
T A V A S Z I ÁLOM. 

Hajnalodott. Álmából ébredt a völgy, az erdő. Párák szálltak a 
színesedő ég felé, harmat remegett dús lombokon és karcsú fenyők 
libbenő ágán. A friss fű zöldje még remegve szunnyadt a nagy fák 

tövén. Egyszerre szellő szállott a hegy felől, megbillentette a nedves, 
hosszú szálakat és lengett, hullámzott, felébredt az egész fűtenger illato-
san, zölden a hajnalban. Bokrok és ifjú kis fácskák kirázták az álmot friss, 
üde lombjukból. Susogtak, zizegtek, fecsegtek, egymás felé libbentek. 
A kék harangvirág meglóbálta harmatos fejét, hajlítgatta hosszú leveleit 
a szellőben. És felébredtek a nagy, öreg fák is. A nap első sugarait hódo-
lattal fogadták. Megrázták sötét, dús lombjukat, nyujtogatták vastag kar-
jaikat az ég felé, még álomittasan, de kíváncsi vággyal az új nap előtt, 
kémlelve az ég tiszta, mélységesen kék, ragyogó opál színét. Egy madár 
csipogott, — felelt egy másik. És egyszerre zengett az erdő, újjongón, 
megittasodva a gyönyörű reggeltől, a nap felmelegedő sugaraitól, a szép-
ségtől, saját gyönyörű felébredt életétől. Susogtak a fák, a bokrok, dalolt 
a szellő és szerelmes símulással bujkált a selymes fű között. Virágok illa-
toztak, harmat szállott az ég felé. Új élet, új nap született, ragyogón, 
erősen, akarva a szépet, a meleget, frissen, üdén, tavasziasan, szerelmesen 
feltárulva, kitárva titkait a nap felé. 

És jött a Mester a völgyön át. A tavaszt kereste, a tavaszi reggel 
csodás varázsát. Kíváncsi lelke felnyílva tekintett az ébredő erdőbe. Meg-
döbbent a nem várt csodáktól. Színeket látott, hangokat hallott, amiket 
eddig nem ismert. Érzések osontak a szívébe és megpihentek benne lágyan. 
Szeme felitta a tavasz világos, újjongó formáit. Ragyogott előtte a kép 
friss, buja színekben. A fák ezer változatú zöldje és aranyos, barna, ned-
ves törzseiknek fénye. A Mester felemelte kezét, ujjai idegesen mozdultak, 
mintha egy láthatatlan vászonra sietve az előtte feltáruló képet festené. 
Megállt. Tűnődött. Magas, erős alakja előrehajolt, figyelt. Az erdő zen-
gett, élt, harsogott körötte. A nap beragyogott mindent aranyos fényé-
vel. Csak az öreg, nagy fák alján pihentek barna árnyak. 

Pédró csendesen állott a Mester mellett, a fűben. Tömzsi, púpos gnóm-
teste alig ért a Mester derekáig. Mint a kutya, figyelt, várt, tekintett fel 
gazdája zárkózott, titokzatos arcára. Szeme tágranyílva, csodálkozva 
nézett. Megzavart, gyermekes lelke érezte a varázst, de nem értette. 
A tavasz zengő, újjongó áradata, forró, fiatal sodrása elragadta őt is. 
Kezei kinyúltak, mint a Mesteré. Maga elé tárva, vággyal. De értelmetlen, 
nehéz agya nem értette a lázat, a csoda meglelt titkát, ami ott égett a 
magas, erős ember ragyogó két szemében. 

Sokáig állottak csendben, mozdulatlanul. A reggel zsongása simo-
gatta arcuk. A nap friss, ifjú sugara szemüknek szaladt, És látták a 
tavaszi erdő titokzatos, fenséges ébredését. 

Trala-la-la! 
15* 



228 
Madár dalolt. 
Trala-la-la-la! 
Zengő, kristályos, gyermeki hang a távolban és egyre közelebb. 
A Mester figyelt. Pédró kutató szemmel kémlelte az erdő mélyét. Egy 

kis tisztás feküdt előttük. Apró, üde, zöld folt a fenyők alján. Harmatos 
harangvirágok szétszórtan, a fűből kibujva nyujtogatták kíváncsi fejecs-
kéiket a nap felé! 

Trala-la-la! 
És itt volt. Kiszökkent a fák közül, kilibbent, mint egy szitakötő, 

mint egy könnyű pille. Karcsú kislány volt, harmatos, üde, mint a tavaszi 
hajnal. Rövid, zöld ruhácsk;ája átnedvesedve a harmatos fűtől, lábaihoz 
tapadt. Arcocskája friss, mosolygó, halvány. A szemei mélyek, azúrkékek, 
mint a mélységes égbolt. Haja kócosan, nedvesen hullott vállaira. Mezte-
len lábacskáit emelgette a fűben, mint a fiatal őz. És dalolt vékonyka 
hangon, mint egy kis részeg madár, megittasodva fénytől, illatoktól, a 
gyönyörű reggeltől, saját kicsi, kibontakozó életétől. A tavasz ragyogott 
az arcában, frissen, kíváncsian, várva a jövőt. Tavaszi csengés csilingelt 
üde hangocskájából merészen az ég felé. Az erdő zsongott és üdvözölte. 
A fák bólongatták zöld lombjukat és harangvirágok köszöntgettek kék 
fejecskéjükkel feléje. A tisztásra szökkent kacagva, fürödve a reggeli fény-
ben. Egyszerre megállott. Tágranyílt a szeme, a rózsás ajka. A dal elhall-
gatott. Fejecskéjét oldalra hajtotta, mint egy figyelő madárka, úgy nézett 
maga elé, csodálkozón, kérdőn. 

A Mester megdöbbenve, sokáig tekintett a lányka azúrkék szemeibe. 
Azután elmosolyodott és közelebb lépett. A gyermek félelem nélkül, vára-
kozón emelte feléje arcát. Nem rémült meg, amikor megszólalt sötét, mély 
hangján a férfi: 

— Honnan jössz, kis lányom? 
Felvonta vállait. Titokzatosan mosolygott és széttárta vékony 

karjait. 
— Az erdőből, — mondta. 
— Itt élsz az erdőben? 
— Igen. A remeténél. 
— Úgy. Az ő leánya vagy? 
— Nem. Ő csak ott tart engem magánál. Jó hozzám. 
— És ki az apád? 
— Ó! — felkacagott a lányka. — Az apám? Az erdő. A fák. Talán 

éppen ez a szép, nagy fenyőfa. 
— Igazán? És anyádat sem ismerted? 
— Nem. A remete itt talált az erdőben. Nagyon kicsiny voltam még 

akkor, — azt mondja. A fűben feküdtem egyediül, hajnalkor. De nem sír-
tam, nem féltem. Az erdő az apám, az anyám. A fák, a zöld bokrok. 

A remete így mondja. 
— Hány éves vagy? 
Tűnődött. 
— Várj csak. Majd gondolkozom. 
Lekuporodott a fűben. Az ujjain számolgatott. Végre szomorúan 

ingatta fürtös kis fejét. 
— Nem tudom. Elfelejtettem. 
Pédró kacagott. 
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-— Mit nevetsz, te csúnya! 
Neheztelve elfordult. 
— Pédró jó fiú, ne haragudj rá. Akarod látni, mi mindent tud? 
Kíváncsi arcocskája gyorsan fordult feléjük. 
— No Pédró! — mondta a Mester. 
Pédró belehempergődzött a fűbe, bukfencet vetett. Fintorgatta az 

arcát és károgott, mint a varjú. Egyszerre felmászott egy fára mókus-
fürgeséggel és diadalmasan kiabált le a magasból. 

A kislány kacagott, tapsolt, halvány arcán rózsák égtek. Felragyo-
gott az örömtől, az élettől. Ugrált a fűben. 

— Pédró, Pédró, gyere le, már nem félek tőled. 
A kis púpos gnóm leereszkedett az ágakon és lepottyant elébe. 
— Pédró, milyen kedves vagy, milyen mulatságos. 
Egyszerre elkomolyodva tekintett a Mesterre. 
— Honnan jöttetek? 
— A hegyről. 
— Ti ott laktok? 
— A kastélyban. 
— Ó! Te a kastélyból jöttél? 
— Igen. Én vagyok a Mester. Az öreg Mester. 
— Nem, te nem vagy öreg. Nézd, ez a szép magas fenyőfa sokkal öre-

gebb, mint te. A remete mondta, hogy ez a fa párszáz éves is! Te még nem 
vagy száz éves, úgye? — Komolyan ingatta fejecskéjét. 

A Mester kacagott. Pédró csodálkozva, meglepődve nézett rá. A Mes-
ter hosszan, melegen nevetett. 

— Hogy hívnak téged, erdő szép kis lánya? — kérdezte azután. 
— Hajnalka, Pillécske, Zöldike, Tündérke. A remete azt mondja: 

Tünde. Úgye szép? Tünde! 
— Nagyon szép. Tünde! Nem jönnél fel hozzám a kastélyba? Festeni 

fogok egy képet. A tavaszi reggelt. Az ébredező erdőt. Fákat, bokrokat, 
harmatos füvet, színesedő eget. Téged is lefestenélek, Tünde. Te lennél 
a tavaszi reggel tündérkéje, a tavaszi erdő lelke. 

A kislány szemei ragyogón, kíváncsian néztek rá. 
— Te lefestesz engem? Mi az, festeni? 
— Gyere, megmutatom. 
A Mester leült egy kidőlt fatörzsre. Titokzatos, mély zsebeiből kis 

vázlatkönyvet, színes ceruzákat vett elő. 
— No állj oda Tünde a nagy fenyő alá. Ne mozdulj. Csendesen álljál. 

Nézzél szépen rám. 
A kislány megbabonázottan, mozdulatlanul állott a fenyő alján. Kis 

kezeit keblére szorította, szívecskéjének lázas zakatolását szerette volna 
elcsittítani. De forró, friss, kíváncsi kis élete száguldva rohant ereiben, 
fel a szívhez. Megbűvölte, felzaklatta a Mester komoly, figyelő tekintete. 
Megrészegedett saját fontos kis életétől. Boldoggá tette a tudat, hogy a 
nagy Mester, a kastély titokzatos ura őt nézi, őt rajzolja. A nap feljebb 
kúszott az égen. Elöntötte az erdőt aranyos zuhatagával. A tavaszi reg-
gel teljes pompájával kibontakozott, kivirágzott köröttük. 

— Kész a kép. No nézd! meg. 
Odaszökkent. Elámult. Tágranyíltak szemei. Zöld lombok közül 

mosolygott feléje rózsás arca, ragyogtak aranyos fürtjei. 
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— Ez én vagyok? Milyen szép! 
Elkomolyodott. Egy percre csak. Már kacagott, 
— Gyönyörű! És ez én vagyok! Még egyszer, jó? Akarod, hogy más-

hogyan álljak most? Így, vagy így? 
Forgolódott, megrészegedve, kacagva. Szökkent a fűben a vadvirágok 

között. Vékony karjairól lecsúszott a ruha. A nap felé tárta őket, csupa 
vággyal, a fiatalság titokzatos varázsával. És a Mester meglepetten, fel-
gyúlt szemekkel nézte. A tavasz. A tavaszi reggel ezerszer megálmodott 
képe. Egyszerre itt, előtte, életté válva, káprázatos, csodás, üde, friss 
valósággá. 

— Tünde, jönnél-e velem a kastélyba? Ott lefestenélek sok-sok képre. 
Akarod? 

Elámulva, csendesen tekintett. Ragyogó, rajongó csillagszeme felnyílt 
a nem várt csodától. Gyorsan felelte: 

— Igen. Elmegyek veled! 
* 

Tavaszi álom. Tavaszi valóság. A völgy illata, mámoros frissesége 
felszállt a hegyre, körülölelte a sötét, merész, régi kastélyt. Bekúszott a 
szívébe, titkos zugaiba és zsongott, búgott, lüktetett benne az április 
részegítő, tavaszi lelke. 

Trala-la-la! 
Csengett a hosszú boltíves folyosókon. Az ódon szobák feltárt abla-

kain beáradt a napfény, ragyogón, széles fénnyel. És az éjjelek titokzatos, 
langyos sóhaja felkúszott a hegyre. Belibbent az eddig félve elzárt, titok-
zatos szobákba és öreg, kifáradt, kiégett szívekben felgyujtotta újból a 
tavasz zöld! vágyait, álmait. Tavasz. Ott kacagott megrokkant, komor, 
hallgatag emberek szemében. Szomorú, zárkózott lelkek nyíltak fel egy 
kacagó gyermek előtt. Mosolyának tiszta bája betöltött minden kis helyet 
az ódon kastélyban és szívekben. 

És ott állt könnyű fehér ruhácskában, fejecskéjét oldalra hajtva, a 
Mester előtt. 

— Fessél le. Gyorsan. Látni szeretném. 
Türelmetlen, habzsoló, boldog akarással várta a képet. A nagy cso-

dát, A tavaszi álmot. 
— Szép lesz, úgye szép? — kérdezte százszor is. 
A kastély széles terraszán ugrált a napban. Pédróval hancúrozott, 

kergetődzött a hosszú folyosókon végig. A Mester figyelve, elmerülve ült 
szobájában. A kacagás csengett hosszan, elhalt és újra felharsant a bolt-
ívek alatt. Komor tekintete megenyhülve merült el az ég ragyogó kéksé-
gében. Ellágyult szívvel köszöntötte a tavaszt, az ifjúságot. Köszönte az 
égnek a nem várt ajándékot. A szívére nagy, boldog nyugalom szállt. 
Egyedüli, komor életére felsuhant a nap, ragyogón, melegen, gyermek-
mosolyban feltárulva. Érezte a meleget az ereiben, fáradt testében, kiégett 
lelkében, csalódásoktól összetépett vágyaiban. Érezte a gyermek hideg 
kezecskéjét, két fiatal, vibráló karját a nyaka köré fonva. Látta a fel-
ébredt kastélyt újra élni, zsongani, lüktetni. Látta öreg szolgái arcán az 
elhúzódó boldog, széles mosolyt. A csoda valóra vált. Megtalálta a tavaszi 
hajnal varázsát. Ott élt, mosolygott előtte a vásznon. A völgy ébredő, 
harmatos képe. Az út ragyogása kisuhanva a fák közül. Felébredt virá-
gok, bokrok, smaragdfényű fű lágy selyme. Égbolt szivárványos, opálos, 
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áttetsző mélységes kékje az erdő fölött. És ő. A kép lelke. Halvány 
márványfényű teste. Ragyogó arcocskája frissen, várva, előrenézve. A sze-
mei mélyek, sejtelmes átlátszóan kékek. Fiatal, kíváncsi, várakozó vágy-
gyal, mosollyal nézve. A tavaszi álom. 

A napok szálltak. 
Egy borús, homályos délután fáradt férfi kopogtatott a kapun. 

A remete volt. Hosszú, fehér szakállát borzolta a szél. A Mester eléje 
sietett. 

— A gyermekért jöttem. Add vissza uram. 
— Miért adjam vissza? Boldog itt nálam. Hallod, hogy kacag? 

Maradjon itt. Jobb néki, mint az erdők mélyén. 
A remete nem felelt rögtön. Hosszan maga elé nézett. Azután csen-

desen mondta: 
— Az erdő az ő otthona. Vissza fog jönni. Az erdő várja. 
És elment. 
Felhő szállt az égre, a kastélyra. 
Nyomasztó mozdulatlanság. Az alkony széttárta szürke fátylait. 

A Mester tűnődve, elgondolkozva ült szobájában. 
Az erdő várja, hívja? 
Egyszerre érezte fájón, mélyen a valót. Érezte, hogy a remete igazat 

mondott. A tavasz itt kacag, él, lüktet körötte ós ahogyan jött hirtelen, 
váratlan, elszáll majd. 

A tudat szívébe markolt. Nem! megkínzott, kifáradt élete utolsó 
fénye, mosolya, álma maradjon az övé. Maradjon mellette kacagón, rep-
desve, fiatal szárnyakkal, mint a tavaszi fecske. Megtalálta a varázst, meg-
lelte a csodát. Meg akarja tartani. 

Az alkony bársonyos homálya átölelte a hegyeket, a kastélyt. 
A terraszon fehéren, megdöbbenve állott a gyermek. Lenézett a söté-

tedő völgyre, elszunnyadt, messzi erdőkre. Az útra, amin lassan ment egy 
ember és eltűnt az estében. Mereven, meglepetten, felébredve bámult le a 
völgybe. Forró érzés szállt a szívére. Vágy fogta el. Kis karjait maga elé 
tárta. Az erdő felé, ami elsüppedt a lesuhanó éj sötétjében, csendjében. 

— Pédró! Ő volt itt? Mondd, mondd! Úgye itt volt? 
Bánatos, halvány arcocskáját kis kezeibe rejtette. 
Pédró suttogott. 
— Ne bánd. Ne törődj senkivel, semmivel. Kis Tünde, nézzél Pédróra. 

Nézzél. Kacagj, kis Tünde. 
A lányka felvetette harmatos szemeit. Kis kezeit Pédró csúnya, nagy 

kezeire fektette. Szomorúan mosolygott. 
— Pédró! Érzem, ő volt itt! Biztosan várnak már. A fák, a virágok, 

Madárkáim. Ó, megfeledkeztem róluk. Pedig várnak. Érzem! 
Másnap Tünde fáradtan állott a Mester előtt. Egyszerre elmozdult. 
— Ne fessél! — mondta. 
— Tünde, kislányom. Maradj szépen. A hajadat festem, a fürtjeidet. 

Milyen szép ragyogóak. 
— Ne fessél! 
— Nézd, milyen gyönyörű, fényes, zöld a fű a lábaid előtt. 
— De nem susog. Nem mesél. Hiába hallgatom. Olyan néma. Hideg. 
A Mester letette az ecsetet. A gyermekhez lépett. 
— Már nem szeretsz? Már nem akarod, hogy lefesselek? Hol a moso-
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lyod Pillécske? A kacagásod hol van? Fáj szegény öreg szívemnek a szo-
morúságod. 

— Ó! — suttogta a lányka. — Szeretlek, nagyon szeretlek. De teg-
nap, hidd el, hívott az erdő. A susogását hallottam, egészen tisztán hal-
lottam. Ő is itt volt. Úgye itt volt? Mit mondott neked? 

— Láttad? 
— Láttam az estében eltűnni. Úgye hívott? Úgye vár? 
— Nem, nem hívott. Nekem adott téged. És elment. Messzire. Itt 

hagyta az erdőt. Elment más, távoli országokba. 
Ó! — a gyermek két kezét szívéhez szorította. — Elment! Itt hagyta 

az erdőt. Ki vigyáz most a fákra, a madarakra? 
És gyorsan, hangosan mondta: 
— Eressz el! Mennem kell! 
— Nem! 
Tágranyílt, világos szemei megdöbbenve bámultak a magas, komor 

férfira. 
— Nem? 
Kirohant a szobából, mint a tavaszi fergeteg. Hosszú folyosókon 

végig, meredek lépcsőkön fel-alá, megriadva, eltévedve, kifáradva. Nem 
találta az ajtót, a szabadságba vivő utat. Összeroskadt, összekuporodott 
a terrasz kőpárkányánál. A messzeségben puhán, illatosan, zölden, mint 
a tavaszi moha, feküdtek az erdők. Az ég ragyogón, tisztán borult fölé-
jük. A mezőkről illatok szálltak fel hozzá. Csak a kis szívében zakatolt, 
kavargott a keserűség, az izgalom, az elfogott madárka vergődése. El-
menni, elszállni. Elérni az erdei társát, öreg oltalmazóját. Vele. menni 
hosszú utakra. Vele keresni a boldogságot az elhagyott erdőn. Türelmet-
len, égő kis lelkében egyszerre fellobogott, a vérében keringett a tavasz 
kavargó, friss áradata. Eltörölte a nyugodt, napfényes napokat. Vad, fiatal 
akarással vágyott az elvesztett szabadság után. Szenvedett, gyötrődött, 
kínlódott. 

De a Mester szótlan maradt. 
— Pédró! — suttogta este a lányka. — Édes csúnya te! Mondd, 

merre van az út? Nem találom. Pédró! Nem találom! 
A kis púpos gnóm némán ingatta fejét. 
Csendes volt a kastély. A lányka kimerülten szunnyadt. Szeme pere-

mén könny égett és fel nem szikkadt. Pédró ott gubbasztott mellette. 
Értelmetlen nehéz agya kereste a titkot, kereste a lányka halvány arcán 
a magyarázatot. És ahogyan nézte, érezte egyszerre, felnyílva a tavasz 
keringését fiatal, csúnya testében. Érezte a gyermek igazságát, a gyermek 
vágyát. A tavasz drága, mámoros álma, soha nem érzett álma most előtte 
feküdt sápadtan, letörve, szenvedve. Nyomorék életének nagy céltalansá-
gában ez a lányka volt az egyetlen ragyogás. Eszébe jutottak a kacagó 
hetek. Hancúrozások, játékok, pajkosságok. Milyen gyönyörű is volt az 
élet, amit ő adott neki. Segít rajta. Most. Gyorsan. 

Az éjjel leszállt. Csillagok lebegtek a sötét égbolton. A feltárt abla-
kokon beáradt a tavasz részegítő, mámoros áradata. És Pédró vigyázva, 
erősen karjai közé emelte a lánykát. Végigosont folyosókon és sötét lép-
csőkön biztos léptekkel, mégis remegve, kalapáló szívvel. A gyermek fel 
sem ébredt. Bódultan, fáradtan aludt karjai között. Fürtös fejecskéje a 
púpos gnóm vállán pihent. És egyszerre kint voltak. A titkos ajtón ki-
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szökve a friss, tiszta tavaszi éjben. Pédró lefektette a lánykát a fűre. Mel-
léje térdelt. Figyelte az arcát. Az égen halványodtak a csillagok. Keleten 
az erdők fölött egy világos csík feküdt. Hajnalodott. Egy szellő suhant át 
a fű felett. Sóhajok szálltak, zsongás, zengő ébredés az erdő felől. A völgy 
felébredje, harmatosan kíváncsian tekintett a színesedő ég felé. A csilla-
gok eltűntek, belerepültek a Mindenségbe. És felnyitotta szemét a lányka. 
Nem szólt, mosolygott. Pédróra nézett hosszan, lágyan, ragyogó szemek-
kel. Felállt. És gyorsan, türelmetlenül, felébredt szívvel rohant le a hegy-
ről. Vissza sem nézett. Kitárt karokkal, boldogan, a napfény felé, az ébredő 
fák, illatos virágok, bokrok közé. És eltűnt. 

Pédró visszaosont a kastélyba. Folyosókon, lépcsőkön, sietve, előre. 
A márványterrasz fehér rácsához roskadva leborult a Mester lábaihoz. 
Mozdulatlanul állott a Mester és nézett a felébredt, tavaszi, kinyílt életbe. 
Látott mindent. A szíve nyugodt lett, lezárt, néma. A szemeit lehúnyta. 
És felsóhajtott mélyen, a szív legmélyéről, fájdalommal, szomorúan, köny-
nyes, lemondó sóhajjal. 

— Tavaszi álom! B. Medveczky Bella. 

RIGÓFÜTTY. 

Víg hajnal jár az égen 
Fürdötten friss vizekben, 
Aranyló szép hajáról 
Hüs harmat hull a földre. 
A lenge lombok ágán 
Rigók reggelt dalolnak, 
Daluknak hangja édes, 
Szerelmes, andalító. 
Szép szőke kis leányka, 
Hallod mi szép az ének? 
A hajnal is csodálja, 
S pirul a halk gyönyörtől. 
Jer, édes, és karolj át, 
Nem láthat senki minket, 
Csak a szerelmes ég tán 
S az énekes madárkák. 
S ajkamra elpirultan, 
Szemérmes húnyt szemekkel, 
Mint harmatját a hajnal, 
Hullasd le enyhe csókod. 

Kereszthegyi Tamás. 


	Napkelet_1926_03_227
	Napkelet_1926_03_228
	Napkelet_1926_03_229
	Napkelet_1926_03_230
	Napkelet_1926_03_231
	Napkelet_1926_03_232
	Napkelet_1926_03_233

