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– Nyolcvan év. Mit jelent 
ez? Volt valami elképzelése 
gyerekként, hogy mit csi-
nál majd nyolcvanévesen?

– Soha eszembe nem jutott 
gyermekként, fiatalként, vagy 
érett férfiként, hogy én megér-
jem a nyolcvanat. Külön köszö-
nöm a sorsnak, hogy ez sikerült. 
Kerek évfordulót jelent. S az 
elvégzett munkámra nagyjá-
ból büszke lehetek. Eredmé-
nyes volt.

– Arra nem gondolt, hogy 
megéri a nyolcvanat, de mi 
szeretett volna lenni gye-
rekként?

– Gyermekként? Harmadik 
osztályos koromban fogalmazó-
dott meg bennem az a gondolat, 
hogy én tudok verset írni. Vet-
tem egy nagyon szép füzetet, 
betettem a táskába. Domokos 
Eufémia tanító néni valami-
lyen kutatást végzett, lopás tör-
tént az osztályban vagy valami, 
s mindenki ki kellett borítsa 
a tarsolyának a könyvállomá-
nyát a padra. Akkor kapta meg 
azt a füzetet, ami félig volt ír-
va versekkel, s így jött rá arra, 
hogy verset írok. Ez volt az el-
ső momentum. Többet sosem 
hagytam félbe az írást. Azóta fo-
lyamatosan írok. 22 éves voltam 
akkor, amikor az első anyagom 
megjelent a Vörös Zászlóban 
1959 februárjában.

– Akkor már pedagógus 
volt?

– Röviden vázolnám a pá-
lyafutásomat. Én Korondon 
születtem. Édesapám pénz-
ü g y i  t i s z t v i s e l ő  v o l t ,  s  
Erdőszentgyörgyre nevezték 
ki 1933-ban. Az volt a törvény 
akkor, hogy minden két és fél, 
három év után, aki pénzzel dol-
gozott, azt tovább helyezte a 
hatalom. Őt kinevezték a mai 
Hármasfaluba, Csókfalvára. 
Ott megismerkedett Gizellával, 
édesanyámmal, házasság lett 
belőle, de én már ’37 októberé-
ben Korondon születtem, mert 
Csókfalván is letelt az a bizo-
nyos két és fél, három esztendő. 
Ott éltem gyermekkoromat, de 
már Mária húgom Újszékelyen 
született. Hárman voltunk test-
vérek, háromfelé születtünk. 
Visszakanyarodva. Érettségiz-
tem a mai Bolyai líceumban. Ak-
kor kommunista harcos nevét 
viselte, Iosif Rangheț volt a ne-
ve. Édesapám 35 éves korában 

meghalt, édesanyám meg 51 
éves korában, maradtunk hár-
man testvérek. Én pont érett-
ségiztem ’55-ben, nem tudtam 
tovább folytatni a tanulmányai-
mat, állást kellett választanom.

– Családfenntartó lett.
– Igen, családfenntartó let-

tem egyik napról a másik-
ra. S mit ad Isten, pont akkor 
hagyták jóvá augusztus vé-
gén a minisztériumban, hogy 
Erdőszentgyörgyön indulhat 
a középiskola. Indult is szep-
tember elsején. Én lettem en-
nek a líceumnak a titkára 
október elsejétől. Ott dolgoz-
tam hét évig. Közben nevelő 
lettem a bentlakásban, elvégez-
tem a Babeș–Bolyain levelezés 
útján a magyar szakot. Így ke-
rültem Kibédre ’62-ben, annak 
kereken 55 éve. Menetközben 
rengeteg hívást kaptam például 
Sepsiszentgyörgyre a Népi Al-
kotások Házához, az Ifjúmun-
káshoz, Előréhez, különböző 
egyéb szerkesztőségekbe hív-
tak, de soha sehová nem vál-
laltam. Itt maradtam magyar 
szakos tanárként, mert én már 
közben dolgoztam. 1959-ben 
jelent meg az első írásom, at-
tól kezdve folyton publikáltam. 
Beleártottam magam a kibédi 
néphagyományok gyűjtésébe, 
ballada- meg mesegyűjtésbe fő-
leg, és kimeríthetetlennek bizo-
nyult ez a kincs. Könyvek lettek 
belőle, a legelsőnek Kibédi nép-
balladák lett a címe. A máso-
diknak A vízitündér leánya. 
Kis-Küküllő menti népmesék.

– Igen ritka és régi nép-
balladákat gyűjtött össze. 
Hogy sikerült?

– Elődeim voltak. Ősz János 
néptanító volt, aki összegyűj-
tötte Kibéd mesekincsét. Ott 
volt a tanítványa, Seprődi Já-
nos. Ő már megkapott egyné-
hány klasszikus balladát, mint 
a Barcsay-ballada, ami ma is 
ritkaságszámba megy. Seprő-
di János úgy akarta, hogy ki-
meríti a községet, de 49 éves 
korában meghalt, és kész, lezá-
rult a munkája. Én szerencsés 
helyzetbe jöttem: bentlaká-
si nevelőként már gyűjtöttem 
Erdőszentgyörgyön, 17 füze-
tem tanúsítja, hogy én már ak-
kor gyűjtöttem. Azt is, hogy ki 
mondta el, ki énekelte. Dalla-
mokkal nem foglalkoztam, mert 
nincs külön zenei hallásom.

– Önnek mi volt a mód-
szere a gyűjtésben?

– A monografikus. Kime-
rítő munkára lehet gondolni. 
Monográfiakat írok, úgy képzel-
tem el, s a faluban úgy gyűjtöttem. 
Közben bejött a magnós világ, ak-
kor a lakásokon magnóztam, vagy 
idehívtam el a lakásunkra, s itt. 
Közben államvizsgáznom kellett 
az egyetemen, dolgozatot kellett 
írnom. Persze mi legyen a témá-
ja? Kibéd népballada-költésze-
te. Én ugyanis főleg a balladákra 
feküdtem rá. Népballadákra, és 
minden egyes változatra, hogy 
egyből minél többet gyűjtsek. Eb-
ből a dolgozatból nőtt ki az első 
könyvem is. De egyebet is gyűj-
töttem: meséket, mert volt olyan, 
hogy nem volt jó kedve, nem akart 
énekelni az alany, inkább mesét 
mondott. S akkor gyűjtöttem a 
mesét, találós kérdéseket. Ezek 
mind monográfiákká terebélye-
sedtek, mennyiségileg fölszapo-
rodott az anyag, s évek, évtizedek 
múlva mind könyvek lettek.

– Mikor mondott le a 
gyűjtésről?

– Legalább 15 éve, miután 
bejöttek a nagymonográfiáim. 
Máshová sem megyek. Prózát, 
verset írok, több gyermekvers-
kötetem, verseskötetem van, 
műfordító vagyok. Már öt mű-
fordítás-kötetem van. Lefordítot-
tam másképpen a Luceafărult.

– Amiért díjat is kapott.
– Kaptam, igen. Állami díjat, 

Emil Constantinescu írta alá, 
akkor ő volt az államfő. Hívtak 
Bukarestbe, hogy legyek ott fel-
tétlenül, mert létrehozták ezt 
a kitüntetést, hogy Eminecsu 
150, s meghívták a vidék ösz-
szes Eminescu-fordítóit. De nem 
mentem el.

– Ön mindig ilyen ter-
m é k e n y  s z e r z ő  v o l t ?  
Száztizenöt nyomtatott 
kiadványon szerepel már 
a neve.

– Igen, 115 könyv. Van egy ki-
ugró esztendőm, a 2008-as, ab-
ban az esztendőben kereken 13 
könyvemet adták ki. Megindult 
Udvarhelyen az Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó és összebarát-
koztunk. Ez rekord eredmény 
volt, igaz, akkor még nem volt 
ez a pénzes világ, hogy a szer-
ző fizessen.

– S hogy jön képbe a 
haiku? Úgy tudom, hogy 
ebben a versformában íro-
gat.

– Régóta írogatok haikut, de 
nem törekedtem rá, hogy kö-
tet legyen belőle. Nagyon szere-
tem a japán műfajt, ők találták 
ki. Három sor csak, kötött a rit-
mikája: öt szótag, hét szótag, öt 
szótag. Szótagszámláló, így ne-
vezik a japán verselést. Akár-
csak a magyart. Én a haikut 
– bár rövid – a gondolati költé-
szethez sorolom. Szerintem ki-
mondottan olyan felismerést 
kell tartalmazzon, olyan meg-
fogalmazást, ami eddig senki-
nek nem jutott eszébe. Például 
hónapokig kínlódtam a Szent 
Istvánról szóló haikummal. 
Tudtam, hogy nem szabad ki-
hagynom nekem ezt a szót, 
hogy országépítő. Na, de hogy 
csattintsam én ezt a gondolat-
menetet, hogy eredeti legyen? 
Aztán egyszer bejött, hogy: 
Országépítő voltam, hazává tet-
tem néktek a jövőt. Soha sen-
kinek nem jutott eszébe ez a 
megfogalmazás. Határtalan le-
hetőség a haiku. Már négy kö-
tetem megjelent. Az ötödiknek 
gyűjtögetem az anyagot.

– Beszélgetésünk előtti 
nap volt egy ünnepség az 
iskolában, amelyen önt tor-
tával, műsorral köszöntöt-
ték, na meg egy életműdíjjal 
is kitüntette a Kriza János 
Néprajzi Társaság. Megle-
petés volt ez?

– Igen, érdekes történet. Itt az 
iskolában eldöntötték, ahol ugye 
36 évig itt tanítottam, hogy meg-
ünneplik a kerek évfordulót, a 
nyolcvan évemet. Mondom jó, 
rögzítsétek, de rövid legyen, ne-
kem ne legyen dolgom. Esetleg 
felolvasok egy-két verset, annál 
több semmi. Közben szólt a tele-
fon, a Kriza János Társaság tit-
kárnője hívott fel, hogy menjek 
fel, mert konferencia van. Megvi-
lágosodtam utólag: azt akarták, 
hogy ott tüntessenek ki, azon a 
bizonyos néprajzi konferencián. 
Én mondtam, hogy nem vállalom 
az utat, egészségügyi okokból 
nem mehetek. Aztán megtudták, 
hogy az iskolában engem meg-
ünnepelnek, s felvették rögtön 
a kapcsolatot az iskolával. De 
hallgattak itt a helyiek, bár meg-
mondták volna, mi készülődik, 
mert nem sírom végig akkor az 
ünnepséget.

– Örül annak, hogy mind-
ezt Kibéden vihette véghez? 
Úgy tartják, hogy Európá-
ban sincs olyan település, 
amelyet így dokumentál-
tak volna.

– Mélyfúrás esetében min-
denhol lehet valamit kapni. Ez 
a kibédi nép azonban nagyon 
élénk társadalmi életet élt, és 
megkapta a maga kutatóját me-
net közben is. Kibédi Mátyus Ist-
vántól elkezdve, az 1800-as évek 
végétől mindig akadt Kibédnek 
kutatója, s ez az érdeklődés visz-
szahatott a közösségre, a nép-
re. Tudatosodott bennük, hogy 
amit ők megőriztek, az érték. 
Egyik magyarázata ez. A másik 
az az eleven társadalmi élet. Ott 
él a folklór legjobban, ahol köz-
munkáznak, a fonótól elkezdve 
férfitársaságig, a kapuk elébe ki-
ülések, mesélések stb. által.

– Ma hogy néz ki mindez?
– Öregek alig vannak, de már 

nagy a panasz. Most is egyik-
másik kiül a kapuba, s panasz-
kodik, hogy nem köszönnek a 
gyermekek. Én mindig azt mon-
dom: nekem köszönnek, mert 
nem várom meg, hogy ők köszön-
jenek, hanem én köszönök nekik. 
De nem úgy, hogy jó napot, fiam, 
hanem há’ hová mész, honnan 
jössz, miért sietsz úgy. Ez az én 
természetem: a közvetlenségem.

–  Sosem vágyott  e l  
Kibédről nagy városba, 
akadémiai körökbe, kuta-
tók közé?

– Annyi hívásom volt. Egy-
részt a családi helyzet ott is in-
gott meg, mert sorra mondtam 
vissza ezeket a hívásokat, le-
hetőségeket, a feleségem meg 
mindenképpen menni akart. El-
váltunk, kész. Én nem akartam 
Kibédet elhagyni. A fő vesszőpa-
ripám ez volt: sehová nem me-
gyek, mert kibédi népballadát 
csak Kibéden tudok gyűjteni. 
Igaz, vagy nem igaz? 

SZÁSZ CS. EMESE

Ráduly János néprajzkutató, költő és műfordító „nagyjából büszke” elvégzett munkájára

Sosem vágyott el Kibédről

Felismerőnek tartja magát a néprajzkutató
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