
Ráduly János 
 

Téli üzenetTéli üzenetTéli üzenetTéli üzenet    
 

Ablakunkon 
jégvirág, 
téli üzenet: 
ha bátor vagy, 
gyere ki, 
vess öt bukfencet! 

 

HókutyaHókutyaHókutyaHókutya    
 
Szakállát az 
ég megrázta, 
utat, mezőt 
hó takar. 
Udvarunkon 
Borisz kutyánk 
körülnézdel: 
mit akar? 
 
Aztán földre 
veti magát, 
s a nagy hóban 
hempereg. 
Élő-mozgó 
hókutya már — 
Bámulják a 
fellegek. 
 

MikulásMikulásMikulásMikulás    
 

Ajándéktól 
terhes puttonyt 
cipel, ki ma 
felénk jár. 
Cipőm, csizmám 

kifényezve, 
ablak között 
vannak már. 
 
De kit várok, 
kit is, vajon? 
Nem várok én 
senki mást, 
csak egyedül, 
csak egyedül 
jóravaló 
Mikulást. 
 
Hoz valamit 
bizonyára, 
cipőm, csizmám 
megtelik. 
Ma rövidebb 
az éjszakám: 
várakozom 
reggelig. 
 

KarácsonyfaKarácsonyfaKarácsonyfaKarácsonyfa    
 

Csudaszépen, 
akár a 
tündérmesében, 
kinyílt a 
karácsonyfa. 
Édesanyám mosolya 
fakasztott rá 
száz virágot: 
cukrok, 
tésztatulipánok, 
dió, alma, 
gyertyafény, 
csillag is az 
ág hegyén, 
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égő díszek, 
lobogók, 
ezüstszoknyás 
fényszórók… 
 
Körbejárom, 
körbe, körbe, 
ragyogjon rám 
ezer fénye, 
ezer fénnyel 
fölruházva 
virág leszek 
jómagam is: 
szegfű, mályva. 
 

ÚjesztendőÚjesztendőÚjesztendőÚjesztendő    
 
Új esztendő, új esztendő, 
nem is lyukas már a kendő! 

 
Kihímezve üdvösséggel, 
vígságszerző reménységgel. 

 
Azt ígéri új esztendő, 
dús aratás a jövendő. 
 

HavaHavaHavaHavazhat az égzhat az égzhat az égzhat az ég    
 

A hóember orra 
kajsza, 
hiányzik a pödört 
bajsza, 
holt szénből a két 
szeme, 
nyilván, nem láthat 
vele. 
 
Mit sem bánja, 
érzelmeit 

tovahányja, 

tőle havazhat 
az ég — 
Esernyője 
vasfazék. 

 

PorkahóPorkahóPorkahóPorkahó    
 

Porkahó, te porkahó, 
táncra kerekedtél, 
elmaradt a reggelid, 
nem is ebédeltél. 
 
A világgal sem törődsz, 
fontos csak a táncod. 
Kristálytiszta fehérség 
minden egyes álmod. 
 

Indulsz el, télapóIndulsz el, télapóIndulsz el, télapóIndulsz el, télapó    
 
Indulsz el, télapó, 
búcsúzkodol sírva, 
mész, mivel a könyvben 
meg vagyon már írva, 
 
helyed át kell adnod 
tavasz fönségének, 
fűnövesztő fényű 
pajkos reménységnek. 
 

Nyelvi játékNyelvi játékNyelvi játékNyelvi játék    
 

Kel-e a petrezselyem? 
Kel, kel, kel. 
Kell-e ez a vég selyem? 
Kell, kell, kell. 
 

Havat szitálgat a tél. 
Nagyol, nagyol. 
Soknak véli a cinke. 
Nagyoll, nagyoll. 
 



Csire Gabriella 
 

Az akaratos Kis MedAz akaratos Kis MedAz akaratos Kis MedAz akaratos Kis Medveveveve    
 

Mese vogul epikus ének nyomán 
 
A vogulok (vagy ahogyan magukat ne-

vezik, manysik) a magyarság legközelebbi 
nyelvrokonai. Nyugat-Szibériában élnek, 
Oroszország területén, az Ural-hegységtől 
keletre, az Ob és mellékfolyóinak vidékén a 
törzsrokon osztjákokkal (hansik) együtt al-
kotott nemzeti körzetben. Ősi földjük, 
Jugria hajdanán nagy kiterjedésű volt. A 
harcos nép fölött több mint ötven fejede-
lem uralkodott. Katasztrófa vetett véget 
gazdagságuknak és kultúrájuknak. Az 1631-
es pestisjárvány irtotta ki a lakosság túl-
nyomó többségét. A 19. században még ti-
zenkétezer vogult számláltak. Azóta szá-
muk leapadt pár ezerre. Megélhetésüket a 
tajga gazdag állatvilága biztosítja: a vadászat, 
a halászat és a rénszarvastartás. 

A finnugor nyelvcsaládhoz tartozó 
magyarok és vogulok nyelvrokonságára 
Reguly Antal derített fényt. A nyelvtudós 
és etnográfus 1839–47 közötti szibériai 
expedíciója — a lovas kocsival, kutyával, 

rénszarvasszánnal és gyalog megtett 
harmincezer kilométeres út — során ér-
tékes gyűjtőmunkát végzett a vogulok 
körében. Nagy műve, a Vogul népköltési 
gyűjtemény I-IV. (Saját gyűjtése és 
Reguly Antal hagyatéka alapján közzé-
teszi Munkácsi Bernát, 1892–97) men-
tette át az utókornak nyelvrokonaink 
gazdag folklórkincsét.  

E mű harmadik kötete tartalmazza a 
medveünnepeken énekelt medve-éne-
keket. „Csodálatos képekben bővelkednek 
a medveénekek — írta Reguly Antal egyik 
levelében —, amelyek költői lelkű nép gaz-
dag képzelőerejéről tanúskodnak…” 

Átdolgozásom, Az akaratos Kis Medve 
forrása A medve égből való leszállásáról 
szóló vogul medveének. A csillagkép ke-
rettörténete a medve szokásos életének a 
foglalata. Az állat szemével láttatott törté-
nések a vogul emberek életmódjába és 
környezetébe is betekintést engednek.  

 
Kis Medve az Ég leánya volt. Kényelmes, szép házban élt. És épp a Napra lá-

tott, ha kinézett az ablakon. 
Édesapja mindentől féltette mackólányát. Sosem hagyta egyedül. Amikor va-

dászni ment, hét lakatra zárta a ház ajtaját. 
A fenséges Ég egy szép napon így szólt dédelgetett gyermekéhez: 
— Megyek az erdőre, a csapdába hullt vadakat összeszedni. 
A mackólány szeretett volna édesapjával tartani, de csak magában brum-

mogott. Szólni nem mert. 
Ég Atya fölvette aranyos bocskorát. Fekete-piros nyusztprémes ruhát öltött 

magára. Derekán öv, vállán palást, kezében kulcscsomó. 


