vastag, boltíves falak között, rá-
csos ablakok előtt, idelátszanak az internátusi udvar fái.” 

Nos, beszélgetés közben Szilágyi András azt kérdezte tőlem: 
— Te vagy-e az a János, aki verseket ír? 
Elpirultam. 
— Ne pirulj el — mondta —, mert pályafutásomat én is versírással kezdtem. 

Nagy költőnek készültem, így lettem végül is prózaíró.  

 

Gy. Szabó Béla és a Gondos atyafiságGy. Szabó Béla és a Gondos atyafiságGy. Szabó Béla és a Gondos atyafiságGy. Szabó Béla és a Gondos atyafiság    
 

— Emlékszem, Gy. Szabó Béla grafikus gyakran nyelvészkedett — mondja 
Kusztos Endre. — Foglalkoztatta egy-egy szó eredete, a szó átformálásának le-
hetősége. 

— Tudok róla — válaszoltam —, az Előre újságcímből például elvonta a lőre 
szót. 

— Képzeld el — folytatta Kusztos —, amikor az 1950-es évek második felé-
ben megjelent Szabó Gyula: Gondos atyafiság regénye, Gy. Szabó is elolvasta. Föl-
ajzották a szerelmi jelenetek, a pajzán történetek. Mindjárt kész is volt az új kö-
tetcímmel: Ondós atyafiság. Az ondó szó már a 14. századból adatolható.  

 

Ritka felfedezésRitka felfedezésRitka felfedezésRitka felfedezés    
 

Kibédre kerülésem után egy évvel, 1963. október 18-án jegyeztem le a Görgei 
Mihályné klasszikus népballadát. Adatközlőm a 66 éves Gergelyfi Samuné Mada-
ras Anna volt. 
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A balladaváltozat előkerülése kis szenzációt jelentett. Faragó József „ritka fel-
fedezésnek” minősítette. Irodalmi folyóiratban — félig tréfásan — ezt írta: „a 
gyűjtőnek még a szomszédba sem kellett átmennie, hogy a balladára rátaláljon, 
hisz Anna néni a háziasszonya” (Igaz Szó, 1965. március. 440. old.).  

 

Bocskay Vince és KusztosBocskay Vince és KusztosBocskay Vince és KusztosBocskay Vince és Kusztos    
 

Kusztos Endre meséli: 
— Jani, te tudod: 1925-ben születtem. Elfutottak az évek, közeledett a szüle-

tésnapom. Találkoztam Bocskay Vince szobrászművész barátommal. 
— Te Vince — mondtam —, most közelesen betöltöm a 77. életévemet. 
— Mennyit? 
Rögtön lerajzoltam a két hetest. Vince rápillantott. 
— Ügyelj — mondta —, mert a két hetes a két kaszást is jelenti. 

 

Hamar Márton lángot csiholHamar Márton lángot csiholHamar Márton lángot csiholHamar Márton lángot csihol    
 

Bereczki Gergely tanárkollegám mesélte (többször is), hogy egyetemista korá-
ban szobatársa volt Hamar Mártonnak, aki később számos természettudomá-
nyos könyv szerzője lett.  

— Nagy cigarettás volt, de az akkori gyufák minősége szinte a zéróval volt 
egyenlő. Neki mégis sikerült tüzet „gerjesztenie”. Azt mondta: 

— Látod-e, tüzet csiholtam picinyke szikrából. A tudományos kutatók, a köl-
tők, az írók — mert tehetségesek — általában ilyen kis szikrából csiholják az iro-
dalmi, a tudományos lángot. 

 

Fordításkötetem „sikere”Fordításkötetem „sikere”Fordításkötetem „sikere”Fordításkötetem „sikere”    
 

1993 júniusában jelent meg Az Estcsillag fordításkötetem. Negyven darabot a 
Novos marosvásárhelyi  kirendeltségének adtam át, vállalták az árusítást.  

Három hét múlva az elárusítónál ott feküdtek a könyv példányai — érintetle-
nül. 

— Senki sem vásárolt — mondta a főnök. 
— Na, adjon ide két példányt, fizetem, ott hadd fogyjon — válaszoltam. 
Másfél hónap múlva Bölöni Domokos fölkeresett Kibéden. 
— A Novos könyvkereskedő bebukott — mondta —, hoztam a könyvedből 

harmincnyolc darabot. Valaki kettőt megvásárolt, annak az árát a főnök nem ad-
ta ide. Vedd úgy, hogy elúszott. 
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Az anekdota megkomolyítása Az anekdota megkomolyítása Az anekdota megkomolyítása Az anekdota megkomolyítása     
 

A marosvásárhelyi Népújság irodalmi melléklete, a Múzsa, 1992. októberében 
lehozta a Zágoni Attiláról szóló Vendégfogadás című anekdotámat. Csakhogy a 
műfaji megjelölés rosszul sikerült: a lapban Ankétként jelent meg. Előkerestem 
az Idegen szavak kéziszótár-át, s elolvastam az ankétról szóló szócikket. Ott pedig 
ez áll: „ ankét tanácskozás, értekezlet.”  

— Hát igen — mondtam később Bölöni Domokosnak —, megtörtént az 
anekdota megkomolyítása. 

 

Beke Sándor dedikációjaBeke Sándor dedikációjaBeke Sándor dedikációjaBeke Sándor dedikációja    
 

1999 októberében — épp a születésnapomon — Beke Sándoréknál jártam 
Székelyudvarhelyen. Örömmel újságolta, megjelent „a kilencedik verseskönyve”, 
Erdélyi homály címmel. 

Átforgattam a kötetet, jól megszerkesztett kiadvány, fekete borítóval. 
— A cím szívbemarkolóan szép — jegyeztem meg, majd rábukkantam a követ-

kező sorokra: „a szabadság denevérjei véreznek / a magyar nyelv / éjszakáján.” Itt 
minden kommentár fölösleges. A szerző így dedikálta a versgyűjteményt: 

Ráduly Jánosnak sok szeretettel „egy lélekfoszlányt” az erdélyi homályból. 
Beke Sándor. Székelyudvarhely, 1999. október 27.  

 

Bölöni hívott telefononBölöni hívott telefononBölöni hívott telefononBölöni hívott telefonon    
 

2013 júniusában, a déli órákban, Bölöni Domokos hívott telefonon. Szeretné, 
ha a pár nap múlva esedékes író-olvasó találkozón ott lennék. 

— Nem tudom vállalni a vásárhelyi utat — mondtam —, nem érzem jól magam. 
Még közel tíz percig tereferéltünk, majd Domokos így búcsúzott el: „A jó Is-

ten öleljen át úgy, ahogy én ölelnélek. Nem fogsz megfulladni — garantálom.” 

 

Szabó Gyula és a kertészkedésSzabó Gyula és a kertészkedésSzabó Gyula és a kertészkedésSzabó Gyula és a kertészkedés    
 

Kusztos Endre festő- és grafikusművész 2013. április 26-án a vendégem volt 
Kibéden. Leghamarabb a zöldségeskertre volt kíváncsi. 

— Minden rendben — mondta —, a virágzó gyümölcsfák gyönyörű témák a 
magam fajta embernek. Szabó Gyula író jut most eszembe: a családjával tömb-
házban lakott Kolozsváron, de külön kertje volt a városban. Egyik alkalommal 
meg is mutatta. Azt mondta: 
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— Nézd meg, Bandi, irodalmi sikereimet ennek a kertnek is köszönhetem. A 
kertészkedés roppantul megnyugtat, másrészt pedig életkedvet ad, valósággal fel-
üdít. Az írói ötletek bizonyos része itt születik gyomlálás, kapálás, fa- és szőlő-
metszés közben. 

 

Lazics asztalaLazics asztalaLazics asztalaLazics asztala    
 

2013. június 26-án Marosvásárhelyen jártam, beütöttem magam a Kábel kocs-
mába is. Itt szoktak találkozni a Lazics asztala irodalmi kör hű „képviselői”. 
Bölöni Domokos megkérdezte: 

— Mondd csak János, a hányadik megjelent kötetnél tartasz? 
— A nyolcvanötödiknél — válaszoltam. 
Elekes Ferenc is — tréfának szánva — megkérdezte: 
— Ma, tehát a mai napon hány könyved jelent meg? 
A megfogalmazás több irányú töprengésre késztetett. Végül csak röviden vá-

laszoltam: 
— Érd meg Ferenc te is, hogy egyszerre több önálló kötet birtokosa légy. 
Négy-öt hónap múlva Elekes három frissen megjelent könyvvel lepte meg az 

olvasókat.  
 
 
 

Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2008-ban megjelent:   

    


