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Beszélgetés Szabó Mihályné Kulcsár Ilonával 

 
Jékely Zoltánt közel évtizedes, szoros barátság fűzte a Szovátán élő Szabó Mi-

hály tanárhoz és családjához. Erről beszédesen tanúskodnak a megmaradt Jé-
kely-levelek. A levelek megőrzői Szabó Mihályné Kulcsár Ilona, valamint az 
unoka, a Parajdon élő Veress Árpád Péter. Szabó Mihálynét (Ilu, Ilike nénit) a 
barátság történetéről faggattuk. 

 

— Hogyan, miképpen ismerkedett meg a Szabó-család Jékely Zoltánnal? 
 

— Kezdjük azzal, hogy a Szovátán élő Biró Gáborékat rokoni szálak fűzték a 
Jékely-családhoz. Gábor több alkalommal is megpróbálkozott azzal, hogy Jékely 
Zsolit meghívja családja körébe. Az volt Jékelynek az aggodalma, hogy: 

— Mit csináljak én Szovátán? 
Azt mondta Gábor: 
— Ne búsulj, én bemutatlak egy irodalmár barátomnak, meglátod, hogy na-

gyon jól fogtok ti együtt beszélgetni. Nem fogsz unatkozni. 
1973 őszén Jékely Zoltán — mások társaságában — megérkezett Szovátára. 

Szabó Mihály, a férjem, Biró Gáborék lakásán találkozott Vele. Rögtön össze-
tegeződtek, elbeszélgettek. Úgy határoztak, eljönnek hozzánk is, a lakásunkra, 
lássa meg, ismerje meg a családunkat. Jékely nagyon szimpatikus, kedves volt, 
mosolygósan jött be, mintha már találkoztunk volna. Tehát kellemes, aranyos 
ember volt. Misi így mutatta be: 

— Na, megjött az én drága barátom, a nagy kombinátor, ismerd meg Te is. 
Jékely nagyon meleg szívű, roppant egyszerű és jóságos volt, amikor be-

mutatkozott. Megkínáltuk vacsorával, volt éppen pár halunk, pisztrángok. Jékely 
előbb tiltakozott, hogy ő nem vacsorázik, mert Gáborék várják vacsorával. Ak-
kor azt mondta Misi: 

— Ezt a pisztrángot mindenképpen el kell fogadni, mert ezeket én fogtam a 
szovátai Juhod vizében. 

Akkor én megsütöttem a halakat. Volt Misinek szilvapálinkája, s házi bora. 
Jékely ezekből kóstolt, keveset. Panaszkodott a gyomrára, hogy ő nem tud akár-
mit enni és inni. Azt mondta Misi: 

— Ez a kicsi szilvapálinka orvosság lesz, meglátod. 
Aztán ügyesen koccintottak. 
Így aztán szép barátság alakult ki kettőjük között. 
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— Ugye, horgásztak is együtt? 
 

— Már azon az őszön ki is próbálták közösen a horgászást. Jékely hamarabb 
vissza akart menni Budapestre, de aztán maradt, mert szép idő volt. A Juhod vi-
ze nem volt messze, sem a Küküllő, s kimentek, horgásztak két napot. Fogtak 
valamiket, keveset. A legfontosabb az volt, hogy kint legyenek a vízen. Zsoli meg 
is tanulta a halak erdélyi nevét, de még mennyire! Fogtak például apró halakat a 
Küküllőn, Kibéd felé, ilyent-olyant, akkor azon elmélkedtek, hogy ez a hal mi-
lyen s az milyen. Jékelynek volt egy halászkönyve, amelyik mutatta a különböző 
halakat. Nálunk a hegyi patakokban egészen más halak vannak, mint a Dunán. 

 

— Jékely székely népdalt tanult Misitől. 
 

— Igen, horgászás közben Misi énekelt, s Jékely is megtanulta az eredeti népi 
dalokat. Például A szovátai zöld erdőben népdalt is. Ezt a dalt szegény — nyugod-
jék — Kusztos Piroska zenetanárnő fedezte fel annak idején, amikor még egye-
temista volt. Kellett gyűjtsön Maros menti és sóvidéki népdalokat. Ezt a dalt el-
énekelte Misi Zsolinak, akkor énekelték ketten, s így Zsoli megtanulta a szöveget 
is, a dallamát is. Misi még szavalt is. Sokszor elmondta a Dsida Jenő-verset, a 
Psalmus Hungaricust, Kányádi Sándortól pedig A XC. zsoltárt. Könyv nélkül tudta 
őket, pedig hosszú versek. 

 

— Horgászás közben fényképek készültek. 
 

— A fényképeket Schneider Gáborné készítette. Ez a Schneiderné Zichi-le-
ány volt, Erzsébet. A férje valamikor a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, nagy 
beosztásban. Schneiderék is Jékelyvel jöttek Szovátára, ők magukat fenn a Für-
dőtelepen szállásolták el, amikor megérkeztek, rögtön. 

Mikor Misi és Zsoli elmentek horgászni, Schneiderné elkísérte őket. A felvéte-
lek kinn készültek a Küküllő s a patakok partján, több helyszínen. 

 

— Jékely már a legelső, Szabó Mihálynak címzett levelében szemüvegeket emleget. 
 

— Misi nagy szemüvegviselő volt, s mikor Jékely ment vissza Budapestre, 
már vitte magával az új recepteket. Ugye, a férjem azt akarta, hogy legyen neki is 
jó szemüvegje. Mert gyengülni kezdett a szeme. Tette, vette szegény a régi sze-
müvegeket, egyikkel távolabb látott, a másikkal közelre, de ezek már kevésnek 
bizonyultak. Mert közben — ő akkor még nem tudta — kialakult nála egy ér-
szűkület. S ez okozta, hogy nagyon gyakran kellett szemüvegeket váltania. 
Mondta is aztán az orvos, hogy érszűkülete van, s ez jelentkezett az agyban s a 
szemnél, a látásnál is. 

 

— Szeretném, ha Ilu néni pár szót szólna Bene László és Jékely kapcsolátáról. Hogyan 
történt a megismerkedésük? 
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— Jékely akkor ismerte meg Bene Lászlót, amikor egyszer Parajdon látogatást 
tett. Bene ott fungens pap volt. Elmondta Jékelynek, hogy ő mennyire szerette 
Áprilyt, milyen közeli barátok voltak együtt, esténként találkoztak, beszélgettek. 
Szóval, nagyon jól volt a két család együtt. Na, ezen a dolgon keresztül történt 
Zsoli megismerkedése a Bene-családdal. Bene halála után Jékely utal is arra, 
mennyire fáj neki, hogy most már nincs Bene László, többet már nem láthatja. 
Ezt elmondtuk a Bene-rokonoknak is, hogy Jékely milyen szépen emlékezett 
meg a barátjáról, és hogy fájlalja a halálát. 

 

— A Jékely-levelekben többször is szó esik a Szabó-fiúkról. Hány gyerek született a csa-
ládban? 

 

— Három. A lányunk született 1947. július 4-én Székelyabodban. Utána született 
Mihály (Misike) 1948. november 20-án. Aztán született a harmadik gyermekünk, 
György, mégpedig 1950. február 2-án. Ő van Parajdon jelen pillanatban. És a lá-
nyom is ott van, Emőke, a férje után Veress Emőke. A teljes neve Veress Árpádné 
Szabó Emőke. Misike, ugye, nemrég hunyt el. 

Na, a két fiú volt az, akik megjárták Szombathelyt. Szombathelyen volt — azt 
hiszem, most is megvan — egy híres kórház, Markusovszkij-kórház. Mintha ez 
lett volna a neve. Itt hemofiliásokat is műtöttek, hemofiliás betegeket. A fiúnk, 
Misike, hemofiliás volt, ez örökölt vérzékenység. Ha vérzik, nem áll meg a vér. 
Vérátömlesztéssel pótolják. A kórháznál volt egy híres orvos, annak a férjem le-
velet írt, érdeklődött, mi szükséges ahhoz, hogy a beteget felvehesse a kórházba, 
s meg is műthesse. Így ment el Misike Magyarországra, a kísérője Gyurka volt, a 
testvére. Egyedül nem mehetett, mert hol a keze fájt, hol a lába, autóbuszon fel-
szállni, leszállni — egyedül nem mertük elengedni. A fiúk meglátogatták Jé-
kelyéket Budapesten, vitték a recepteket is, a szemüvegeknek. Zsolival nem talál-
koztak, a feleségével viszont igen, Adrienne-el. Otthon találták. Megígérték a fi-
úk, hogy ha majd jönnek vissza Szombathelyről, értesítik őket. De csak telefo-
non tudták értesíteni Adrienne-t, mondja meg Zsolinak, hogy a kórház nem tud-
ta Misikét vállalni, szükséges a román állam s az Egészségügyi Minisztérium jó-
váhagyása. Hát ez hosszas procedúra lett volna. Próbálkoztunk Bukarestben, de 
nem engedélyezték. 

 

— Jékely az egyik levelében Kály Ilikét emlegeti. 
 

— Kály Ilike nagykendi kislány volt, jóképű kislány, az akkori nagykendi pap-
nak a lánya. Akkor már — azt hiszem — nem is középiskolás volt, hanem egye-
temista. A találkozás Kenden történt, Zsoli, ugye, a kendi Péterfy László refor-
mátus papnak a rokona volt. Jékely beleszeretett a lányba, szerelmes lett, levele-
ket írtak egymásnak, de aztán nemsokára jött a világháború, a második, s elma-
radtak egymástól. Közöttük nagy szerelem volt, Jékely sokat emlegette Ilikét ké-
sőbb is. Ilike korán meghalt, valamilyen betegség folytán fiatalon halt meg. 
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— 1975-ben Jékely — a levél tanúsága szerint — dedikált verseskötetet küldött a csa-
ládnak. 

 

— A könyv nem érkezett meg. Valakitől elküldte, de egyáltalán nem jött meg. 
Postán sem. 

 

— Milyen volt a ribizlibor? 
 

— A fekete ribizlibor a férjemnek volt az egyik kedvenc itala. Rengeteg bokra 
volt, s csinált bort. Jó volt, mert a feketeribizli tele van vastartalommal, C-
vitaminnal. Abból a borból kóstolt meg keveset Zsoli. Ízlett neki, de alig ihatott, 
a gyomrával, ugye, probléma volt. Rengeteg savja is volt. Mondom, a bort éppen 
csak megkóstolta. 

 

— Szeretném, ha Ilu néni a budapesti látogatásról is szólna. 
 

— 1976-ban elhatároztuk, hogy na, most elmegyünk Magyarországra. Persze, 
Budapestre megyünk, a nővéremhez, és meglátogatjuk Jékely Zsoliékat is. Misi 
levelet írt Zsolinak, s jelezte, hogy mikor érkezünk. Szentgyörgypusztán, vagyis 
az Áprily-völgyben volt Zsolinak egy kis nyaralója. Magaslaton volt, úgy, hogy be 
lehetett látni a völgybe. Lehetett látni, hogy na, érkezik valaki, jön az úton. Zsoli 
meglátott bennünket, otthon volt a két unokájával. Nagyon szerette az unokáit. 
És akkor ketten Misivel megérkeztünk, az unokáknak, persze, vittünk egy kis er-
délyi ajándékot, édességeket. Kedves, intelligens gyerekek voltak, látszott, hogy 
milyen családban nőnek fel. Zsoli mondta rögtön az unokáknak: 

— Na, megjött a nagy mesemondó, mond nektek mesét Misi bácsi. Zsoli ér-
deklődött az utazásunkról, kérdezte: 

— Milyen volt az utazás? Ugye, vonattal jöttetek? Annak is megvan a varázsa. 
Jól éreztük magunkat, felemelő volt az az érzés, hogy találkozni fogunk Jékely 

Zsolival. 
Szentgyörgypusztán Mártánál is voltunk, ő is ott lakott az Áprily-völgyben. A 

férjével együtt szobrászkodott. Márta a testvére volt Zsolinak, a férje után való 
neve Mészáros. A férje is szobrászművész. Mind a ketten dolgoztak, faragtak. 
Márta ebédeltetett meg minket. Azt mondta Zsoli: 

— Én úgy vagyok itt, mint egy agglegény, mert Adrienne-nek nincs ideje ak-
kor, amikor éppen nekem van, úgy, hogy én főzök, rántottát készítek, sütök ma-
gamnak valamit. 

Mondom, Márta várt ebéddel. Nem kellett messze menjünk, közel voltak 
egymáshoz a nyaralók. Márta örvendett nekünk, elbeszélgettünk, kérdezősködött 
a családról, hogyan élünk és hogy vagyunk. Akkor még keveset tudtak Erdélyről, 
ugye, ez 1976-ban volt. 

 

— Budapesten fölkeresték-e Ilu néniék a Jékely-házat? 
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— Misi, a férjem volt náluk, Zsolival ketten megbeszélték előre, hogy mikor 
találkoznak. Én maradtam a nővéremnél. Misiék fölkeresték azt a cukrászdát is, 
ahol Zsoli sokszor szokott tartózkodni, amikor benn volt a városban. Olyan író-
találkozók voltak ott, Zsoli sokszor ott olvasta el a napi híreket. Ott beszélgettek 
együtt sokáig. 

Adrienne-nel nem tudtunk találkozni, ő akkor épp vidéken volt valahol, fellé-
pése volt. Később, mikor Misi ismét járt Pesten, akkor találkozott vele is. 

 

— Misi és Jékely horgásztak-e Budapesten? 
 

— Amíg ott voltunk Szentgyörgypusztán, ott volt a Duna nem messze, akkor 
vagy két órára lementek a Dunára. Zsoli megmutatta azt a helyet, ahol ő szokott 
horgászni, ugye, minden horgásznak megvan az ő helye. Mondta: 

— Na, itt horgásztam, ekkora s ekkora halat fogtam, máskor semmit sem. 
Most, a két óra alatt is megpróbáltak halat fogni, de nem sikerült. Ez a horgá-

szás csak azért volt, hogy ismerje meg Misi is, a Dunán hol lehet és hogy lehet 
horgászni, és milyen gyönyörű az a hely, ahol Zsoli horgászni szokott. Persze, a 
halászat állandó probléma volt közöttük, állandóan visszatértek rá, mind a ketten 
szenvedélyesen halásztak. 

 

— Jékely az egyik levelében kérte Misitől a sógornője címét. Ki a sógornő? 
 

— Az én nővérem, Tanászi Béláné Kulcsár Erzsébet, Böske. Náluk aludtunk, 
amíg Pesten voltunk. 

 

— Ugyancsak a levelekben szó esik az Áprily-estről. 
 

— Igen, előadás volt a szovátai kultúrotthonban, a tantestület tagjai is fellép-
tek, Áprily-verseket szavaltak, a gyermekek bizonyos jeleneteket mutattak be az 
Álom a vár alattból. Ment a nép, tele volt a kultúrotthon. A műsorról fényképek 
készültek, s ezeket Misi elpostázta Jékelynek. Beszámoló levelet is írt. 

 

— Milyen növény volt a többször emlegetett szentjánoslapi? 
 

— Valami gyógynövény, amelyik ott terem a víz partján. Ott látta meg Zsoli, 
ahol halásztak, a Juhod vize mellett, s fent a Bucsin felé. Hogy mire jó, azt már 
nem tudom. Zsoli szedett össze a gyógynövénylevelekből, szárakból, ágakból, 
azt becsomagolta, s vitte magával. De gyökeret is vitt, azt mondta, kell neki. 
Ugye, valamikor Parajdon volt Áprily boronaháza, s ez a virág egy kicsi parajdi 
levegőt jelentett. Sárga virág volt, azt mondta Zsoli: 

— Te Misi, hát ebből a virágból szedjünk! — s így szedtek aztán belőle. 
 

— Jékely mikor járt utoljára Szovátán? 
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— Csak akkor, mikor Misivel megismerkedett, 1973-ban. Misi mindig hívta, 
de nem jöhetett. Hol az elfoglaltsága, hol a betegségek akadályozták az utazást. 
1980-ban Misi is beteg lett, meghűlt nagyon, s az influenza átment tüdőgyulla-
dásnak. Rengeteg antibiotikumot kapott. Annyira legyengült a szervezete, hogy 
egymás után jött egyik tüdőgyulladás a másik után. Mert ugye, a nikotin nem ma-
radhatott el, megmondták az orvosok, hogy hagyja el, ne cigarettázzék, mert az 
gyengíti a szervezetet. De hiába, erősebb volt a drog. Erről Zsolit is tájékoztatta, 
hogy szenved, nagy köhögésrohamai vannak. De ebben az időben már Zsoli is 
nagyon betegeskedett, a gyomrával volt probléma, nyombélfekély, s akkor kisült, 
hogy az epe sem működik rendesen, epeköve is van. Már nem volt képes arra, 
hogy leüljön és levelet írjon, úgy, ahogy ő akarja. De közben Misi felhívta telefo-
non Zsolinak a testvérét, Jékely Endrét, s ő mondta meg, hogy Zsoli egyik be-
tegségből esik a másikba. Körülötte, ugye, lassan tornyosultak a bajok. Aztán a 
halála hírét, azt már olvastuk a sajtóban, 1982-ben. 

 

— Legvégül, Ilu néni drága, rögzítenünk kell a beszélgetés időpontját. 
 

— Igen, ma Szovátán 2007. október 6-a van, szombat délelőtt. Neves nap, 
ugye, az aradi vértanúk emléke. 

 
Kérdezett: RÁDULY JÁNOS 


