
HORVÁTH BÉLA:

A CSODÁLATOS SZŐLŐTŐ

Egyszer egy királynak fél-szeme mosolygott,
Három csuda gyermek miatt vala boldog,
Fél-szeme azonban sírva-sírdogált,
Nagy bánat gyötörte ezt a nagy királyt.

Kesergett örökké, mert a csuda-tőkét
Kertje közepében zsiványok kitörték.
Olyan tőke volt az, aki reggelig
Gyönyörű virággal' mindíg megtelik.

Este meg a szőlö duzzadozott bőven,
Isten piros vére termett ama tőben,

Hadd vegyen belőle mind, aki szegény,
Világ üdvössége nyílt a vesszején.

Így a nagy király csak szűntelen kesergett,
Hát elébe állt a három dali gyermek.
"Király-apánk I - szoltak szépen, tisztesen,
Elmegyünk a tőért, bárhol is legyen.

Pénzt, paripát, puskát adj útra valónak,
Indulunk azonnal, megjövünk maholnap.
Megtaláljuk, meglásd, meglesz valahogy,
Király-apánk, kérünk, már ne búslakodj.!"

Erre az apának szeme könnybe lábbadt,
Nyergeltetett mégis szép három fiának.
"No, ha így van, akkor bátran menjetek,
Három fiacskáim, Isten veletek!"

*
Mentek a legények, mentek, mendegéltek,
Egyszer csak egy sűrű rengetegbe értek.
Ott a három ifjú háromfele vált,
Három tájba járni hetedhét határt.

Am előbb egy fába mind egy kést bevertek,
Hadd jelenti majd a messzi veszedelmet:
Akinek a késiri kiserken a vér,
Tömlöcbe vetették, vagy már nem is él.
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Jobbfele a kisebb királyfi poroszkált,
Balfele két bátyja szidta a poros tájt.
Ittak egyet-kettőt, úgy is egyre megy,
Öccsük majd a tőkét maga lelje meg.

Rút ivónak az kell, hogy lehömpörödjön,
Kábadozva biggyed lenn a sárga földön.
Am a kis királyfi, vaj' ki tudja, hol?
Világ végezetjén körbe lovagol.

, Látta már a végső, fekete vidéket,
S fme, rejtekéből egy róka kilépett.
Nem -tud a királyfi mitse szólani,
Mert e képpen szólott az a rókafi:

"Tudom, mire vágyol, szavam megjegyezzed,
Mert ha nem, meglátod, lesz is kora veszted.
Ládd, amarra csillog-villog a tető,

Oda van elásva az a csuda-tő!

Amott feketéllik vasbul mind a bástya,
Ott van a rabló-nép szirtesi lakása.
Délidőn lepilled mindenik lator,
Akkor menj, fiacskám, lassan lovagol].

Meglátod azonnal szőlő-töveeskédet,

Hanem aztán semmi vassal meg ne sértsed,
Két kezeddel ássad, vedd ki valahogy,
Mert ha nem, hát megládd, lesz elég bajod."

*
Úgy is volt, aludtak sorba sereg latrok,
Bár a kis királyfi lova körme csattog.
Egyéb zajgás nem volt, szellő sem repes,
Hát a szép tövecske ottan senyvedez,

Nyomban nekilátott, dédelgette, ásta,
Halomba hevert a zsiványok harácsa,
Egy kazal a gyémánt, egy különb kövek,
Hanem a harácsból mégse töltöget.

Csak a drága vesszőt ásogatta körme,
Máris igen mélyen vásódott a földbe.
Meglátott egy vaskót, valami kapát,
S azzal a kapával ugyan nekilát.

Lett is erre mindjárt akkora zsibongás,
Jó hogy nem a várat veti szét a bongás,
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Valahány lator volt, mind fölocsudott,
Vad szakálluk mint a csillogó szurok.

Zsiványok urához vitték a királyfit,
Környül a legénység vasba vala állig,
Gúzsba verték, vágott húsában a kóc,
S egy nagyot kiáltott a nagy martalóc:

"No, te kicsi pondró, te nyomorú féreg,
Meghalsz itt azonnal, úgy igaz, hogy élek!
Vessétek gödörbe, ássátok hasig,
Kardja majd azé, ki húsából hasít."

Igy aztán beásták hasa közepéig,
Amde a királyfi megkezdte beszédit:
"Adj akármi próbát, mindjárt megteszem,
Meglátod azonnal, lesz erőm, eszem."

Megtetszett a bátor beszéd a hadaknak,
Mivel több csatában csak alul maradtak.
Egy szomszéd királynak volt egy táltosa,
Táltosáért volt a hasztalan tusa.

S így beszéltek: "Jól van, hozzad el a táltost,
Ebből a gödörből gyere is ki már most.
Kaphatsz is hegyébe ezer aranyat,
Meglátjuk, mi módon állod a szavad."

*
Ment a kis királyfi, ment elszomorodva,
Egyszerre csak moccan egy öreg fa odva.
S ímhol ismét ott a régi rókafi,
Mondókáját kezdte mindjárt mondani:

"Látod, mire vitted, látod-e te balga,
Majdhogy ott maradtál földbe ásva, halva,
Most aztán ne ríjj már, menj csak amoda,
Az is csak a féle néma palota.

Ott is a nap hogyha delelőre 'hágott,
Alszanak naponta egy sort a zsiványok.
'Tüzet eszik, ott van az a csoda-ló,
Csak ügyelj, nyakába mi lenne való.

Lesz majd ott arannyal, ezüsttel ezerszám,
Lesz ott, vedd eszedbe, mindenféle szerszám,'
Mégis amaz elnyűtt kantár lesz tied,
Aki ócska, hogy már nem kell senkinek."

*
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Úgy is volt, a várban horkol a lator had,
Így a kis királyfi nyugton lovagolhat.
Éppen hogy egy dézsa tüzet nyelt a mén,
Gyúltak is a lángok két okos szemén,

Elkezdett a vad ló nyihogni, kapálni,
Mennyi drága szerszám! bámult a királyfi,
Mennyí zabla, mennyi arany takaró,
Ilyen csoda-Iéra csak arany való!

Aztán csak arannyal nyakon terítette,
Hát a félvilágot teli nyerítette,
Mire az egész had tüstént talpra állt,
Jöttek rája mérni iszonyú halált.

Vitték a királyhoz igen rivalogva:
"De most aztán élve fekhetsz a sírodba!"
Hamarost elásták egészen nyakig,
Ám ekkor ilyenképp kezdte szavait:

"Mondjatok akármit, lenne bármi próba,
Meghozom azonnal örökös adóba.
Végbe viszem bátran amit szabtatok.
Megtudjátok akkor, ki fia vagyok."

Bámult a király is e féle beszéden,
Egy .király-kisasszony forgott az eszében.
Végre is kimondta: "Erdő vadonán
Alszik igen rég egy aranyhajú lány.

Hallod-e, csak az kell, az a szép királylány,
Bárhogy ide hozzad, csakis azt kívánnám.
Meg is kapod akkor kedves táltosom,
S bizonyaludhatnál arany vánkoson."

*
Erre a gödörből két legény kivette
S ment amerre látott, hova is mehetne?
Hol van az a táltos, hol is az a tő,

Hol van amaz alvó arany szerető?

így a kerek földön hasztalan bolyongva
Egyszer belebotlik egy bodza-bokorba.
Búsulva kibukkan csak a rókafi,
S könnyeit e képpen kezdi ontani:.
"Hogy minek is bíztam benned, balga gyermek,
Legjava tanácsom, jaj hogy megvetetted,
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Most hova botolgatsz, botor siheder,
Ekkora bohóság ugyan mire lel?

Látod-e, csak így jár, aki oly bolondos,
Hogy vasat ragadva balgatagul vagdos,
Látod, a világ is vassal odavan,
Verdesi a vaskó, öli az arany.

Szebb lett volna százszor, szebb a régi kantár,
Szakadozó szíjja szebb a színaranynál.
Látod, a szegényes ragyog igazán,
Nincsen igaz áldás senki aranyán,

Kedves fiam, legszebb kócbul a kötőfék,

Nem síratnád mostan azt a csuda-tőkét,

Körbe nem szaladnál világ vadonán
S ébredezne már az aranyhajú lány.

No, de megsegítlek, nem bánom még egyszer.
Most ha nem iparkodsz, sohase menekszel.
Délidőn a várba vágtass egyenest,
Délidőn aludni egy lator se rest.

Ott varázs-ütötten nyugszik a királylány,
Ajka mint a rózsa, arca mint a márvány.
Csakhogy meg ne csókold, megbecsüld magad,
Egyébként a hóhér üstökön ragad.

*
Így a néma várba vígan lovagolván
Végig latrokat lát henteregni lomhán.
Ott is álmodott az aranyhajú lány,
Sóhaja kiröppen piros ajakán.

Homlokán csak egyet kicsi híja csókol,
Ám a jó tanácsot meggondolta jókor,
ölbe vette szépen, vitte szabadon, .
Szendergett tovább a szelíd 'hajadon.

Hát amint a hídon hazafele vágtat,
Rettentő nagy rengés rázta meg a várat.
Pattogott a sárga tűz a romokon,
Röpködött a pernye, pergett a korom.

Megdőlt a zsiványok nagy hatalma nyomban,
Mihelyt a királylány kiszabadult onnan.
Elgurult a puszta semmibe a vár,
Boldogan megdobbant hetedhét határ.
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Zengő rengetegben bókoltak a lombok,
Rózsabokor ága homlokába omlott,
Vígan rikkantott rá egy bolond rigó,
Diadallal ment a fölszabadító.

Völgyeken dübörgött, havasokra hágott,
Alvó nemzeteknek zengve szabadságot:
Ébredj, világ, ébredj l keljetek rabok!
Elvarázsolt népek, most riadjatok!

Végre keljetek föl, keljetek, ti szolgák!
Szíveteket eddig latrok kaszabolták,
Most aztán elég volt, zendül] meg, te nép!
Vessed el a rabság kínos kötelét l

így a hős királyfi bátor szava harsan,
Hallották hírét a mélyben és magasban,
Mozdultak a viskók, vályog-kalibák,
Igazságot látott aznap a világ.

'Jött is ám a róka, mondta is vidáman:
"Jól van, fiam, dolgod nem vala hiában,
Végbe vitted, ámde még amott rabol,
Népeket emészt a második lator.

Itt az idő mostan vessünk véget ennek
Föld alá tapodd a zsivány fejedelmet.
Agaskodik ottan arany táltosod,
Körmivel a várat porba áshatod."

*
Szót fogadott menten, vágtatott a várba,
Egyenest berontott egy nagyot kiáltva.
Nyergében az alvó aranyhajú lány,
Bámult a zsiványság ekkora csudán.

Hozták is a táltost: "Nesze, itt a díjad,
Csakhogy szőrin ülj ed, magad alá bírjad!
Jaj neked, ha egyet hökken is a ló,
Karóba kötözve nyúz meg a bakó!"

Bölcsen bólogatva forgott a tüzes mén,
Vad öröm parázsa villogott a testén,
Nagyra, mint a bögre, tátotta szemét,
Majdhogy ki nem buggyant száján a beszéd.

Ekkor a királyfi meg is ülte szőrén,

Verdesett szemébe gyönyörű verőfény.
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Aranyhajú-hölgye pihegett ölén,
S fújva tüzet orrán kiszökkent a mén.

Hát ahogy a hídon csattogott a körme,
Zsíványok tanyája elgurult örökre.
Egyet a ló rúgott csak egy kövecsen
S nem maradt a várnak hamva-híre sem.

Gonosz erő mindig gonoszul reped szét,
Dülled a gerenda, ropog az ereszték.
Jaj, ha nem szorítja okos szeretet,
Tövestül kivásnak kőbül a szegek.

Vége a varázsnak, szurok is megolvad,
Romladó kötése lassan elbomolgat,
Korhad a lator had, hull a törmelék,
Nincs olyan gonoszság, hogy ne dőlne szét.

Csillagokig nem jut soha porhanyó por,
I Égi csóva nem lesz rothadni valóból.

Csak röpösni próbál, végül visszarogy;
Zsivány a zsívánnyal ezért zsivajog.

Kavics a kaviccsal így kopik a parton,
Mígnem a világra szakad örök alkony.
Megjön az arkangyal, fölkel a szegény,
Igaza lesz végre világ végzetén.

Csillagokban olvas ilyet a királyfi,
Jó volna azonban haza is találni,
Nehéz a bolyongás, hosszú bujdosás,
Egyszerre csak rezzen, suhog ám a sás.

Sás közül a róka hirtelen kilépett,
Mondott is okosan e féle beszédet:
"Jól van, fiam, dolgod jól bevégezéd,
Hanem egy latorral bajod lenne még!

Víhatatlan várát lelked romba döntse,
Hadd legyen a tőnek gyönyörű gyümölcse,
Vesd a várat széjjel, üsd urát agyon,
Ne legyen a földön zsivány hatalom!"

"
Vágtat a királyfi végső viadalra,
Megállott a várban egy nagyot rivalva
Ébred a lator had, támolyog tunyán,
Bámul a király is ekkora csudán.
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"Kösd ide a táltost, vidd is el jutalmad,
Hanem a tövecskét magad úgy kapargadd,
Földre kuporodva lovadon maradj,
Egyébként a varjak martaléka vagy!"

Nyerít egyet erre dühösen a vad ló,
Mintha tüzesedne füliben a tapló.
Szimatol a szélben lomha, vad szagot,
Beléndeket, bürköt, büdös maszlagot.

Tenyészik ilyesmi sóska, dudva, tüske,
Lebeg az ökörnyál szomorú ezüstje.
Ott a csuda-tőke, loncos udvaron,
Verdesi a burján, öldösi a gyom.

Lépeget a gazban, topog a tüzes mén,
Rögtön egy virágszál nyílik a tövecskén,
Aga-boga éled, pezseg a gyökér,
Kétannyira megnő, már a szügyig ér.

S mire a királyfi tenyeribe szökken,
Abból a nagy várból nem vala egy szög sem.
Megreped a bástya, döng a palota,
Romladozó hídon csattog a pata.

Eszi a tűz körbe, mint gyerek a lángost,
Fut is a királyfi hazafele már most,
Viszi a tövecskét ízibe haza,
Zsendül a világon örök tavasza!

Meg nem öli dudva, tüske bele nem tép,
Nincs aki megfojtsa örök győzedelmét.

Nyílj ki rózsa, nyílj ki sárga kikerics,
Bazsalikom, mályva, nyílj ki már te is!

Nincsen az a burján, aki neked ártson,
Isten piros vére győz a vad bogáncson,
Kiszárad a kóró, sorvadoz a gyom,
Lápon is kinyílik vízi liliom.

Horváth Béla.
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