
 

Ráduly János 
 

Ősztől őszigŐsztől őszigŐsztől őszigŐsztől őszig����
 

Ősztől őszig 
esztendő, 
ígéretes 
jövendő. 
 
Eléd megyünk 
szaporán, 
kicsi szívünk 
mit kíván? 
 
Legyen jóság, 
irgalom, 
a lelkünkben 
nyugalom. 

 

Búcsút intBúcsút intBúcsút intBúcsút int    
 

Hazakészül 
a bárányka, 
búcsút int már 
a határnak. 
 
Búcsúzkodik 
a csengő is: 
csingi-lingit 
mond a nyárnak. 

 

Első hidegElső hidegElső hidegElső hideg����
 

Közelgő tél, 
első hideg. 
Fölvettem a nagykabátot. 
 
 

Borisz kutyánk 
zavarban van: 
ilyent rajtam még nem látott. 
 
Megugat, de 
a hangomra 
föloldódik, farkat csóvál. 
Nézem a két 
égő szemét, 
elfogad-e? Majd megpróbál. 

 

Ó, te holdfényÓ, te holdfényÓ, te holdfényÓ, te holdfény    
 

Ó, te holdfény, 
sajnállak, 
nincs nyakadon 
a sálad, 
 
pedig az éj 
hűvös már, 
harmatlábú 
szellő jár, 
 
grippés leszel, 
nagybeteg, 
vajon, majd ki 
gyógyít meg? 

 

A két dicsekvőA két dicsekvőA két dicsekvőA két dicsekvő����
 

Módfelett a Nap dicsekszik: 
— Fénypalotában lakom! 

 
Nem hagyja magát a Hold sem: 
— Nekem van holdudvarom! 
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Köszönöm, te őszKöszönöm, te őszKöszönöm, te őszKöszönöm, te ősz����
 

Érett császárkörte 
fönn az ág hegyén. 
Őszi kikericset 
simogat a fény. 
 
Nagy-nagy örömében 
táncot jár az őz: 
— A gazdagságodat 
köszönöm, te ősz! 

 

Láncon vederLáncon vederLáncon vederLáncon veder    
 

Kerekeskút, 
láncon veder. 
 

Nyakra-főre 
vizet vedel. 
 

Mégis szomjas 
minden reggel. 

 

Mit tegyek?Mit tegyek?Mit tegyek?Mit tegyek?    
 
Rácsaptam a 
rakoncátlan 
szél kezére, 
elfutott. 
 

Futás közben 
meg-megállott, 
visszanézett: 
rikoltott. 
 

— Fáj a kezem, 
mit tegyek? 
Segítsetek, 
gyerekek! 

Földig hajoltFöldig hajoltFöldig hajoltFöldig hajolt    
 

Földig hajolt le az ég. 
Mi végett? 
Csöndben légy: Földanyával 
beszélget. 

 

Szél barátomSzél barátomSzél barátomSzél barátom    
 
— Szél barátom, 
ne kutyálkodj, 
mert láncom van, 
megkötlek. 
 
— De hisz engem 
soha senki 
emberfia 
nem fog meg. 

 

Höss, verebek!Höss, verebek!Höss, verebek!Höss, verebek!    
 

Ezer ízű,  
roppant pompás 
ételt hoztam 
kutyámnak. 
Ehet, tarthat 
későbbre is 
magának. 
 
Lám, hagyott meg, 
ül mellette, 
fölvigyáz rá 
szüntelen: 
— Höss, verebek, 
nem hízhattok 
étkemen!



 

Csire Gabriella 
 

Nap fia az éj honábanNap fia az éj honábanNap fia az éj honábanNap fia az éj honában    
 

Mese lapp epikus ének nyomán 
 

 

A lappok, vagy — ahogyan saját magu-
kat nevezik — számik Európa legészakibb 
peremén, a Skandináv-félsziget középső és 
sarkkörön túli részén, valamint a Kola-
félszigeten élnek. Az önálló államiság nélküli, 
kis létszámú nép földje, a hatalmas kiterjedé-
sű Lappföld Norvégia, Svédország, Finnor-
szág és Oroszország területein helyezkedik 
el. Lakói ősidők óta rénszarvas-tenyésztéssel, 
halászattal és vadászattal foglalkoznak. Rén-
szarvascsordát követő vándor életmódjukat 
mára megkönnyítette a civilizáció: a motoros 
szán, a komfortos ház, de megélhetésüket 
ma is az állattenyésztés biztosítja. 

A köztudatban Lappföld az örökös 
tél, a hóval borított fenyvesek, a rén-
szarvasok és a jóságos Mikulás hazája. De 
a tudományos érdeklődés a lapp nép tör-
ténetére, nyelvére, népviseletére, 
sámánhitére és szokásaira irányul ma is. 

A lapp és a magyar, az egymáshoz 
közelálló két finnugor nyelv rokonságára 
már a 18. században fény derült. Saj-
novics János (1733–1785), aki csilla-
gászként és nyelvészként éppúgy beírta 

nevét a magyar, mint az egyetemes tu-
dománytörténetbe, tagja volt annak az 
expedíciónak, amely Hell Miksa veze-
tésével Észak-Norvégia partvidékén, 
Vardő szigetén 1769. június 3-áról 4-ére 
virradó éjszaka asztronómiai megfi-
gyeléseket és méréseket végzett a Vénusz 
napkorong előtti elvonulása alkalmából. 
Itt tartózkodása idején Sajnovics a lappok 
nyelvét is tanulmányozta. Elsőként fedez-
te fel a magyar és a lapp nyelv azonossá-
gait, amit Demonstratio… című művében 
(1770) tárt a világ elé. Latinul írt munkája 
hamarosan dán, finn, német és angol 
nyelven is teret hódított. Magyarul csak 
1994-ben jelent meg.  

A lapp kultúra legnagyobb értéke a 
mítoszokban, mondákban, mesékben és 
epikus énekekben gazdag népköltészet.  

Átdolgozásom, a Nap fia az Éj honá-
ban, a leghíresebb lapp epikus ének, A 
Nap fia legteljesebb magyar szövegválto-
zata — Bede Anna fordítása — alapján 
készült. 

 

 

Hajósok hozták a Nap udvarába a hírt: az Északi Csillagon túl, arany- és 
ezüsthegyek gyűrűjében tündököl az Éj birodalma. Regék szóltak a csodás tájról 
és a király gyönyörű lányáról, akiért a világ minden sarkából fölkerekedtek a ké-
rők. De a messzi földről érkező daliák közül senki se tért többé haza. Mind egy 
szálig odavesztek. 


