
Ez a hajadon úgy sütött-úgy-főzött, úgy takarított, hogy az már csupa csudaság volt. No de
volt is mit tejbe aprítania a csizmadiamesternek. Hogyisne, hiszen a kisvárdai vásáron az ő mu
zsikáló csizmáit, papucsait kapkodták el legelébb, mintha édes cukorból készítették volna.

Ámhogy a szavamat szavamba ne öltsem, a leány olyan mazsolás kalácsot tudott sütni, ami
lyet senki az országban. S mivel a királyfi a mazsolás kalácsot is szerette, meg a szép leányt is sze
rette, elvette hát feleségül. Úgy gondolta, tekintve, hogy ő a harmadik fia királyapjának. a trónt
majd a bátyjai közül örökli valamelyik, ő pedig megmarad a csizmadiamesterség mellett.

Csakhogy a királyfi-csizmadia élete is más irányt vett, mint ahogy elgondolta, mert egyszer
csak üzent érte felséges apjaura.

..., Azért hívattalak, hogy kukkants bele ebbe a tükörbe, s mondd meg, mit látsz?
Belekukkant a királyfi a tükörbe, s azt válaszolja, hogy egy fényes homlokú királyt lát benne,

akinek úgy ragyog az ábrázata, mintha a Nap aranyozná. Ugrott is a király örömében akkorát,
hogy csak akkor jutott az eszébe, rnennyiré bántja a csúz a lábát, amikor földet ért.

- Nem hiába te voltál a legkedvesebb fiam. Szeretted a könyvet meg a tudományokat. Amel
lett még három mesterséget is kitanultál. S mindenkihez jó szavad, nemes szíved volt. Ennek a
büvös csodatükörnek is az az akarata, hogy te légy, fiam, a király, ha én elhalálozok.

- Ez mind igen szép, édesapám, csak van egy nagy baj.
- Mi az a nagy baj? Eligazítjuk a sorát.
- Én már házasember vagyok. Elvettem a mesterem derék, szép, ügyes lányát.
- Hát ez elég nagy baj, mert a szomszéd királylány igencsak számított rád.
- Édes apámuram, nem hiszem, hogy a szomszéd királylány olyan mazsolás kalácsot tudna

sütni, mint az én életem párja. Sütött az útra, és maradt belőle. Kóstolja csak meg, apámuram!
S kivett a tarisznyájából egy darab foszlós, mazsolás kalácsot. Megkóstolja a király. Előbb

csak csipegeti, azután nagyokat harap a fogatlan szájával belőle.

- E mán a kalács - dicsérgeti. - Nem tud ilyet az én udvari szakácsom sem sütni. - No jó, nem
bánom, hozd haza a feleséged, megérdemli, hogy királyné asszony legyen.

így lett a legkisebb legény az ország királya. Volt ott jó bor, búza, béke, volt sok uborka elté
ve, pecsenyezsír a kenyérre sose fogyott el ...
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Bárdosi Németh János: BEFOGADÁS. E posztu
musz verseskötet már-már példázat. Példázata a
hűségnek és a poétai azonosulásnak: hűség - a táj
hoz, a néphez, ösökhöz, magyarsághoz; azonosu
lás - egy folytonos hagyománnyal, amely irodal
munkban a szépség és igazság nevében szabadság
ra és hazaszeretetre apellál.

Bárdosi Németh János nemes eszményeket valló
lirájának utolsó darabját - vállalva a paradoxont
- mégis inkább előkészületnek kell neveznünk : a
befogadás el{5készületének. ahol a hűség és az azo
nosulás "már csak" eszköz-szerephez jut. Mert a
Befogadás. mint a költő írja: "A negyedik év
szak ... versei. A télé, a félelmes szembenézésé az
elmúlással ... menekülő visszavágyódás az elve
szett paradicsomba" - az életút legfelső lépcsőjére

jutott embernek a léttel és a nemléttel való egyesü
lésvágya : ,,»otthon lenni a világban« és az emberi
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szivekben"; - szinte szellemi testamentum ez a
versgyűjtemény.

A mai versolvasó. aki a modern költészet bo
nyolult áttételeiben keresi a XX. századi emberáb
rázolás változatait. Bárdosi Németh János lirájá
nak klasszicizáló tónusait. romantikus árnyalatait
esetleg patetikusnak érzi. Kételyei, aggályai azon
ban mégsincsenek : a Befogadás költeményeinek
szándékolt emelkedettsége mögött mindig tiszta
szavú költőt talál, aki biztos kézzel nyúl a szigorú
an kötött és a szabad versformákhoz. világosságra.
sőt egyértelműségre törekszik, és megvalósítja a le
hető legnehezebbet: egyszerű szavakkal beszél az
olvasóhoz. miközben a lélek és a teremtő hit erejé
vel vezeti őt a feloldó szeretet útjain (Magvető Ki
adó, 1981).
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