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V
an egy öreg király, kinek örököse 

kisgyermek unokája. Az öreg király 

betegségbe esik, rossz rokonai örül-

nek ennek, és elhatározzák, hogy a kis király-

fit is elteszik láb alól. Ezért megvesztegetik a

bölcsek legöregebbikét, ki midõn az orvosok

azt mondják, hogy az öreg királyt csak az

„ifjúság forrása” mentheti még meg, azt jósol-

ja, hogy ezen forrás vizét csakis a király

unokája szerezheti meg. Ennek következ-

tében a gonosz rokonok útnak indítják a kis

királyfit. Az öreg, beteg király persze errõl

nem sejt semmit.

Elindul szegény kis királyfi, de elõbb

elbúcsúzik egyetlen pajtásától, a szakács

lányától. Az azonban nem akar megválni

pajtásától, és utánaszökik. A királyfit az

elbolondított még a határig kíséri, azt vélik

csodagyermek, és az istenek kívánságára

indul útnak. A kisfiú maga is hisz külde-

tésében, csak kis pajtása sejti az emberek

gonosz szándékát.

Mennek, egy nagy városba jutnak,

elemózsiájuk nincs, elhatározzák, hogy

szolgálatba állnak. Együtt nem találnak

helyet. A fiút egy öreg bûvész fogadja bé

tanoncnak, a lánykát [egy] vén boszorkány

fogadja fel. Semmi különös szolgálatot sem

kell végezniök, de minden szabadságtól

meg vannak fosztva, ha indulni akarnak,

nem engedik õket. Csak lopva, titkon

találkoznak.

A fiúcska egy napon meghallja, hogy

gazdája az élet vizérõl beszél, mily nehéz

odáig eljutni, és hogy csak ártatlan ember

meríthet belõle. Hallja, hogy a bûvész el-

mondja tanítványának, hogy milyen akadá-

lyokat kell útközben legyõzniök a vállalkozó

hõsnek. Elõször is nagy, sötét erdõben kell

átmennie, melyben vadállatok üvöltése hal-

lik. Úttalan az erdõ, és mindenütt akadályok

emelkednek. Csak az juthat át, ki meg nem

fordul, meg nem szólal, és minden akadály-

nak bátran nekimegy. Akkor azok eloszla-

nak mint a köd. És jaj annak, ki kettesével

indul el az útra, az sohasem juthat át. 

Többet nem hall a királyfi, mert a bûvész

kijön, a pitvarban leli õt, és elküldi valami

vásárlás ürügye alatt.

A hallottakat a kisfiú elmondja pajtásá-

nak. Ez nem nyugszik, és ravasz kérdé-

sekkel kitudja az út folytatását az öreg

boszorkányból. Az elmondja neki, hogy a

második kalandot csak kettesben lehet kiál-

lani, hogy várba jut a vándor, ha egyedül jõ,

a kapus pallossal üti le fejét, ha ketten

érkeznek, pompás palotába jutnak, hol

három évig kell idõzniök. Ott gyönyörû lá-

nyok és ifjak vígadnak, de jaj a jövevénynek,

ki csak egy szót vált vélük, egy tekintetet

viszonoz, vagy egy csókot elfogad. Soha-

sem mehet el többé a várból. Ellenállani

azonban csak úgy lehet, ha a két jó pajtás

folyton együtt marad, egymást szólítja és

egymást nézi.

Van még egy próba, mondja a vénasszony,

de az még a bûvészek elõtt is titok marad. 

Azt õ is mondja, hogy a forrásból csak ártat-

lan gyermek meríthet. Erre a két pajtás

elhatározza, hogy haladéktalanul indulni

fognak.

Egy este, mikor nagy boszorkány- és

bûvészgyûlés van, megszöknek, és útnak

indulnak. Messzirõl látják az erdõt. Akkor a

királyfi azt mondja pajtásának, hogy õ most

elindul. „Sose merek utánad menni” –

mondja a lány. Erre a fiú fogja a neszfogó

kendõjét, melyet a bûvésztõl kért el bér

gyanánt, jó szorosra béköti véle szemét,

hogy ne lásson, és azt mondja, csak

induljon bátran maga elé nézve, csak átjut

az erdõn. De várjon az indulással egy

napot, egy éjt, hogy ne legyenek ketten

egyszerre az erdõben. 

AZ  IFJÚSÁG FORRÁSA
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Elindul a bátor királyfi, megállja a

próbát, és bízik kis társában, ki szintén

átjut az erdõn keszkenõje oltalma alatt.

Továbbmennek, elérik a palotát. Ott a

királyfi járt volna pórul, ha pajtása meg

nem védte volna, bûvös rokkáján fonva és

énekelve. Ezt a rokkát a boszorkánytól

kapta volt jutalom gyanánt. Ha fontak rajta,

senki se vehette le róla és a munkásról a

szemét. Font is a szegény lányka ernyedet-

len szorgalommal, alig mert aludni, közben

pedig bármilyen fáradt volt, folyton danolt,

hogy a királyfi ne hallgasson a csábító

szavakra. (Persze, ha ott lett volna a nesz-

fogó kendõ, de azt egy éjszaka, mikor igen

mélyen aludtak, egy falu közelében kilopták

a fejük alól.)

Node a három év mégis eltelik és

szerencsésen útnak indulnak. De nem azok

többé, akik voltak. Nem hiába nézték egy-

mást három évig, úgy egymásba szerettek,

hogy jobb se kell.

Végre hosszú vándorlás után elérnek a

forrás vizéhez. De éjjel van, nem látnak

semmit. Hát elhatározzák, hogy szépen egy fa

alá ülnek, és bévárják a reggelt. Vesztükre,

mert nagy örömükben, hogy végre elérték a

célt, szerelmüket, megváltozott valójukat

bevallják egymásnak, és összeölelkeznek,

többé nem úgy, mint jó pajtások szoktak,

de forró szerelemmel. És ez volt a har-

madik próba.

Másnap gyönyörû reggelen ébrednek,

látják a szép völgyet, a márványkutat és

aranyvödröt a szélén. Odafutnak, próbálják

felemelni, nyúlnak utána, de nem érik utol.

Varázserõ tartja õket, nem jutnak a kút

széléig. Ekkor tudják csak meg a keserû

valóságot. Sírnak, tépik a hajukat és

elhatározzák, hogy véget vetnek életüknek.

De ekkor egyszerre csak megszólal egy

kopár fa, melyet eddig nem is vettek észre

a virágzó völgyben, és inti õket. „Várjatok

balga ifjak, tekintsetek rám, száz éve állok

már itt kopaszon, és hiába nyújtom

ágaimat, melyek már kétszáz tavaszt láttak,

és százszor hordták hajló gallyon édes

gyümölcsnek terhét. Pajtásaim gúnyolnak,

miért nem nyugszom már meg végre sor-

somban, miért nem halok meg megadással.

Hisz annyi szél küzdött velem, hívott engem

örök nyugalomra. De én türelmesen várok,

hátha jön még valaki, ki szerencsésebb

nálamnál, és merítve a kút vizébõl, megkö-

nyörül rajtam is. Kövessétek példámat!” 

Az ifjak felbátorítva engedelmeskednek a

fa tanácsának. Kis kunyhót építenek, és ott

éldegélnek a víz partján. Kertecskét ültet-

nek. Múlik az idõ, gyerekük születik. Eltelik

még vagy két év. Egész boldogok volnának,

ha a királyfit nem bántaná, hogy nem tel-

jesítette küldetése célját.

Egy napon kinéz az asszony az ablakon –

hát mit lát meg, hogy a kopár vén fa gallyai

kizöldültek, percrõl percre zöldebbek,

üdébbek. Kiszalad, meglátja kislányát, mint

öntözgeti a vén fát az aranyvödörrel, melyet

idõnként belemerít a kút vizébe. Odasza-

lad, szól a gyereknek, hogy merjen vagy egy

vödörrel, és hozza el neki. A gyerek enge-

delmeskedik és elmondja, hogy õ meg-

sajnálta a szegény kopár fát, és gondolta,

miért ne öntözze meg vagy egyszer a kút

vizével. „És látod anyám, milyen szépen

kizöldült.” Volt erre öröm, mindjárt hazafele

indultak, de elébb még elbúcsúztak a

megifjodott fától, ki még egy jó tanáccsal

látta el õket. „Bánjatok, úgymond, csínján a

csodavízzel, mert bizony ki azt mértékte-

lenül élvezi, kimeríti évei sorát, és ahelyett,

hogy ifjúságát lelné meg újra, nyomtalanul

eltûnik az élõk sorából.” A királyfi és kis

családja nekivágtak az erdõnek, és alig-alig

jártak, mentek, egyszerre csak otthon

voltak saját hazájukban.

Bizony ott nagy nyomorban volt az

ország. A vén király még mindég mozdulat-

lan ült a trónusán, a királyfinak holt hírét

költötték, és a gonosz rokonok szabadon

uralkodtak. No de, mikor bévonult a kék

szemû királyfi, mindenki menten megös-

merte õt, annyira ugyanolyan volt a képe,
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mint gyerekkorában. A szakács is megös-

merte lányát, azaz unokáját. Szegény jó

ember azt vélte elsõ örömében, hogy

elveszett kislányát látja változatlanul maga

elõtt. Mindjárt ivott is egy kortyot a veder-

bõl, és egész megemberedett.

Akkor aztán mindannyian felmentek a

palotába, ott nagy lett láttukra a harag és

bosszúság. De mit tegyenek, odavezetik a

királyfit az öreg királyhoz. Hoznak egy kan-

csót, tettetett jósággal szól az egyik gonosz

rokon asszony. „Hadd itassam én szegény

öreg nagyapádat, asszony létemre gyengé-

debb a kezem, jobban tudok bánni az öreg

emberrel.” Titokban az volt a gonosz

szándéka, hogy oly hirtelen tölti majd a

vizet, hogy az öreg király menten megfullad

tõle. A gyanútlan királyfi éppen át akarta

neki nyújtani a kancsót, mikor elõugrik

fürge felesége, kikapja ezt a kezébõl és

kezdi szépen kortyonkint itatni véle az öreg

embert. Az felnyitja menten a szemét,

körülnéz, iszik még egy kortyot, megösméri

unokáját, rokonait, eltolja a kancsót és

kérdi: „Mióta aludtam, mi történt vélünk

azóta?” Hát a királyfi felesége elmond néki

mindent tövirül hegyire, az unokája meg

büszkén mutatja neki a kisleányát. Erre azt

mondja az öreg király, ölébe véve a kis-

lányt: „Köszönöm, édes fiaim, amiért oly jót

tettetek vélem. Édes unokám, légy te már

most király helyettem, és én meg elmulatok

szépen evvel a kis göndör leányzóval. Te meg

okos menyecske létedre – ezt a királyfi

feleségének mondta –, tanáccsal, dallal,

csókkal istápold ezentúl is ezt az én gyerek-

szívû unokámat.” Hiába unszolták, nem

ivott már aztán egy korttyal se többet az

ifjúság vizébõl. De bezzeg ivott belõle még

az öreg szakács, ki egész megfiatalodott

tõle, hetyke, víg legény lett megint, ki

sokáig élvezte még lánya dicsõségét,

unokái gyarapodását.

Megjegyzések: mikor a királyfi útnak
indul, nem adnak néki elemózsiát sem,
mert azt mondják, tündérek oltalma alatt
áll. Tíz évig szolgálnak a bûvészeknél. 
Az erdõ-próbát jobban megokolni. A kendõt
tán jobb lenne ellopatás helyett elaján-
dékozni. A második próba után eltûnik
gyermeki bizalmuk, kezdenek kételkedni a
sikerben.
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H
ol volt, hol nem volt, egy egész pusz-

ta és magános földgolyó. Egyszer 

csak odafordult a Nap és rásütött a

földgolyóra. Akkor a földgolyó reszketni

kezdett és meghasadt. S a repedésbõl kinõtt

egy óriási tulipánbimbó. A tulipán szára le-

konyult, a bimbó felnyílt, és kilépett belõle

egy ember. Egy ember, aki egészen ma-

gános volt. S az ember elindult és keresett

valakit, de sehol, sehol a föld kerekségén

nem talált senkit. Egyedül csak õ volt, senki

más. Mikor bejárta az egész világot és senkit

sem talált, elkeseredésében nagyot dobban-

tott a lábával. És a föld besüppedt alatta.

Süppedt, süppedt, mígnem egy pompás

terembe ért, mely tele volt emberekkel. Ha

õ mosolygott, azok is mosolyogtak, ha karját

felemelte, azok is felemelték. Örömében az

ember szívéhez akarta õket ölelni, és elibük

futott. De amint hozzájuk ért, nagyot csörren

a fal, és a királyfi átesik a tükörfalon keresz-

tül – mert csak saját képei népesítették be a

tükörtermet – egy barlangba.

A homályos barlangban valami kúszik

elõtte, valami emberforma. A királyfi utána

indul. Soká másznak, már majdnem eléri az

elõtte menõ embert, mikor egyszer csak

vége a barlangnak, nagy kék tenger nyílik, s

az elõl járó emberkép beül egy csónakba,

és elevez. Az ember vízbe veti magát, és

utána úszik. Úszik, úszik, végre elkapja a

csónak szélét, beleveti magát, és egyedül ül

benne, sehol senki. A nagy ég alatt a nagy

vízen õ van egyes-egyedül. Kétségbeesésé-

ben beleveti magát a vízbe, és a halak

megeszik a testét. Erre egyszerre csak a

halak nagyon bánatosak lesznek, egyedül

érzi magát mindenik, és mind összeverõd-

nek egy csoportba, és nézik némán

egymást, és mindenik azt érzi, hogy õ

egyes-egyedül van a világon, és az, ami

kinéz társai szemébõl, az is csak õ maga, az

egyetlen, az én, az egyedülvaló. És a halak

bánatukban meg akarnak halni, és kiúsz-

nak a partra, és elpusztulnak a száraz

fövenyen.

És erre ránézett a Nap a Földre. És a Föld

meghasadt, és elnyelte a szegény kis halak

testét, és egyszerre csak egy óriás tulipán

nõ a hasadékból, szára lekonyul, bimbója

kinyílik, és kilép belõle az ember. És elindul

a nagy puszta földön, melyen egyes egyedül

van, valakit keresni. És egyszer ránéznek a

csillagok a Földre, és mindenik nézése

nyomán egy pici bimbó fakad, a sok-sok

bimbó kinyílik, és virágpor száll ki belõle,

ami gombolyodik, kialakul, és egy szép

leányzó lesz belõle. De amint a szellõ lenge-

dezik, amint hozzáér valamihez, a szép

leányzó szétfoszlik mint a pára, és vissza-

száll a sok-sok virágkehelybe. De a magá-

nos ember érez valakit maga körül. Meg-

simogat mindent, amit lát, és kicsalja a min-

denekbe belebûvölt lányt, magához öleli, s

a lány felveszi „az ölelés alakját”. De nem tud

magáról, akkor kisütnek a Nap és a csillagok

egyszerre, és ránéznek a Földre, és õk ket-

ten megszeretik egymást, és akkor a lány az

ember szemében meglátja a saját képét, és

ezentúl tudja, hogy van, és kézen fogva

elindulnak a világon, mely most már nem

puszta, mert a sok kis virágból mindenféle

növény lett, kik bevirágozzák a Földet.

Értelmét jól kihozva elmondani. A lányt
óvni kell attól, hogy más megkívánja, mert
mindennel egyesülnie kell, aminek szük-
sége van rá.

A  MAGÁNOS EMBER ÉS AZ ASSZONY,  
AKI  NEM TUDJA,  HOGY VAN

lesznai-end.qxp  2007.05.12.  19:03  Page 142



143

E
gy szent lelkû asszonyt a Mennybéli 

Úr sáfárja 77 bánattal bántotta, úgy- 

hogy már majdnem kétségbeesik és

bûnbe jut. Az Úr ezt megtudja és elrendeli,

hogy vigaszul küldjenek néki egy gyönyörû,

tökéletes gyermeket. Hozzáfognak az égbe-

li munkások a legjobb anyagból, és az öreg

angyal mindenféle apró, finom, alig észre-

vehetõ ornamentikát farag agyába, szívére.

De sok a munka ekkor az égben, és nagy a

késés. A dolog sürgõs, mert a szent asszony

már majdnem a kétségbeesés bûnébe esik.

Hirtelen kell hát elvégezni a munkát, és a

tökéletesnek szánt gyerek, bizony kissé

elnagyolva kerül a világra. Szomorúan sokat

kell küszködnie, folyton vágyik a tökélete-

sedésre, és mindenféle burkolt alakban

(virág, állat, saját ellensége, saját kedvese),

lopva kell visszajutnia a mennyországba,

hol mindig faragnak rajta egy kissé.

Végre, mikor minden volt már, mindent

átérzett már, még egyszer õszintén önmagá-

nak kell az Úr elõtt megjelennie, hogy ön-

tudatra ébredjen, büszkén és szabadon.

Nem eresztik be az égbe, ha emberi létre

vágyik még. Tökéletes csak akkor lehet, ha

az Úr szeme tükrében meglátja saját töké-

letességét.

Ez pedig csudás, titokzatos vég!

Az ember vállalja, belenéz az Úr szemé-

be, érzi, hogy élt, gyönyörûen tökéletes

volt, és nincs többé, õ maga néz le az Úr

szemével az egész nagy világra, és vissza-

tért az Úrba.

A  TÖKÉLETLEN EMBER
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