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11. PetliO Sándor 'János vitéz. cimO elbeszélö kötteményéböl mutatunk be szemelvényeket. Petöfi
a magyar; nemzet legnagyobb költöje, 1821-hen
született Kisklirösön. Szülei szegény emberek
voltak, akik napról-napra keservesen küzdöttek
li mindennapi kenyéré rt..
. Petöfi, a költli a szülelhsz hasonló dolgos emberek világát, szenvedéseit és reménységeit
énekelte meg, eddig soha nem hallot közvef..
lenséggel, mGvészeltel. Az li verseib.en vonult
be igazán a magyar költészetbe a nép és e
költeményekbe.n ismert rá önmagára.
'Nem irástudóknak, nem az úri rendnek
Oe..beszélek szGrös, gubás embe rekneks
írja egyik v'ersében~ '.
Igy elevenedett meg Petöti költészEte a föld népe,
az Alföld rónasága, az egész karabell magyar
haza, amelyet senki nálánál forróbban nem sze-!
retett.
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A népért, bazájáért, ennek stabad~gUrt
küz
dött PetOfi· mindhalálig. 18484>an ott állt a forradalom élén s lángoló lelkesedéssel
harcoll'
a Habsburg elnyomók ellen, de harcol a népet
kizsákm ányoló fóldesurak, főpa pok, a haladni
nem akará. Paló Pálok, a nép igazságát "eláruló
. tbelsO bitang ok. ellen is.
A népért, s 'szabadságért áldozta fel élelét 26 ..•.
éves koráb~n. A szabad:;ág' e nagy slerelmese .'.
- a ml Petotink - a vörös zászlóról ál.modolol~
amely alatt nem csak a magyar nép, de az egész
dolgol6 em beriség kivivja szabadsáqát. Petófi
neve egyet jelent a szabadság fogalmával, a hazaszeretettel,
a meg nsm alkuvó .becsületes- ~
séggel, ,.. egyet jelent a néppel.
;
petőfi csak most, a f:elszabadult Magyarorszá.
gon él1gazán. Ami az li kerában távoli ábránd'
volt, azt ml, a szabad Magyaro-rslág fiat val6- '.
sit juk meg. PeUifi nyomában já runk, am idOn a"
cMlgozó lIép hazáját ,épitjük és tettekkel mutatjuk
. meg, hogy PetM nemzete akarunk .I~ni.
2. E képünk a tJános vitéz. egykori clmlapjál
ábrázolja. A költemény Mse Kukorica Jancsi,
II 110190Zó szegény
nép 'gyermeke, akinek sorsa

éppen olyan kemény volt, mInt akkoriban a ma. gyar népé. E jUhászbojtár nagy küzdelmeIről
mesél nekünk csodálatos szépségq történetet
Petőfi. Bl'ívös mesesz6val elmeséli, hogy az üldözött szegéniparasztfiubÓl miként lesz János
vitéz és mikén1:gyözedelmeske.dik száz vesz~
Iyen keresztül s végül .hogyan lesz belőle szépséges lIuskája oldalán tündé rország fejedelme.
A magyar nép szivébe zárta, kedvelt olvasmányává fogadta e költeményt és megértelte belőle,
hogy János vitéz nem csupán egyszerI! mese,
hanem több annál: benne ö maga, a nép gyözedelmeskedi k.
A telszabadult magyar népet is az önerejében
való bizedalom ra tanitja János vitéz példájával'
Pelöfi.
A Magyar Népköztársaság kormánya szeretettel
küldi e költemény illafHmváltozatát dolgozó né. pünknek.
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3. Tüzesen süt le a nyá ri nap suqara
Az ég tetcjéröl a juhászbojtá rrá,
Fülösleges dolog, sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.

4. Tenger v}rág nyilik tarkán körülötte,
Oe ó a virágra szemét nem vetette;
. Egy kóhajitásnyi ra foly töle a patak, .
Bámul6 szem ei oda tapadtanak.
Oe nem ám a patak csillám 16 habjFa:
Hanem a patakban egy sz öke kis IYányra.

---------------~--~Kis leány szoknyája térdig föl van hajtva,
Mivelhogy ruhákat mos a friss patakba' j
Kilátszik a vlzböl szép té rdecskéje
Kukoricza Jancsi gyönyörQségére.

VFTITETT

SZÖVEG:

5. !vi ert a pázsi! tölölt heverésző juhász
Kukoricza Jancsi, ki is lehetne m~s?
Ki pedig a vizben a ruhát tisztázza,
Iluska az, JanCsiszivének
gyöngyháza,

/

6, -Sziverr,nek gyöngyháza, lelkem lluskája l e
Kukoricza Jancsi igy szötott hozzája:
-Pillants ide, hiszen ezen a világon
Csak te vagy énnekem minden mulatsáqom,

~--~---------------Kicsalta a- leányt édes beszédével,
Átfogta derekát mind a két kezével,
II, egcsókolta száját, nem egys zer, sem százszor,
Ki mindeneKe1 tud; az tucja csak, hányszor.
7, Az idő aközben haladott sietve,
A patak habjain pi rosi ott az este.
Oúlt-fúlt lluskának gonosz JTi ostohája :
Hol maradt, hol lehet oly soka leánya 1
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8. Jaj neked Ilus ka, szegény árva kis Iyány !
Hátad mögött van már a dühös boszorkány;
Nagy szája megnyilik, tüdeje kltáqul,
S ily módon riaszt föl szerelem álmábul :
'Becstelen teremtés"! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te lenni világnak csúfjára 1
Lopod a napot, és istentelenkedel •••
Nézze rr,eg az ember ••• hogy tüstént vigyen el••
9. 'Hanem most már elég, hallJa-e kend; anyjuk?
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk.
"Ugy me rje kend lIust egy szöval bántani,
hogy kihullanak még meglévö iogai.

Most eredj, Iluskám. Meg van még a nyelved,
Hogy elpanaszold, ha rosszúl bánnak veled••

VETITETT

SZÖVE~ :

10. Kukoricza Jancsi fölkapta subáját,
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját,
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Nagy megszeppenéssel most vette csak észre,
Hogy imitt-amott van egy-k'ettö belöle.

--------------------"

11. A nap akkor már a földet érintette,
~iikor Jancsi
nyájt félig összeazedte ,
Nem tudja, hol lehet annak másik fele:
Tolvaj-e vagy farkas, ami elment vele?

a

--------------------IM ajd lesz neked, Jancsi. •• no hiszen lesz nekedlt
Szomorún kullogva gondolta ezeket,
tGazd'uramnak úgy is rossz a csi llaqzatja,
- Hát még ••• de legyen meg isten akaratjaa
i 2. Ezt gondolta; többet nem is gondolhatott;

Mert ekkor a nyájjal elérte a kaput.
Kapu elött áll! az indulatos gazda,
Szokás szerint a nyájt olvasni aka rta.
/

-

tSoh'se olvassa biz' azt kelmed, gazd'uram !
Mi tagadás benne? Igen nagy hija van;
Szánom, bánom, de már nem lehetek -róla..
Kukoricza Jancsi e szavakat szölta,
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13. Kisült, hogy korántsem tréíaság a beszéd,
Jancsi gazdájának majd el vette eszét;
Jancsi gazdája bög, mint aki megböszül:
.Vasvillát! vasvillát ! ••• hadd szú rjam keresztül!

Elpusztul] elölem, többé ne lássalak l e
Jancsi qazdájából
igy dőltek a szavak;
Fölkapott hi rtelen egy petrencés rúdat,
A petrencés rúddal Jancsi után szaladt.

\

14. Mikorra a patak vize tükör ré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett ;
Jancsi lluskáék kertje alatt vala;
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda.
Megállt, elővette kedves iurulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját ;
A harmat melyekkor ellepett fOt, bokrot,
Tán a szánakozó csillagok könnye volt. '

-"------------------10

'15. IM ost hát, szép Iluskám 1 Most hát, édes rózsám.
Az isten áldjon meg, gondolj néha reám.
Ha látsz 5Z8 raz kórót szélvésztől kergetve,
Bujdosó szeretöd jusson majd eszedbe.t
tM ost hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell!
A jó isten legyen minden lépéseddel,
Ha látsz tört vi rágot útközép re vetve,
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.t

16.lndull; nem nézte egy szemrnel sem, hol az út?
Neki úgyis O'.índegy volt, akárhova jut.
Fűtyűrésztek pásztorgyermekek melletle.
Kolompolt a gulya •••
észre sem vette.
ö

~

Bállagott, ballagott a halk éjszakában,
Csak nehéz subája suhogott nyakában;
Ö ugyan subalát gondolta nehéznek, .
Pedig a -szlve volt oly nehéz szegénynek.
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17.Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta, mint tenqer, feküdt körülötte;
A nap. fölkeltétííl a nap-enyésztéiq
Egyenes rónaság nyujtózkodott végig.

Jancsi csak ballagott sötét árnyékával
S elméjének sötét gondolkozásával ;
Az egész pusztában széjjel sütött a nap,
Oe az ö szivében éjek éje maradt,

VEnTETT SZÖVEG :
18. Jancsi már hetedhét országon túl jára •••

19. Egyszerre valami csillámlott elötte,
Hát sugarát a nap íegyverekre lötte.
Katonák jövének, 9yönyörO huszárok
A nap fénye ezek fagyve rén esi lIámIott;
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Alattok a lovak tom holtak, prüsszögtek,
Kényesen ráztak szép sörényes fejöket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'~
20:Amint a katonák közelébe értek,
Ily szavát hallotta Jancsi a vezérnek:
tVigyázz, földi! bizony rálépsz a fejedre •••
Mi' ördögért vagy úgy a búnak eredve 7.
Jancsi _pedig s zölott fohászkodva nagyol':
*Én a kerek világ bujdosöja vagyok i
Ha kegyelmetekkel egy sorban lehetnék,
A ragyogó nappal farkasszemet néznék.e
21. Szólt megint a vezér: *Jól meggondold, földi !
Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni.
Rárontott a török a rrancia népre;
Franciáknak meqyünk mi segedelmére ••
tHát hisz akkor én meg még jobban szeretném,
Ha magamat lóra, nyeregbe vethetném ;
M er! ha én nem ölök, 'engem öl meg a bú Nagyon kivánt dolog nekem a háború.
-
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VtTITETT SZÖVEG:
22. Sokat mondott Jancsi, megeredt nyelvével,
Oe még többet mondott sugárzó szemével;
Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek
Megtetszett, és be is vette közlegényrÍek.
23.Cifra beszéd kéne azt elösor olni,
A vörös nadrágban mit érezatt Jancsi,
í,lit .érezt, mikor a mentét fölkapta
S villogó kardját a napnak megmutatta.
Csillagokat rúgott szlla) paripája,
Mikor Jancsi magát íölvetette rája,
Oe keményen ült rajta, mint a cövek,
A földindulás sem rázhatta voln? meg.
ö

--------------------24.Nos hát ment a sereg, csak ment, csak mendegél!.

--------------------25. Eképen jutottak át Lengyelországba,
Lengyelek földjéről pedig Indiába;
Franciaország és India határos,
Oe kőztük az út nem nagyon mulatságos.
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India közepén még csak dombok vannak,
Oe aztán a dombok mi(ldég magasabbak,
S mlkor a két ország határát elérik,
Már akkor a hegyek fölnyulnak az égig.
26. Tudni való, hogy itt a sereg izzadott, •
le ls hányt maqáról dolmányt, nyakravalót •• ~
Hogyne 'az istenért 1 a nap ,fejök felett
Valami egy öra-lárásra
lehetett.
Enni nem eltek mást, mint levegóeget;
Ez olyan sOrO ott, hogy harapni lehet,
Hanem még italhoz is furcsán jutottak:
Ha szomjaztak, vizel felMból tacsartak,

---------------------VET!TETT SZÖVEG:
27, A franciák földje gyönyörű tartomány,
Egész paradicsom, egést kis Kánaán:
Azér! is vásott rá a törökök foga,
Pusztító szándékkal azért törtek oda.
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28. Mikor a magyarság beért az országba,
A törökök 011 már raboltak javába!

Látni lehetett sd< égö vá ros lángját,
Kivel szem köz! jöllek, azt ka rdjokra hányták,
Magát a királyt is kiüzték várából,
S megfosztották kedves egyetlen lyányátö],
..

~9. A vezér azt mondá viqasztalására :
tNe búsul], franciák fölséges ki rálya !
Megtánco\tatjuk mi ezt a gonosz népet,
Ki ily méltatlanul mert bánni tevéled.

--------------------tHát szegény leányom, hát édes leányom 7.
Jajdult föl a király, • ötet hol találom ?
Elrabolta tölem törökök vezére •••
Aki visszahozza, számolhat kezére ••
'1

VETITETl' SZÖVEG:
.

!3o. Nagy buzditás

~

volt ez a magyar seregnek:
Minden ember szivét reménység 8.?állta meg.
Ez volt mindenkinek fejében föltéve:
tVagy visszakeritem, vagy,meghalokérte.t

Kukoricza Jancsi tán egymaga v oILcsak
Meg nem hall6ja az elmon-doltdolognak i
Jancsinak az észe l'!lás aqyeben jára:
Viss.~aemlekezett szép huskájára.

-------------.~--~---31. Másnap reggel a nap szokás sze ri nt fölkelt,
Oe nem lát és' nem hall olyat minden 'reggel,
Mint amilyet hallott, mint amilyet látott,
MingyáYt, mihelyst a föld szélére hágott.
Megszólalt a' sereg harsány trombitája,
. Minden legény talpon termett szözatára
Jól kikös~örifltékaczélszablyáikat,
Azután' nyergelték-gyorsana
lovakat.

j

---~~------~---------

~;~ .J áÍlos

Vl1ez

32. Törökök vezére hét lófarkú basa,
öt akós hordóna\( elég volna hasa;
A sok bnritaítöl piroslik az orra, .
Azt hlnhé az ember, hogy érett uborka.
A török csapatnak nagy ·hasú vezére
Rendbe szedte népét a harcnak ·{elére;
A rendbe szedett nép ugyancsak meyállot~
~mini megrohanták a magyar huszárok
33. Izzadott. a török véres veritéket,
Tőle a zöld mezö vörös tengerré

letL

Hejh cslnálom-adta ! mel-eg egy nap vol! ez,
Heggyé emelkedett már a török holttest,
Oe a basa még él mennykő nagy hasával
S Kukoricza Jancsi! célozza vasával.
34. Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának.
S ily szeval megy neki a török basának :
tAtyafi! te úgy is sok vagy egy legénynek ;
Megállj, én majdkettöt csinálok belőled ••
S akként cselekedett," amint megfogadta.
Szegény török basát ketléhasitotta.
18

-----------------~----

· ':lS.Mikor ezt látta.a gyáva török sereg,
Uccu hátat fordlt és futásnak ered,
Futott, futolt s talán mostanság is futna,
Hogyha a huszárok el nem érték volna.
Oe bezzeg elérték, ,Ie is kaszabolták ;
Hullottak a fejek előttűk, mint a mák.
Egyetlenegy nyargal még lóhalálába,
Ennek Kukoricza Jancsi ment nyomába.
36. Hát a török basa fia vágtatott ott,
Ölében valami tshértéle látszott.
A fehérség volt 11 francia királylyány;
Nem tudott magáról semmit, elájulván,
",Soká nyarga;! Jancsi, amig utólérte,
IM egállj, a hh~~t !. kiáltott fel~je.

--------------------37. Oe a basa fia meg nem állott volna,
Ha a ló alatta össze nem omolna.
Összeomlott, ki is fujta apárját,
Basa fia ilyen szöra nyitá száját:
2*
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~..
.
•Kegyelem, kegyeleír., nemes lelkO vitéz!
Ha semmi másra nem: lfjuságom ra nézz;
Ifjú vagyok még, az életet 'szeretsm •• ~ "
Vedd el mindenemet, csak hagyd meg élerem !.
38•• Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen!
Kezem által halni vagy te érdemetlen.
Hordd el magad innen, vidd hi rül hazádnak,
Haramja nai, ~ogy és mikép jártak ••
Leszállott lováról, ki rálylyányhoz lépe,
ts beletekintelt gyönyörO szemébe,
Melyet a királylyány éppen most nyita ki, "
Mialatt ily szókat mondának ajaki:
39. I Kedves szabadítóm! Nem kérdezem ki vagy?
Csak annyit mondok, hogy hálám iránlad nagy.
Háládatossápból
én mindent megteszek,
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek..
Jancsi ereiben nem folyt viz vér heíyett,
Szivében hatalmas tusa keletkezett;
Oe"leesi lIapitá szive nagy tusáját,

Emlékezstébe

hozván lluskálát,

.

- - - - - - - - - - - - - - - -. - - -'.•.. - -
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40. Hogy az öreg ki rály leányát meglátta'
Reszkető örömmel borult a nyakába,) S csak azután mondta a követ kezöket,
Mikor a Iyán ajkán töle sok csók égeti:
Mos! már örömemnek nincsen semmi híja;
Szaladjon valaki s a szalécsci hija,
.Készitsen,.a mi iö, -mindent vacsorára,
Az én győzedelmes vitézim számára .•

--------------------41.Járta' már a kancsó isten iqazába,
Ekkor a klrálynak ily szó jött szálába:
tFigyelmezzetek rám, ti nemes vitézek,
Mert nagy fontosságú; amit majd beszélek.f

fMindenek elött is mondd meg a nevedet,
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetled.f
.Kukoricza Jancsi becsületes nevem j
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem••
42..KukoriCza Jancsi eképen felele,
, Azután a király ily szöt váltott vele:
lÉn a te nevedet másnak keresztelen,
Mától fogva neved János vitéz legyen.
2'\

Derék János vitéz, halld most beszédemet j
Mínthogy megmentetted kedves gyermekemet,
Vedd el feleségül, legyen ti a tied,
És vele foglald ef ki r~lyi székem et.

43. t!losszú histörlát kéne elbeszélnem,
Miért e jósággal lehetetlen élnem;
De attól ta rt ok, hogy megúnnák kelmetek ;' .
S én másnak terhére lenni nem sze retek.t
tOe csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt:
Hiábavalóság, ami téged aqqaszt»: .
Igy biztatta tit a lö francia király,
·.S János vitéz beszélt, amint itt irva áll:
44. -Hogy is kezdjem 'Csak hát 1. •• Mindenek elötte
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre 7
Kukorica közt találtak engemet,
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.
Egy gazdaember jólelkO felesége
- Amint II nekem ezt sokszor elmesélte Egyszer kinézett a kukoricaföldre,
S ott egy barázdában
lelt engem heverve.
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Szö rnyen sikitottam, sorsomat megszánta,
Nem hagyott a föidön, felvett akarjára.
És hazafelé ezt gondolta mentiben :
.Fölnevelem szegényt, hisz ugy sincs gyermekem~t
45. Hanem volt ám neki haragos, vad férje,
Akinek én sehogy sem voltam inyére,
Hej, amikor engem az otthon meglátott,
Ugyancsak járták a cifra ká rom lások.
Munka s ütleg között ekkép nevel kedtem,
Részesültem nagyon kevés örömekben.
46. Az egész örömem csak annyi ból állott,
Hogy a faluban egy szép kis szöke Iyány volt.
Ennek édesanyja jókor asi ré lett,
Édesapja pedig vett más feleséget i
Hanem az apja is elhalt nemsokára,
Igy jutott. egyedül mostohaanyjára.
47. Ez a kis leányzó volt az én örömem, .
. Az egyetlen. rózsa tüskés életemen.
Be tudtam is őtet szeretni, csodálni!
Ugy hitak minket,hogy: a falu árvái.
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. ~át mikor még aztán sihederré lettem,
S izegni-mozogni elkezdett a szivem!
Csak úgy is voltam ám, mlkor megcsókoltam,
Hogy a világ összedölhetett mlattam,

VETITETT SZÖVEG:.
.
.- ~
48.0e az úristennek más volt akaratja,
Szivünknek ezt a bús örömet sem hagyta.
Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám,
Annak kővetkeztén elcsapott a qazeám.
Búcsút mondtam az én -édes Iluskámnak,
KeserO érzéssel mentem a világnak.
Bujdosva jártam a világot széltére,
Mig nem katonának csaptam föl végtére. .

------------------~--.
49. Nem mondtam én neki, az' én lluskámnak,
Hogyne 'adja .szivét soha senki másnak,
Ó sem mondta nekem, hogy hűséqes legyek Tudtuk, hogy hO~égünk úgy sem szegjűk mi meg.
Azért szép ki rálylyány, ne tarts reám számot,
Mert ha nem bi rhatom kedves Iluskámat:
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Nem is fogok bi mi senkit evilágon,
Ha elfelejtkezik is rólam halá-Iom.t
5o.'Ncs hát, János vitéz, Iyányom megmentó)e.4
Beszélt a ki rály, tez legyen telted bére.
Vidd el mindenestül ezt a teli zsákot
ts boldogítsd vele magadatés mátkádat.

Iartöztatnálak,

de tudom, nem maradnál,
. Kivánkorol lenni már ls qalambodnál,
Eredj tehát - hanem társid maradjanak j
. Éljenek 'ittnéhány mulatságos napnak••.
j1.Ugy volt blz'az, amint mondotta a király,
János vitéz kivánt lenni qalam bjánát,
Búcsúzolt a ki rálylyánytól érzékenyül j
Aztán a tengerhez ment és qályára ült.

Ment János 'vitézzel a megindult gáIya,
Szélbe kapaszkcdott széles vitorlája,
Oe sebesebben ment János gondolatja,
Utjában semmi sem akadályozhatta.
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52. János gondo'latjá 'iryenfor~,a "vala:
tHej lluskám, lelkem s!épséges angyala!
Sejted-s te mostan, mllyen öröm vár rád 1
Hogy haza tart kinccsel bővelkedő, mátkád ?
Haza tartok én, hogy végre valahára
Sók küzködés után legyÜl1k egymás pá rja.
Egymás párja leszünk, boldogok, gazdagok;
Senki
fiára is ~többé nem szorulok,e
,
______
~
53. Egysze r János vitéz a hajötödélen
Sétált föl s alá az est szürkűletében,
A kormányos ekkép szól! legényeihez:
.Pi ros az ég alja: aligha szél nem lesz."

U
.

Hanem János vitéz nem figyelt eszóra,
Feje fölött repü It egy nagy sereg gólya;
Őszre járt az idő: ezek a madarak
_ Bizonyosan szülőföldjéről szálltanak.

54. Másnap, amint az égalja jövendőlte,
,Csakugyan szél támadt, mégpedig nem qyőnqe;
Zokogott a tenge r hánykódó' hullám a
A zúgó fergeteg kerbácselásá ra.

4_

Sötét felhő is jön; a világ elborul,
Egyszerre megdördül az égiháború,
Villámok cikáznak, hullnak szanaszerte;
Egy villám a hajót izröl porrá törte.
55. Látszi k a hajónak di ri bje-da rabja,
A holttesteket a tenger elsodorja.
Hát János vitéznek milyetén s ars jutott?
Ót is elsodorták a lelketlen habok?

---------~-"':""---------Ragadta őt a viz maqasra, magasra,
Hogy tetejét érte már a felhő rojt ja ;
Ekkor János vitéz nagy hi rtelenséggel
Megkapta a felMt mind a két kezével.
Belekapaszkodott el sem szalasztotta,
Snagy erőlködéssel addig függött rajta,
Mlqnsm a felhő a tengerparthoz ére,
Itten rálépett egy szlkla tetejére.

~--------------------56. Azután a szlkla tetején szétnézett,
Nem látott mást, csupán egy grifmadár-íészket
A qritmadár éppen fiait etette,
Jánosnak valami jutott az eszébe.
'll

570 Oda lopózkodott a fészekhez lassan,
És a grHmadÚra hIrtelen rapattan,
Oldalába vágja hegyes sarkantyúját,
S furcsa paripája hegyen-völgyön túlszállt.

---------------------Ment, tudj' az lsten hány országon keresitül;
. Eqyszer, hogy épen a nap az égre kerül :
Hát a viradatnak legelsIl suqára
RásütöU·egyenes faluja torMá ra;;
58. Szent isten! ·hogy örül ennek János vitéz,
Az öröm szemében könnycseppeket idéz;
A madár-is, mivel' szornyen elíáradt már,
Vele a föld felé .mindinkább közel jár.
le is -szállott végre egy halom tetején,
Alig tudott venni lélekzetet szegény,
. János ·Ies.zállt róla és magára hagyta,
És ment, elmerülve mély gondolatokba.

VETITETT sz CN EG :
590 tN em hozok aranyat, nem hozok kincseket,
Oe meghozom régi hOséges szivem et,
És ez elég neked, drága szép Iluskám !
~udom; hogy nehezen va rsz 'te i? má r reám."

---~-------------~----

60. A pitvarajtónál be reszketett keze,
S mellében csakhogy el nem állt lélekzete;

--------~-------------

Benyitott végtére, de Iluaka helyett
látott a pitvarban idegen népeket.
'Tán rossz helyen jároke, gondolta magában,
ts a kilincs megint volt már a markában.
-Kit keres kegyelmed?tnyájasankérdezle"
János Vitézt égy, kis taka ros menyecske•.
, l!lizonY4>izooyalig hogy' refl'ismértern.,
Szólott a menyecske meglepetésében.

61. Bevezette Jánost, karszékre ültette
,S igy tolytatta ismét, beszédétmellette

:

-I~mer-e még engem? nem is ismer talán!
Tudja énvagyok az a kis szom szédleány,
III lluskáéknál
gyakran megfordultam; ••
!Hanem hát beszéljen csak: lluska hol van 1- '
"Hol van lIuska, hol 1. felelt a menyecske,
'Szegény Jancsi bácsi! ••• Hát el van temstve••

---------~-----~------
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62.János roá borult az asztal sarkára,
S msqeredt könnyének b őséqés forrása,
Arr,it mondott, csak úgy töredezve mondta,
Fl-el akadt a nagy fájdalomtól hangja:
Kifáradt végre őt kinozni fájdalma,
Mintha munkájában elszenderült volna,
tHogy halt meg galambom 1 mi baj lett halála 7.
Kérdé, s a menyecske ezt felelte rája:

VETlTETI SZÖVEG:
63. 'Sok baja volt biz a szegé'ny teremtésnek;
. Kivált mostohája klnzása töré meg,
.Ile meg is lakolt árr. érte a rossz pára,
Mert jutott inséges koldusok botjára.
Aztán meg magát is szörnyen emlegette,
Jancsi bácsi; az volt végső lehellete;
tJancsikám, Jancslkárn, az isten áldjon meg,
Más világon, ha még sze retsz, tiéd leszek.f

- --

-

-

- - - - - - ... - - - -

- ..•

640 Kérelem szava ra a szives menyecske
Jánost Iluskaja si rjához vezette;
Ottan vezetöje Öt magára hagyta,
lankadtan borult a kedves si rhalom ra.
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------- -

Leált'ozott a nap piros verőfénye,
Halovány hold lépett a napnak helyébe,
Szomorüan nézett ki az őszi homályból,
János eltántorgolt kedvese nantjától,
\

65. Még egysze r visszaté rt. A si rhalom relett
EgyszerQ kis rözsebokcr nevelkedett.
Leszakitotta a "vi ráqsz álat róla,
Elindult s mentében maqában igy szóla :
&Ki porából nöttél, árva kis vi rágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál;
Vándorolok, vándorolok, a világ végéig.
Mig kivánt halálom napja megérkezik.t

"VfTITETI
56.János
Egyik
Másik
Ezt a

SZÖVEG:

vitéznek volt útjában két társa:
a búbánat, amely szivét rágta.
meg kardja volt, bedugva hüvelybe,
török vértől rozsda emésztelte.
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67. János vitéz ment és, elért nemsokára
Az 'óriásföldnek félelmes tájára.
Egy vágtató patak folyi a határ mellett:
Hanem folyónak is jóformán belllett.

---------------------Úriások, csősze ői érkezni látta,
S mintha menykö volna, igy dörgött reája:
-Ha jól látom, ott a fOben em ber lTioz-og; Talpom úgy is viszket, ,@rj, majd rád gázolok..
6B.Oe az óriás amint rálépett volna,
János feje fölöll kardját Ieltartotta,
Belelépett anagy kamasz és elbödült,
Sh09Y lábát felkapta: 'a patakba szédült.
ttpen úgy esett ez, amint csak klvántam !e
János vitéznek ez já rt gondolatában;
Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett,
S az óriás felett átmente a vizet.
v

---------------------69. János az erdőben mindig beljebb haladt;
Sokszor msq-meqállt a csodálkozás miatt,
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~ert nem látott minden léptében-nyomában
Olyat, amit látott Óriásországban.
Volt ennek a tájnak sok akkora fája,
Hogy a tetejüket János nem is látta.
Aztán olyan széles volt a fák levele,
Hogy szGrnek is untig elég v dna fele.
70. A szúnyogok itten akko rákra nőttek,
Hogy ökrök gyanánt is máshol elkelnének,
Volt is mit aprltanl János szablyájának,
Minthogy feléje nagy mennyiségben szálltak.
Hát még meg avarjuk ! ... hú, azok voltak ám !
látott egyet ülni a ra suda rá n,
Lehetett valami kétmérföldre tőle,
Mégis akkora volt, hogy felMnek vélte.
71. Igy ballagott János bámulva mód nélkülI
Egyszerre előtte valami sötétül.
Az Óriás király nagy fekete vára
Volt, ami sötéten SZeme elött álla.
Nem hazudok, de volt akkora kapuja,
Hogy, hogy ••• biz én nem is tudom, hogy mekkcra
, - .János vit!z
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Csak hogy nagy volt biz az, képzelni is lehet;
Az óriás ki rály kicsit nem épittet.
72. Hát odaért János s ekkép elmélkedék:
~A külsejét látom, megnézem belsején :
S nem törődve azon, h'ogymajá megugratják,
Megnyitottá a nagy palota ajtaját,
No, hanem, hisz ugyan volt is mit látnia,
Ebédelt a ki rály -s tudj' isten hány fia.
Hanem mit ebédeit, ki nem taíáljátok;
Gondolnátok-e mit? csupa köszlklákat,
73. Mikor János vitéz a házba belépett,
Nem igen kivánta .meg ezt az ebédet;
Oe az óriások jó szivO királya
"
Az ebéddel öt ily szépen meqklnálta :

Letört a sziklából valami öt íontot
A király, s a mellett ily szavakat mondott:
-Nesze, qaluskának elég lesz e darab,
Aztán gombócot kapsz, hanem össz eharapd.e
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74. tHarapod bizony ta, a kinos napodat!
Oe fogadom, bele is törik a toqad !«
Kiáltot! fel János ha raqos beszéddel,
S meglóditotla a kövel jobb kezével.
A kó úgy a ki ~-ály hom lokához kappant,
Hogy az agyveleje azonnal kiloccsant,
ttgy hij meg máskor is köszikla-ebédree,
Szólt s kacagott János, tráforrt a gég~dre"
75. És az óriások elszom orodának
Kese rves halálán a szegény ki rálynak,
S szomorusáqokban- eliakadtak sirva •••
Minden csepp könnyöregy dézsa viz lett volna.
A legöregebbi k szölt János vitézhez:
,Urunk és királyunk, kegyelmezz, kegyelmezz!
Mert mi téged ime királynak fogadunk,
Csak ne bánts minket is, jobbágyaid vagyunk!.

76.tÉn itt nem maradok, mert tovább kell mennem
Itt hagyok valakit királynak helyettem.
')*
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Már akárki lesz is, az mindegy énnekem
Kendtektói csupán ez egfet követelem:
Amidőn a szükség úgy hozza magával,
_ Nálam teremjenek kendtek teljes számmal..
tVidd, kegyelmes urunk, magaddal e sip~,
S ott leszünk, mihelyst jobbágyidat hivod.-.

~---------------------77. Vándorolgatctt az én János vitézem,
Meggyógyul! már szive a bútól egészen,
f~ert mlkor kfhlén a rázsaszálra nézett,
Nem vol! az többé bú, amit akkor érzetL
()t állott a rózsa mellére akasztva,
Melyet lIuskája si rjá ról szakaszta,
Valami édesség volt érezésében\.
Ha János elmerül! annak nézésében.

------~---------------78..János vitéz egy nagy hegy tetején já ra,
Hogy a- kelő hajnal rásütiit arcára,
Gyönyörüséges volt, amit ekkor látilt,
Meg is állt, hogy körülnézze a világot.
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Nem fr"tOzdulta tenger, de íickándoztanak
Sima hátár. néhány apró tarka halak,
S ha napsugá'r érte pikkelyes testöket,
Tündöklő gy(imántnak fényeként reszketett.
79. A tengerparton kis halászkunyhó álla;
Öreg volt a halász, térdig Út szakálla,
Épen mcstan akart hálót vetni, vizbe,
János odament és tőle ezt kérdezte ;
ifja szépen megkérem kendet, öreg bátya,
Átszállit-e engem tenger más partjára?
Örömest fizetnék, hanem nincsen pénzem,
Tegye meg kend ingyen köszönettel vészem••
VITITETTSZÖVEG:
80. *Fiam, ha volna, sem kéne pénzed nékem.,
Felelt a jó öreg nyájasan, szeliden.
-lMegtermi mindenkor a tenger mélysége,
Ami kevésre van éltemnek szükséqa
Oe micsoda járat vetett téged ,ide?
Az Ope renelás tenger ez, tudod-e ?
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Azért semmi áron által nem vihetlek,
Se vége, se hossza ennek a tengernek••

81. tAz óperenciás 7- kiáltett fel János,
)Anr,ál inkább vagyok hát kiváncsiságos;
Oe már igy átmegyek, akárhová jutok,
Van még egy mód hátra ••• a sipomba fúvok..
És megíújta sipját. A sipnak szavára
Egy óriás mindjárt elötto is álla.
tÁt tudsz-e gázolni ezen a tengeren 74
Kérdi János vitéz; tgázölj álta! velem,.
tÁt tudok-e7 szél az óriás és nevet,
tMeghiszem azt; log!alj a vállamon helyet.

820 Igy ni, most kapaszkod] meg jól a haiamba.s
És már maq is indult, amint ezt kimondta.
Vitte az óriás János vitézünket;
Nagy lába egyszerre iélméiröldet lépett,
Hárorr~ hétig vitte szörnyü sebesséqqel,
Oe a túlsó parlot csak nem érhették el.
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Egyszer a távolság kékeló ködében
Jánosnak valami akad meg szemében,
.Nini, ott már a part! -, szölt megörvendezve
tBiz' az csak egy szigett, felelt, aki vitte.

VETITETTSZÖVEG:
83. János ezt kérdezte: tÉs micsoda sziget 7_
tTündérország, róla hallhattál eleget.
Iűndérorszáq
: ott van a világnak vége,
A tenger azon túl tünik semmlséqbe.s
'Vigy hát oda engem, hQségllS jobbágyom,
Mert én azt 'meglátni fölötte kivánnm,
.

---------------------84. Tündérország első kapuját örzötte
Félrötős körm5kkel három szila] medve.
Oe' iáradságosan János keze által
Mind a három medve egy lelt a halállal •
•Ez elég lesz mára.e János" ezt gcndolta,
~jagy munkája után egy padon nyuqodva,
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.M a eZ9n a helyen kiss~ megpihenek,
Holnap. egy kapuval ismét beljebb megyek..
85. És amint gondolta; akép cselekedett,
Második kapuhoz másnap közeledett.
Oe itt ,már keményebb munka várt ám, rája,
Itt örzönek három vad oroszlán álla.
Hát nekigyürkőzik; a fenevadak ra
Ráront hatalmasan, kardját villogtatva;
Védelmezték azqk csúnyáúl n.aqokat,
Oe csak mind a három élete msqszakadt,
86. Igen feltüzelte ez a gyözedelem,
Azért; minl-tennap, most még csak megsem pihen,
. Dc letörölve a sara veritéket,
A harmadi k kapu közslébe lépett.
Uram ne hagyj el! itt volt ám szörnyO strázsa ,
,Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása:
[gy nagy sá rkánykigyó áll itt a kapuban;
Elnyelne hét ökröt, akkora szája van.

40

87. A sá rk'Anykigyó nagy száját feltátotta,
Hogy, Jánost egyszerre szerteszét harapja
S mit tesz ez a dolog ilyen állásába'?
Hirtelen beugrik a ~rkány torkába.

j

Sárkány derekában kereste a .szlvet,
Ráakadt és bele .kardvasat merített.
A sárkány azonnal széjjelterpas4kedett.
S kinyögte magából a megtört életet.

88. Hajh, János vitéznek került sok hajába,
Mig lyukat fúrhatott sárkány oldalába.
Végtére, kifúrta, belöle kimászott
Kaput,',nyit és látja' szép Tündérországot.
89. Tündérországban csak hire sincs a télnek,
Ott örökös .tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott napkelte, nap lenyugovása,
Örökiishajnalnak játszik pi ros sága.

-~-------------------tI
l

Nem si r ott a bánat; de a nagy örömlül
Gyakran a tündérek szeméböl könny gördül i
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
)s ennek méhében gyémánt lesz belöle.
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9Q.Szöke lündérlányok sárga hajai kat
Szálankint keresztülhúzzák a föld alatt;
E szálakból válik az aranynak érce,
KincslesO emberek nem kis örömére.
A Wndé rgyerekek ott szívá rványt fonnak
Szemsugarából a türidérlányoknak;
Mikor a szivárványt
jó hosszúra fonták,
tkesitik vele a telhös ég boltjá!.

---------------------91. Hogy belépett János
Mindent, amit látott,
1"
. A rózsaszip fény töl
Alig hogy merészelt

vitéz ez országba,
csodálkozva láta.
kápráztak szemei,
körültekinteni.

Meg nem futamodtak töle a tündérek,
Gyermekszelidséggel hozzá közelgének,
lllették Ot nyájas, enyel90 beszéddel,
És a szigetre Ot mélyen vezették eL
92.Amint János vitéz mlndent megszemléle,
S vé'g'tére álmából mintegy föleszmélé :
Kétségbeesés szállt szívének tájára,
Mert eszéba jutott kedves lIuskája.
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tlU hát, hol országa van a szerelem nek,
Az életen által én egyedül m enjek ?
Amerre tekintek, azt mutassa mlnden,
Hogy boldogság csak az én szivem ben nincser.?e

l2. Tündérországnak egy ló állott közepén,
János vitéz búsan annak partjá ra mén,
S a rózsát, mely si rján term ett kedvesének,
Levette kebléről s ekkép szélita meg:
JTe egyetlen klncsem, hamva kedvesemnek,
Mufasd meg az útat, én is majd követlek!e
S beveté a rózsát-a tónak habjába ;
Nem sok hija voll, hogy ö is ITi ent utána •••

94~Oe csodák csodája! mit látott, mit látott!
Látta lluskává válni a vi rágot•.
Eszeveszoltséggel rohant a habokba

S a föltámadt leány! klszabaditotta,
Hát az életvize voit ez a tó itten,
Minden! tölttámasztó, anova csak cseppen,
Ilus ka porából nőtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból öt teltámasztotta
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VETI rETT 'SZÖVEU :
95. Mindent et tudnék én beszélni ékesen,
Csak János vitéznek akkori kedvét nem• ...:
Mikor lluskáját a vizből kihozta,
S rég szemlas -aj2kán égett elso csókja.'
_________________________

••. _d

96. Be szép volt lIuska " A tündérleányok
6yönyörködö szsmmel mind rá bámulának ;
61 királynéjoknak meg ls választottálc
A tündé~iink meg Jánost ki ráiyokká.

,.

A tündér-nemzetség gyönyörD kérében
S kedves lluská]a szsretö ölében
Mai napig János vitéz o kegyelme
Száp Iündércrsaáqnak
boldog fejedelme.

