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[A zebrapinty árnyéka]

[Kilép]

[epilógus]

– kibédi népmesék Ráduly Jánostól –

Hallgasd, olvasd, mondd! – ezzel 
a mottóval indította útjára új so-
rozatát a Hagyományok Háza ta-
valy novemberben, amely egyben 
nyitást is jelent a pedagógusok és 
közművelődési szakemberek mel-
lett a gyerekek, az érdeklődő nagy-
közönség felé.

„Ráduly János az elmúlt nyolc 
évtized során páratlanul gazdag 
életművet alakított ki, amely a 
néprajzi terepmunka és a publiká-
ció kettőssége köré rendeződött. 
Hatalmas népköltészeti gyűjtemé-
nye önmagában is egyedülálló, de 
még inkább az, hogy ezt egyetlen 
faluban, választott falujában, Ki-
béden érte el. A magyar nyelv-
területen és Európában is ritka 
– létezik, de ritka – az a település, 
amelynek szellemi értékeit ilyen 
alaposan összegyűjtötték, ilyen 
értőn rendszerezték és nyomta-
tásban is megjelentették. Ráduly 
János ballada- és népmesegyűj-
tőként számos mesegyűjteményt, 
több egyéniség-monográfi át is 
megjelentetett, és mi ezekből, a 
romániai kiadóknál megjelent, 
mára már sajnos antikvárrá vált 
mesekötetekből készítettük ezt a 
válogatást” – fogalmazott Dala 
Sára népmese szakelőadó, a kötet 
szerkesztője a könyv budapesti be-
mutatóján. 

A tanár, költő, műfordító, folk-
lórkutató Ráduly János 1937-ben 
született Korondon. Első írása 
1959-ben jelent meg, és attól kezd-
ve folyamatosan publikál. 1962-

től él Kibéden. A legelső könyve 
1975-ben jelent meg Kibédi nép-
balladák, a második 1978-ban 
A vízitündér leánya - Kis-Kü-
küllő menti népmesék címmel. 
„Beleártottam magam a kibédi 
néphagyományok gyűjtésébe, bal-
lada- meg mesegyűjtésbe főleg, 
és kimeríthetetlennek bizonyult 
ez a kincs. Könyvek lettek belőle” 
– mondta néhány éve egy, a Liget 

portálnak adott interjúban. 
A most megjelent kötet anyagát 

a hetvenes-nyolcvanas években 
gyűjtötte. Életműve fi gyelemre-
méltó, több mint 130 kötetet pub-
likált, amelynek mintegy tizedré-
sze népmese-kiadvány. A kibédi 
adatközlők magyarok és magyar 
anyanyelvű cigányok voltak, az 
eredeti népmeséket a kutató mag-
netofonra rögzítette, majd leírta 

a felvett szöveget. Ráduly, mint 
ahogy minden kötetében jelez-
te is, a hallottakat stilizálta, s az 
irodalmi köznyelvhez közelítette 
úgy, hogy a székelyes, „kibédies” 
íz a történetekben ne csorbuljon – 
hangsúlyozta a kötet szerkesztője. 

A Hagyományok Háza köteté-
nek válogatásában bemutatják 
a kibédi népmesekincs nyelvi és 
tartalmi szépségei mellett műfaji 
gazdagságát is: tündérmeséket, 
hazugságmeséket, állatmesét, 
tréfás mesét, formulamesét és 
rászedettördög-mesét is közöl-
nek. A kötetet Streicher András 
illusztrációi színesítik. 

„Ebben a kötetben remekül si-
került megtalálni az arányokat, 
megőrizték a mesék az eredeti 
ízeket, ugyanakkor gondozott szö-
veg hatását keltik” – fogalmazott 
Gombos Péter, a kaposvári egye-
tem docense, a Magyar Olvasás-
társaság alelnöke. 

Elhangzott, az igényes olva-
sást, tájékozódást utószó, tájszó-
jegyzék, a kibédi mesemondók 
adatai, a mesék tipológiai be-
sorolása és a mesemondók rö-
vid bemutatása is segíti. Mivel 
az eredeti kibédi mesemondók 
hangjait tartalmazó magnósza-
lagok elvesztek, ezért a meséket 
hat mai hivatásos mesemondó 
– Bukovics János, Dóra Áron, 
Fábián Éva, Klitsie-Szabad Bog-
lárka, Kovács Marianna, Soós 
Emőke – mondta el, fejből, a ha-
gyományos magyar mesemon-
dás improvizatív stílusában. „Ki-
fejezett szándékunk, hogy aki a 
gyűjteményt elolvassa és a hang-
zóanyagával is megismerkedik, 
az a mesemondásba is beletanul-
hasson” – mutatott rá Dala Sára.
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Csak áll a rázúduló fényben,
alulról lassan körbe-
gyűrűzi a gyom: ő mindig
a harmadik személy, el-
mosódott, rossz vétel a pixeles,
monokróm jelenben. Suhogó
gépek zöreje kúszik elő
az alagsorokból - ebben
a hangban várakozik, hogy arcodba 
vágjon mindent átvonulásod
acélkék ege alatt: meg is
ölhetnéd, bár halál
sincsen.

A mesehallgatás, a meseolvasás és a mesemondás népsze-
rűsítéséért indította el új hangzómellékletes népmesevá-
logatás-sorozatát a budapesti Hagyományok Háza. Az első
kötetbe huszonegy Kis-Küküllő menti, kibédi népmese ke-
rült Ráduly János gyűjtéséből.

vers
Balázs K. Attila

[Csak áll a rázúduló]

Hajlott fedelű üveg alatt 
sajog a tűre szúrt délután, 
kié lehet a mozdulatlanság kié 
a kilöketés csendje? Milyen lehet 
rovarkék rácsok közönyében 
várni, hogy elinduljanak érted 
a fák: magadra öltöd zenéd ólom- 
szkafanderét majd az alkonyatban.

Kilép a takarásból. Fény 
derül nemére: nemtelen. Elfordulnak 
a lények míg remegés szalad 
végig a vérszínű tó 
tükörén. Akár egy óriás 
szaggatott lélegzete a szél. 
Az oktalan dolgok most visszaveszik, 
de mégsem fogy közülük a zihálás, 
ott marad köztük valami, 
akár egy sötétlő vasdarab nyoma 
a mohaszőnyegen.

A semmi rám rakódó 
tudatának homálya 
mögül miért is fi gyeltem volna 
a lények visszavonhatatlan 
elsötétedését? Testem 
unatkozó istenek fabábja volt 
egy részvét nélküli, 
öröknek hitt 
jelenben.




