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A Kék Madár.
Maeterlinck verses színművének prózai átirata, 

K ülönös karácsony.
íiyen enyhe léire a legöregebb emberek sem 

emlékezlek a faluban, még a vén erdőkerülő sem, 
aki pedig ponlosan a századik évét taposta és 
olyan mohos volt, mint a tölgyfák, amelyek közt 
életét töltötte. Holott küszöbön volt a szent este 
és a kis házakban vidám készülődés folyt. Csat
togott a mozsártörö és a tepsik alját zsírbainártott 
libatollal kenegették a háziasszonyok.

Tyl favágó házában szintén várták a kará
csonyt, ha nem is olyan vidám szívvel, mint más 
években. Nyilván az enyhe tél volt az oka, hogy 
az idén kevesebb fát ettek a kályhák, ezért nem 
tellett karácsonyi ajándékra a gyerekeknek. Mytyl, 
a kislány, aki két évvel volt idősebb és jóval élel
mesebb, mint öcsikéje Tyltyl, már napokkal előbb 
kiszimatolta ezt az elszomorító körülményt és pisze 
orrocskája fölött megjelentek az elégedetlenség 
ráncai. De nem olyan fából faragták, mint aki 
könnyen lemondana az efajta ritkán jelentkező 
örömökről. Elhatározta, hogy csak azért is lesz 
karácsonyi ajándék. A szent este délutánján, mikor 
anyu a konyhában a gyerekek ünneplő ruháit va
salta, titokzatosan odasúgta Tyltylnek:

— Szedd össze a kenyérmorzsákat, én pedig 
addig hozom a kalitkát és a botot.

— Minek? — kérdezte Tyltyl és nagy kék 
szeme tágranyílt a várakozástól.

— Énekes madarat fogunk az erdőben.
— Télen nincs énekes madár.
— De van, — mondta Mytyl és türelmetle

nül dobbantott. Parancsoló természet volt, meg
szokta, hogy Tyltyl szó nélkül higgyen neki,

A kisfiú egy karaj kenyeret dugott a zsebébe, 
Mytyl lehozta a padlásról a fából tákolt madár
fogó kalitkát, meg a botot. Jó hosszú spárgát is 
kerített, így indultak az erdő felé. Ez már magá
ban véve is veszedelmes cselekedet volt, mert az 
erdő az uradalomhoz tartozott és bejáratánál nagy 
táblát szögeztek ki ezzel a felírással: „Tilos az át
járás." De Tyltylnek ez nem okozott gondot, mert 
még nem tudott olvasni. Mytyl pedig — valljuk 
be úgy ahogy van — nem sokat törődött vele.

Úgylátszik, hogy a szokatlanul enyhe tél 
nemcsak az embereket tréfálta meg az idén, de a 
madarakat is, mert egy bolondos feketerigó itt
maradt és vidám füttyentéssel hívta a párját. Egy 
galagonyabokor tüskés ágán ült és sejtelme sem 
volt róla, hogy a sors éppen őt szemelte ki a Tyl- 
gyerekek karácsonyi ajándékául.

— Nézd Mytyl, ott egy madár!
— Pszt, add a morzsákat!
A kislány nesztelen, gyors mozdulatokkal 

felállította a madárfogó kalitkát. A csapóajtót bottal 
támasztotta ki, a bot végére spárgát kötött, aztán 
ügyesen elszórta a morzsákat. Rigó legyen a talpán, 
aki ennyi csábításnak ellen tud állni! Különösen 
ilyenkor télen, amikor élő bogár helyett lárvákra 
kell vadászni az odvas fákban és a fakérgek rán
caiban. A mi madarunk nem soká kérette magát. 
Fényes üvegszeme rögtön felfedezte a morzsákat. 
Jobbra-balra billentette buksi fejét és miután nem 
látott ellenséget, huss... lecsapott az ennivalóra. 
Tyltyl orreimpái kitágultak, putók lényét megrázta 
a pillanat nagyszerűsége, de Mytyl konok kis ke
zében nem reszketett a madzag. Az ostoba szár
nyas besétált a csapdába... egy rántás... a kalitka 
ajtaja bezárult. Mytyl lángolt az örömtől.
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— Megvagy! — mondta és a melléhez szo
rította a kalitkát, a tehetetlenül csapkodó madárral.

— Hadd nézzem! — csengett Tyltyl.
— Majd otthon.
— Biztos, hogy rigó?
— Ne lármázz! Még nyakunkra hozod az 

erdészt.
Csakugyan nem jó az ördögöt a falra festeni, 

mert valahol, nem messze tőlük, megreccsentek a 
száraz gallyak, az erdész nehéz csizmái alatt. Egy 
érdes cs éles hang, olyan ijesztő, mint a kuvik 
huhogása, lecsapott rájuk:

— Ki jár itt és mit akar?!
— Úgy-e mondtam? Most futhatunk...
A két gyerek sebesen nekilódult. Lábaik alatt 

ijeszlöen ropogtak a száraz faágak. Néha megbot
lottak egy kiálló gyökérkében, néha egy alacsony 
ág utánuk nyúlt, mintha galléron akarta volna 
csípni a kis orvvadászokat. Ami igaz az igaz: a 
fák nem viselkedtek valami barátságosan a favágó 
gyerekeivel szemben, mintha csak parancsot kaptak 
volna a vén erdésztől: „Fogjátok el a Tyl gyere
keket!" Szerencsére pár percnyi lélegzetrabló futás 
után világosodni kezdett fejük fölött az ég, az ül
döző fák elmaradoztak és egyszerre csak idepirosr 
lottak hozzájuk a falu háztetői. Túl voltak a ve
szélyen. Tyltyl melle úgy járt, mint a kovács fuj- 
tatója.

— Mytylkéni — mondta pityergésre álló száj
jal — mit csinál az erdész bácsi a madártolva
jokkal?

— Levágja a fejüket és börtönbe zárja őket 
felelte tinnepéiyes komolysággal a kislány.

Tyltyl kissé túlzottnak találta a büntetést.
— Egy madárért? Marad neki elég!
— Tiltja a törvény.
A kisfiúnak ez túlságosan nehéz volt. Szerette 

volna megtudni, ki az a szigorú egyén, akit úgy 
hívnak, hogy törvény, de felhagyott a kérdezős- 
ködéssel, mert figyelmét teljes mértékben lekötötte 
a fekete madár. Azonkívül elérték a falu 'szélső 
házát, már amennyiben háznak lehet nevezni azt 
a düledezö viskót, ahol Berlingót asztalos özvegye 
lakott a kislányával. Angéla, a kislány, Mytylíel 
egykorú, de mostanában nem érdemes vele barát
kozni, mert valami furcsa betegség bujt beléje: 
mind a két lábára megbénult. Most js ott ült 
tolószékében az ablak mellett és sóvár'an bámult 
az utcára, ahol rendszerint nem történik semmi 
nevezetes dolog, legfeljebb Tyl favágóék buli kutyája, 
Tylo kergeti a környék macskáit, vagy néhány 
tyúk kapirgál a házfalak körül. De most fekete 
szeme hirtelen megtelt egy rendkívüli esemény 
képével: Mytyl és Tyltyl jöttek az erdő felől. És 
nini, Mytyl kezében kalitka vau és a kalitkában 
madár Izgatottan rájuk kopogott és kinyitotta az 
ablakot:

Szervusz Mytyl.
Szervusz Angéla.

— Mi van nálad?
-  Kis madár. Nagyon' titka fajta.
-  Kaptad?

— Fogtam.

Angéla vágyakozva nézte a csodálatos zsák
mányt. Ha kimehetne az erdőre, biztosan ő is 
fogna madarat, de nem mehet, mert béna lábacs
kái ideszögezték az ablak mellé. Nagyszerű lenne, 
ha Mytyl nekiadná, mindjárt nem lenne ilyen 
egyedül. A hangja olyan alázatos lett mint égy 
kérvény, amilyet Berlingót asztalos özvegye szókéit 
intézni a hatóságokhoz, adóelengedés vagy hasonló 
dolgok miatt:

— Cseréld el! Adok érte valamit...
— Nem — mondja Mytyl keményen, de azért 

a kapzsiság turkálni kezd benne és valamivel 
határozatianabbu! hozzáteszi — Alit adsz érte?

— Katrinát, a legkedvesebb babámat. Tudod, 
amelyik úgy tetszett neked.

Mytyl gúnyosan elfintorítja orrocskáját.
— - Hogyne, amikor még új volt!
— Nem is olyan régi... Csak egy helyett 

van megvarrva!
A kérlelhetetlen Mytyl azonban új kibúvót

talált:
— Különben is már egy másik lánynak 

Ígértem.
— Ki az?
— Én! — mondja gúnyos nevetéssel Mytyl 

és kis öccsét maga után húzva szaladni kezd 
hazafelé.

Mytyl soha nem ad senkinek semmit, — 
gondolja magában a kisfiú, de okosabbnak tartja, 
ha nem beszél. Úgyis elég baj lesz még a közös 
rigó tulajdonjoga körül. Aáeg aztán ideje lesz sietni, 
mert egészen rájuk alkonyodott. Anyu biztosan 
nyugtalankodik már. Talán haza is lehetne érni 
gyertyagyújtás előtt, ha nem kellene megállni a 
falu közepén, ahol Gazdagék kastélya van. A kas
tély gyönyörű, annyi szent, de ez persze még nem 
lenne elegendő ok a bámészkodásra. Megnézték ők 
már a házat elégszer. De ma karácsony este van 
és a szinte földig érő ablakok mögött tündén 
fényben úszik a nagyterem. És ebben a fényözön- 
ben gyétnántszikrákat szórva áll karácsonyfa, ros- 
kadásig megrakva ajándékokkal. Mennyi minden 
van az ágain, te jó Isten! Babák, játékok, kard. 
csákó puska, talán még igazi ágyú is! És zenekar 
játszik a fa alatt. A fúvósok aranytrombitáján úgy 
jön ki a hang, olyan édesen, hogy Tyltyl szinte 
a nyelve hegyén érzi a cukor ízéi. De jó is lehet 
gazdagnak lenni!

Tyltyl úgy odanyomja tömpe orrocskáját az 
ablaküveghez, hogy onnét belülről nézve csak 
rózsaszínű körnek iáiszik.

— Nézd, de gyönyörű karácsonyfa!
— És nézd a gyerekeket, mindenki jókedvű!
— A zenészek nem.
— Persze, — mondja Mytyl — nehéz lehel 

trombitát fújni, mialatt a többiek esznek.
A kisfiú figyelmét a fehérparókás, seiyem- 

nadrágós inas ragadja meg.
— Te, — szól suttogva — úgye az a fehér- 

hajú a Mikulás?
— Buta, az az inas.
Mikulás-inas úgylátszik az ablakon keresztül 

megérezte, hogy őt nézik. Szegény favágó-gyerekek.
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— Buta kislány vagy. Hisz a Kék madár 
jelenti a boldogságot!

Mytyl álmos fejecskéjében üssze-vissza kava
rogtak a gondolatok. Ez az ismeretlen tündér rá
juk parancsolt, hogy keressék meg a Kék madarat. 
Biztos, hogy nagyszerű volna megtalálni, de tudja 
isten, mégis csak jobb iit a meleg ágyban, ahol 
apu és anyu vigyáznak rá. Ha jól odáfüleí, még 
a lélegzésüket is hallja a falon át. A tündér azon
ban egyre ingerültebb lett.

— Siessetek öltözni vagy majd felöltöz
tetlek benneteket én.

És mert a két gyerek a rémülettől meg se 
moccant, pattogó hangon kiadta a parancsot:

— Legyen szép ruhátok!
Most már aztán biztos, hogy tündér volt ez 

a Berylune, mert ime Tyltvl és Myltyl ott áltak a 
szoba közepén, pedig esküt mertek volna rá tenni, 
hogy ujjal sem nyúlt hozzájuk senki. És ami még 
csodálatosabb: gyönyörű vadonatúj ruha volt mind
kettőjükön. De milyen szép ruhák! Ilyet még Gaz
dagék gyerekein sem látni! Tyllyl a szemét dörzsöli.

— Nézd, — mondja lelkesedve, — még a 
cipőnk is be van fűzve!

És a reggeli kínlódásokra gondolva, Berylune 
tündérhez’ fordul:

— Anyu nem bánná, ha mindig itt lennél ...
A tündérnek azonban nincs érzéke az enyel-

géshez. Egyre sürgetőbb, egyre nógatóbb a fel
lépése.

— Ne bámuljatok, gyerünk!
Igen gyerünk. Könnyű ezt mondani. De hát 

hogyan vágjon neki két kisgyerek ismeretlenül a 
vakvilágnak. Mytyl félénken megkockáztatja a kér
dést:

— Hol lehet a Kék madár?
Berylune válasza éppen olyan rejtélyes, mint 

minden, ami ma történik velük és körülöttük:
— Kutatnotok kell a Múltban ... a Jövőben ... 

mindenfelé.
— És te velünk jössz?
— Nem. Más dolgom van.
— Egyedül induljunk el éjszaka?
Berylune tündér valamivel engedékenyebb lett.
— Nem bánom, vigyétek magatokkal bará

taitokat.
Mytyl tűnődve nézett körül. „Apu nem jöhet, 

— gondolja, — neki csatába kell m enni... Itt 
volna még-Tylo kutya..."

A tündér, aki a ki nem mondott gondolatokba 
is belelát, habozás nélkül megadja az engedélyt:

— Veletek mehet, segítségetekre lesz.
— ...é s  Tylette macska.
— Vihetitek.
És nézzétek csak, most bizonyítja be, hogy 

csakugyan földöntúli varázshatalom van a szavai
ban. Tylo mit sem sejtve horkol a padkán, talán 
arról a csontról álmodik, amit délután ásott el a 
kertben, a ribizlibokor alá, de a tündér csak ránéz 
és ezt mondja:

— Ébredj, Tylo, ébredj te lusta. Változz 
férfivé!

Komolyan csoda ez. Egy lobbanás, egy dob
banás, itt áll Tylo és mégsem Tylo, mert valósá
gos emberi alakot öltött. Igaz, hogy megtévesztésig 
hasonlít négylábú elődjére. Benyomott orra és ha
talmas kiugró állkapcsa van és éppen olyan eset
lenül, lustán mozog izmos kurta lábain, mint el
varázsolt elődje, a buli. És a hangja is majdnem 
ugyanaz, csakhogy emberi:

— Kicsi Mytylke, aranyos TyltyI úrfi, végre 
beszélni tudok! ... Végre elmondhatom, mennyire 
imádom mindkeltőjüket! Mindig hiába ugattam, 
ritkán érteitek még.

Berylune tündért nem érdekli Tylo fecsegése, 
ö már Tylette macska átvarázsolásán munkálkodik:

— Tylette, ébredj! Azt mondtam ébredj! •
Nézd csak, ki az a feketébe öltözött kecses

fiatal nőszemély, aki olyan ruganyos és hajlékony, 
mint egy párduc?! És hogy kényeskedik fehér 
nyakbodráva! és hosszú fehér kesztyűivel! Milyen 
lustán nyújtózkodik. TyltyI szája tátéa marad a 
bámulattól.

— 0  is tud beszélni?
— Hogyne! — feleli Tylette, — iia egy 

kutya tud!
Mytyl csupa lelkesedés. Hiszen úgy megy 

itt minden, mint a karikacsapás.
— Tylette, úgy ölülök! Meg kell keresnünk 

a Kék madarat. Te is jössz, ugye?
— Miért ne? Szórakoztató lehet.
Tylonak azonban aggályai vannak, mihelyt

macskáról van szó. Odasomfordál Mytyl hez és 
megrántja a szoknyácskáját:

— Ne vigyük a macskát, — súgja — nem 
megbízható!

Tylette szemei lángot fújnak. Sziszegve szól 
oda az örök vetélytársnak.

— Hallottam, mit mondtál rólam, vén buli.
— Ha még egy szót szólsz, apróra ráglak.
— Pfuj, goromba fráter!
Pillanatokon múlt, hogy ki nem tört köztük 

a botrány. Szerencsére Berylune tündér rendelkez
ni kezdett.

— Mire várunk? Ne trécseljük cl a drága 
időt. Kifelé!

Megint olyasvalami történt, amit AAytyl és 
TyltyI sohasem tudnak megmagyarázni, sem ma- 
maguknak, sem másnak: az apró ablak földig 
nyúlt, önmagától kitárult és a következő pillanat
ban valamennyien kint álltak a ház előtt, a sötét 
éjszakában. Mytylt csak most fogta el igazán a félsz.

— Merre menjünk? — kérdezte szepegve.
— AAegmondtam. Keressétek mindenütt!
— Eltévedünk, sötét van ...
— Ne sírj, előre. Majd elintézem!
És belehuhogott az éjszakába:
— Fény! Jelenj meg.
Alig mondta ki a varázsigét, tündérszépségű 

fiatal nő állt előttük. De olyan szép volt, hogy 
annak, aki az arcába nézett, káprázni kezdett a 
szeme. Aranyhaja dús patakokban omlott alá. Nap
sugárból szőtt fehér ruháján csillagtörmelékek 
szikráztak.,

— Ő a Fény, aki vezetni fog benneteket.
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Ez bizony elég rossz hír volt. Nincs elég baj 
a világon, még háborúzni is kell? Tyl favágó 
kemény arca még jobban elkomorodott. Olyan volt, 
mint egy darab nehéz fekete felhő a hegyek fölött. 
Szeretett volna részleteket tudni, de Wilhelm már 
a kilincset fogta.

— Gyülekezés holnap délben!
— Ott leszek!
A hírnök már a szomszéd ház ajtaján döröm

bölt. Tyl favágóék asztalánál csönd honolt. Hát 
háború lesz ... Miért! Miféle hatalom rendeli, hogy 
apu elmenjen a csatába és talán soha többé ne 
jöjjön vissza ... Mytyl érzi, hogy az imént gonosz 
volt és hálátlan.

— Apu!
Ezt halkan mondja, de a bűvös szó minden 

betűjét átfényesíti a szeretet.
— Mi az kislányom?
Mytyl izmos kis karjai úgy fonódtak apu 

nyakába, olyan elválaszthatatlanul, mint a kúszó
növény indái a fára.

— Nem engedem, hogy elmenj!
— A haza hív ...
A kislány küzködik, kitörni készülő könnyeivel.
— Miért van háború? Ki akarja?
— A kapzsi elégedetlen emberek.
És halkan hozzáteszi:
— Igen kislányom, jól jegyezd meg: aki 

boldogtalan, az másokat is boldogtalanná tesz ... 
No de fejezzük be a vacsorát, ilyen jót úgy sem 
főznek a háborúban.

Hiába, most már megkeseredne Mytyl szá
jában Gazdagék habostortája is. A vacsorának 
gyorsabban van vége, mint a vacsorautáni csóknak. 
És amikor anyu ágyba fekteti a gyerekeket, a kis
lány lázas lélegzettel a fülébe súgja.

— Anyu, úgy szégyelem magam ... Rossz 
voltam.

— Mindig megbánod. Másnap mégis újra 
kezded.

— Többé soha. Olyan boldog és elégedett 
akarok lenni, mint te! Úgy-e te mindig boldog vagy?

— Igen ... Majdnem mindig ...
És könnyeivel megáztatja Mytyl égő arcocs

káját. Azután rásóhajt a lámpára és sötét lesz. 
Anyu egér lépteivel kisuhan a gyerekek kamrájából. 
Tyltyl alszik, egyenletes szuszogása lassan álomba 
ringatja Mytylt is. A vén hold ezüsttel futtatott kékje 
átszürődik az apró ablakon. Valahol a padka alatt 
Tylo kutya alszik összefonódva, mint egy perec. 
Tylette. a macska is itt van, mert a sötétben két 
nagy sárga golyóbis szeme világít. Egyszer itt, 
máskor ott lángol fel a sárga fény, aztán dorom
bolva kialszik.

Így múlt el a szent este Tyl favágó kuny
hójában ...

B erylu ne Tündér m egjelen ik.

Igazán nem tudni, hány óra lehetett, mert 
senki sem hallotta a toronyórát ütni, de mélységes 
sötétség volt, amikor Mytyl arra ébredt, hogy valaki 
kopogtat az ajtón. Aki éjszakának idején idegen 
ház ajtaján kopog, aligha lehet jó járatban, —

gondolta és megborzongott a meleg dunna alatt. 
Remegő hangon odasúgta öcsikéjének:

— Tyltyl alszol?
— Azt hiszem, nem. És te?
Mytyl felbosszankodott ezen az együgyű kér

désen.
— Hogy aludnék, amikor beszélek! Hallottad 

a kopogást?
— Valamit hallottam ...
— Szóljunk apunak ...
Tyltyl biztonságosabbnak találta a jó meleg 

ágyat. És aztán nem lehet tudni, ha most innét 
lelépnének, még valami borzasztó dolog történne 
velük. Azt képzelték, hogy a sötétség teli van 
boszorkányokkal és tündérekkel.

De a kis szoba egyik sarkában rejtélyes 
derengés támadt s egy furcsa árny-alak körvonalai 
bontakoztak ki a sötétségből. Nem tudni kicsoda, 
micsoda, hogy jött ide a falon keresztül, mert az 
ajtón át nem jött, annyi bizonyos. És egy nem 
éppen kellemes női hang mérgesen rápöröl Myfylre:

— Hallottad, hogy kopogtam?
— Igen, — feleli a kislány és úgy érzi, hogy 

szivecskéje a torkában dobog.
— Miért nem engedtél be?!
— Mert nem tudom, ki vagy.
Az árnyalak rikácsolva felnevetett.
— Nem látod? Tündér vagyok ... Berylune 

tündér.
Kis csönd. Csak Tyltyl fogai vacogtak a 

sötétben. Mytyl valahogy erőt vett félelmén.
— Sötét van, nem látlak valami jói.
— Ó, — mondta Berylune tündér. — Sötét 

van? Hát legyen világosság!
És csodák csodája: a lámpa magától lángra- 

lobbant. Igaz, hogy valami furcsa fénye volt, egé
szen más, mint rendesen. Viszont jól lehetett látni 
Berylune tündért, aki igazán nem nevezhető föl
döntúli szépségnek, inkább úgy nézett ki, mintha 
boszorkány volna. Mytylt és Tyltyl! azonban most 
a lámpa csodája tartotta izgalomban. Senki nem 
nyúlt hozzája, mégis ég!

— Kigyulladt magától! — álmélkodik Tyltyl 
— hogyan csináltad?

Berylune érdesen felnevetett. Olyan volt a 
nevetése, mint amikor a kés végigszalad a forgó 
köszörükövön.

— Ne kérdezz butaságokat. Tündérnek min
dent lehet.

— Ilyesmit még apu sem tud.
Berylune tündérnek azonban egészen más 

gondjai voltak, mint a Tyl gyerekek bámulatával 
törődni. A hangja egyszerre parancsoló lett:

. — Lássatok öltözködéshez. Keressétek meg
a Kék madarat.

Mytyl értelmetlenül bámult.
— A madarat, ami kék? A Kék madarat. 

És miért kell megtalálnunk?
Berylune savószínü szemei furcsán csillogtak 

a lámpa fényében.
— Úgy-e — mondta Mytylnek, — boldog 

szeretnél lenni ?
— Hogyne ... De minek a Kék madár?
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— Buta kislány vagy. Hisz a Kék madár 
jelenti a boldogságot!

Mytyl álmos fejecskéjében össze-vissza kava
rogtak a gondolatok. Ez az ismeretlen tündér rá
juk parancsolt, hogy keressék meg a Kék madarat. 
Biztos, hogy nagyszerű volna megtalálni, de tudja 
isten, mégis csak jobb iit a meleg ágyban, ahol 
apu és anyu vigyáznak rá. Ha jól odáfüleí, még 
a lélegzésüket is hallja a falon át. A tündér azon
ban egyre ingerültebb lett.

— Siessetek öltözni vagy majd felöltöz
tetlek benneteket én.

És mert a két gyerek a rémületiől meg se 
moccant, pattogó hangon kiadta a parancsot:

— Legyen szép ruhátok!
Most már aztán biztos, hogy tündér volt ez 

a Berylune, mert ime Tyltvl és Myltyl ott áltak a 
szoba közepén, pedig esküt mertek volna rá tenni, 
hogy ujjal sem nyúlt hozzájuk senki. És ami még 
csodálatosabb: gyönyörű vadonatúj ruha volt mind- 
kettőjökön. De milyen szép ruhák! Ilyet még Gaz
dagék gyerekein sem látni! Tyltyl a szemét dörzsöii.

— Nézd, — mondja lelkesedve. — még a 
cipőnk is be van fűzve!

És a reggeli kínlódásokra gondolva. Berylune 
tündérhez' fordul:

— Anyu nem bánná, ha mindig itt lennél ...
A tündérnek azonban nincs érzéke az enyel-

géshez. Egyre sürgetőbb, egyre nógatóbb a fel
lépése.

— Ne bámuljatok, gyerünk!
Igen gyerünk. Könnyű ezt mondani. De iiát 

hogyan vágjon neki két kisgyerek ismeretlenül a 
vakvilágnak. Mytyl félénken megkockáztatja a kér
dést:

— Hol lehet a Kék madár?
Berylune válasza éppen olyan rejtélyes, mint 

minden, ami ma történik velük és körülöttük:
— Kutatnotok kell a Múltban ... a Jövőben ... 

mindenfelé.
— És te velünk jössz?
— Nem. Más dolgom van.
— Egyedül induljunk el éjszaka?
Berylune tündér valamivel engedékenyebb lett
— Nem bánom, vigyétek magatokkal bará

taitokat.
Mytyl tűnődve nézett körül. „Apu nem jöhet, 

— gondolja, — neki csatába kell m enni... Itt 
volna még-Tylo kutya..."

A tündér, aki a ki nem mondott gondolatokba 
is belelát, habozás nélkül megadja az engedélyt:

— Veletek mehet, segítségetekre lesz.
— ...é s  Tylette macska.
— Vihetitek.
És nézzétek csak, most bizonyítja be, hogy 

csakugyan földöntúli varázshatalom van a szavai
ban. Tylo mit sem sejtve horkol a padkán, talán 
arról a csontról álmodik, amit délután ásott el a 
kertben, a ribizlibokor alá, de a tündér csak ránéz 
és ezt mondja:

— Ébredj, Tylo, ébredj te lusta. Változz 
férfivé!

Komolyan csoda ez. Egy lobbanás, egy dob
banás, itt áll Tylo és mégsem Tyio, mert valósá
gos emberi alakot öltött. Igaz, hogy megtévesztésig 
hasonlít négylábú elődjére. Benyomott orra és ha
talmas kiugró állkapcsa van és éppen olyan eset
lenül, lustán mozog izmos kurta lábain, mint el
varázsolt elődje, a buli. És a hangja is majdnem 
ugyanaz, csakhogy emberi:

— Kicsi Mytylke, aranyos Tyltyl úrfi, végre 
beszélni tudok! ... Végre elmondhatom, mennyire 
imádom mindkeltöjüket! Mindig hiába ugattam, 
ritkán érteitek meg.

Berylune tündért nem érdekli Tylo fecsegése, 
ő már Tylette macska átvarázsolásán munkálkodik:

— Tylette, ébredj! Azt mondtam ébredj! •
Nézd csak, ki az a feketébe öltözött kecses

fiatal nőszemély, aki olyan ruganyos és hajlékony, 
mint egy párduc?! És hogy kényeskedik fehér 
nyakbodrával és hosszú fehér kesztyűivel! Milyen 
lustán nyújtózkodik. Tyltyl szája láh’a marad a 
bámulattól.

— O is tud beszélni?
— Hogyne! — feleli Tylette, — ha egy 

kutya tud!
Mytyl csupa lelkesedés. Hiszen úgy megy 

itt minden, mint a karikacsapás.
— Tylette, úgy öi ülök! Meg kell keresnünk 

a Kék madarat. Te is jössz, ugye?
— Miért ne? Szórakoztató lehet.
Tylonak azonban aggályai vannak, mihelyt

macskáról van szó. Odasomfordál Mytylhez és 
megrántja a szoknyácskáját:

— Ne vigyük a macskát, — súgja — nem 
megbízható!

Tylette szemei lángot fújnak. Sziszegve szól 
oda az örök vetélytársnak.

— Hallottam, mit mondtál rólam, vén buli.
— Ha még egy szót szólsz, apróra ráglak.
— Pfuj, goromba fráter!
Pillanatokon múlt, hogy ki nem tört köztük 

a botrány. Szerencsére Berylune tündér rendelkez
ni kezdett.

— Mire várunk? Ne trécseljük cl a drága 
időt. Kifelé!

Megint olyasvalami történt, amit Mytyl és 
Tyltyl sohasem tudnak megmagyarázni, sem ma- 
maguknak, sem másnak: az apró ablak földig 
nyúlt, önmagától kitárult és a következő pillanat
ban valamennyien kint álltak a ház előtt, a sötét 
éjszakában. Mytylt csak most fogta el igazán a félsz.

— Merre menjünk? — kérdezte szepegve.
— Megmondtam. Keressétek mindenütt!
— Eltévedünk, sötét van ...
— Ne sírj, előre. Majd elintézem!
És belehuhogott az éjszakába:
— Fény! Jelenj meg.
Alig mondta ki a varázsigét, tündérszépségű 

fiatal nő állt előttük. De olyan szép volt, hogy 
annak, aki az arcába nézett, káprázni kezdett a 
szeme. Aranyhaja dús patakokban omlott alá. Nap
sugárból szőtt fehér ruháján csillagtörmelékek 
szikráztak.

— Ő a Fény, aki vezetni fog benneteket.
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— Szívesen, — mondta a Fény. A hangja 
is világos volt és eziistcsengésü, mint a hegyi
patak csobogása.

— Merre akartok menni?
— Nem tudjuk ...
Berylune átható tekintetet vetett rá:
— Gondolkozz, — talán a Múltban bujkál 

a Kék . madár?
Mytyl a Fényhez fordult:
— Hol van a Múlt, tudod az utat?
— Hogyne. A Múlt mögöttünk van. Meg

mutatom.
Elindultak. Elöl könnyű nesztelen léptekkel 

a Fény, utána Mytyl és Tyltyl. A menet végén 
Tylo és Tylelle. Ahogy az út elkanyarodott, még 
hallották Berylune tündér rikácsolását: „A Kék 
madár megvan valahol, találjátok meg... Ne csüg
gedjetek soha! Ha hibáztok, elvesztitek."

— Megtaláljuk, ígérem — kiáltott vissza Mytyl.
De Tylette, aki szándékosan hátramaradt,

bizalmasan megfogta Tylo karját és félrehúzta a 
sötétben:

— Figyelj ide Tylo. Sohasem voltunk jó- 
barátok, de most az egyszer tartsunk össze... Ne 
engedjük, hogy a gyerekek megtalálják a Kék 
madarat.

— Miért ne? — kérdezte Tylo gyanakodva.
— Mert most végre felszabadultunk! Ha ezek 

megtalálják a Kék madarat, újra néma rabszolgák 
leszünk!

— Mi uraink az emberek, hadd parancsol
janak!

Tylette gúnyosan felnevetett és ellökte magától.
— Tudtam, hogy bolond vagy és az is ma

radsz.

A „ -  bán.
A Fény váratlanul megállt. Aranyhajának 

ragyogásánál komor kőfalat pillantottak meg a 
gyerekek.

— Hisz ez a temető! — csodálkozott Mytyl.
— Igen — válaszolt a Fény. — Ez az egyet

len út a Múltba. Induljatok.
— Te nem jössz?
— Nem. A Fény számára nincs hely a teme

tőben. Itt várok a kerítésen kívül.
— És ha eltévedünk?
— Félsz?
— Nem félek.
— Akkor rátalálsz az Útra! Most még egyet 

és ez nagyon fontos. Az éjfél közeleg. Egy órán 
belül visszatérjetek. Ha nem, ottmaradtok a Múlt
ban örökre.

Tyltylnek hallhatóan vacogott a foga. Nem 
valami biztató volt, amit a Fény közölt velük. 
„Mytyl, — mondta és a hangja cérnavékony lett 
a félelemtől, — inkább ne menjünk." De á kis
lány elszántan szólt: „Kövessetek!"

Beléptek a kapun. Tyltyl kénytelen-kelletlen 
ment utánuk. Tylette ravaszul mosolygott és riszálta 
a derekát, még tréfálkozni is volt kedve.

— Mit reszketsz? — mondta a kutyának. — 
Én gyakran járok ide találkára.

A fehér márványkövek úgy világítottak a 
sötétben, mintha csupa lepedőbe bujt kísértet lettek 
volna. Valahol, egy féiig romokban heverő kripta 
oromfalán vérfagyasztó hangon megszólalt egy 
bagoly. Tylo lábai rogyadoztak a félelemtől. Túl- 
csigázott képzelete minden pillanatban rémképeket 
vetített rövidlátó szemei elé és ahogy félre akar! 
ugrani egy libegő fehér árny útjából, nyakig zu
hant egy gödörbe.

— Jaj, mibe estem? — üvöltött kétségbe
esetten.

— Nyitott sírba! — nevetett a macska.
Valahol egészen távol kongani kezdett egy

harang. Minden ütése olyan volt, mintha Tylo 
meztelen agyvelején kopogtatott volna. Egy ... 
Kettő... négy . . .ö t . . .  kilenc... t

— Tylo, hova mégy?
— Nem bírom , továhb! Átugrom a falon. 

Majd odakint megvárlak benneteket...
... tizenegy tizenkettő!
Tylette szája szögletében kaján mosoly ját

szott. „Éjfél van, — szól! ijesztő suttogással — 
rögtön megnyílnak a sírok és kilépnek a halottak!''

Tyltyl reszketve húzódott Mytylhez. Csöpp 
szája elkékült az iszonyattól. A rettenhetetlen Mytyl 
is didergett és hogy teljes legyen a baj, a gonosz 
Tylette elbújt egy márványoszlop mögé. Micsoda 
rémes óra! Milyen rémes hely! De a kislány jég
hideg keze lassan melegedni kezdett. Valamit meg
pillantott és ez nyugalommal töltötte el szívét. 
Besüppedt sír előtt álltak. A sírkövön két név:

Tyl nagyapó,
Tyl nagyanyó.
— Nézd csak Tyltyl — suttogta és a szíve 

megtelt a két kedves öreg képével. Milyen jók 
voltak és hogy szerették kis unokájukat. Nagyapó 
muzsikáló babákat faragott fából, nagyanyó almás- 
lepényt sütött. Azóta se ettek olyan finomat. A két 
gyerek elandaligott a régi boldog egyiittlét emlékén 
és eközben odalent két mozdulatlan árnyalak lassan 
éledni kezdett. Először nagyapó nyitotta ki a 
szemét.

— Valaki gondol ránk — sóhajtotta. — Úgy 
érzem erőre kapok.

— Bizsereg a lábam — ujiongot nagyanyó. 
— Fogadni mernék látogatók jöttek!

Es lám egyszerre otthon voltak a régi kis 
házban, ahol rózsalugas futott végig a pitvar elölt. 
Ni, a kémény megint füstöl és nagyapó fürgén 
dolgozik a tiroli babán, amelyik jódlizni is tud, 
ha felhúzzák.

— Sietek befejezni a munkát — mondta 
boldogan, — hiszen olyan ritkán lehetünk ébren.

De már be is rontottak az unokák. Friss 
gyerekkacagásuk végigcsillingelt a kerten. Tarka- 
szoknyás virágok hajbókoltak előttük.

— Nagyapó, nagyanyó!
— Mytyl. Tyltyl! Öleljetek meg gyorsan, 

hónapok óta nem gondoltatok ránk!
— Legutóljára húsvétkor ... — motyogta 

nagyanyó.
— Mytyl öreges ráncokba szedi homlokát. 

„Húsvétkor nem is voltunk itt, betegek voltunk."



B 1 Z  A L 0  M 167

— De gondoltatok ránk.
— Nahát ilyen meglepetés, — ujjong Tvltyl 

— azt hittük, halottak vagytok.
De nagyapó kinyilatkoztatta előttük a nagy

titkot:
— Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Vala

hányszor gondoltok ránk, mi felébredünk.
Nagvanyó pedig panaszosan hozzátette:
— Ezt sohasem tanuljátok meg...
— Nem maradhatunk ám sokáig, — mondta 

fontoskodva Mytyl.
— Micsoda? Nem maradhattok sokáig?
— Egy órán beiül vissza kell térnünk,"nagy- 

anyó. Hány óra?
— Ó, van rá bőven idő. Még csak húsz 

perccel múlt tizenkettő.
És ránevetett az órára. „Amint gondolnak rá, 

ez is életre kel.“
Csak az a gonosz Tylette ne törné folyton 

rosszban a fejét. Á nagy örömben senki sem vette 
észre, hogy ő is itt van- Besurrant a házba és 
visszatólta a kakukos óra mutatóját. Hadd késse
nek el a gyerekek, legalább örökre itt maradnak 
a Múltban. Ö pedig szabad lesz és ezután mindig 
beszélni fog, mint az emberek... Úgy is tűnt el, 
ahogy jött, nesztelen cicaléptcivel.

Mytyl a viszontlátás örömében sem felejtette 
el a kirándulás igazi célját.

- -  Nagyanyó — szólt fontoskodva, — tulaj
donképpen azért jöttünk, hogy megtaláljuk a Kék- 
in ad arat.

— Kék madarat? — Biztosan találunk a 
madárházban.

Végigtipegett kis unokájával a kerti ösvényen. 
Ott állt a madárház ezer és ezer mindenféle színű 
és alakú madárral. Akadt köztük tűzpiros tollazatú, 
arany bóbitával; volt, amelyik a szivárvány minden 
színében tündökölt, volt sárga és zöld, hamuszürke 
és feketével szegélyezett, pöttyös és rózsaszínű, 
nagy és kicsi.

— Itt vannak, vidd, amelyiket akarod.
Mytyl csak nézte őket és egyre kedvetlenebb

lett.
' — Kék madár nincs?

— Az ott kék, a legfelső, amelyik énekel.
— Nagyanyó, az nem kék, hanem fekete.
— Különös, én kéknek látom ... Hát egyik 

sem megfelelő?
— A tündér azt mondta, hogy kéknek kell 

lennie. És még azt mondta, keressük mindenütt. 
Ez itt a Múlt ugye?

Nagyanyó bólintott.
— Akkor a Kék madár nincs a Múltban. 

Másutt keresem. Megyek!
— Még ne!
Olyan őszinte fájdalom sírt a drága kis öreg

asszony hangjában, hogy Mytyl nem tudott ellen
állni. Aztán látni kell még nagyapó muzsikáló 
babáit is. Ni, itt a jódlizó! A kislány elérzékeny
kedett. „Ezt e dalt te énekelted nekem még a böl
csőm mellett, nagyapó" — mondta és a szíve át
melegedett az emléktől ... Csak a kék madár ne 
motoszkált volna mindig a fejében.

. — Igazán mennünk kell. Hány óra van 
nagyanyó?

— Még mindig húsz perccel nuilt tizenkettő!
Mytyl szívét jeges rémület dermesztette meg.

Hiszen majdnem egy órája itt időznek és még 
mindig csak ennyi az idő?

— Itt valami baj van! Fussunk Tyltyl!
— Ne menjetek még... Óriási .almáslepényt 

sütök nektek.
—■' Nincs időnk!
Ezt már futtában kiáltotta vissza.
Nagyapó álmosan csuklóit össze.
— Mindig sietnek ...
— Azért szép, hogy emlékeztek ránk — 

suttogja nagyanyó. — Talán majd újra eljönnek .
És lassan rájuk borult a nagy álom merev 

mozdulatlansága...
L uxus-országban .

A temetőkerités túlsó oldalán Tylo izgatottan 
szaladgált körbe-körbe. „Nem jönnek az én kis 
istenkéim, — nyüszítette inkább, mint mondta, — 
csak nem történt velük valami baj?"

— No, hiszen miattad történhetett volna, te 
hős, — ugratja Tylette a boldogtalant. És elége
detten sandított temetőkért néptelen útjai felé.

Csak a Fény volt nyugodt. Ö már látta a 
közeledő gyerekeket. És csakugyan alig telt el 
néhány perc, már itt is voltak. Tyio valóságos kör
táncot lejtett örömében. „Itt vannak, megjöttek. 
Megjöttek nem vesztek el“ — üvöltötte mámorosán 
és nagyokat klaffogot Tylette felé, aki nem éppen 
túlzott elragadtatással üdvözölte kis gazdáit.

— Nagyapóékuál voltunk, — újságolta Mytyl.
— Igen. Az Emlékezés Földjén — mondta 

a Fény. — És a Kék madár?
— Nem találtuk. Most mit csináljunk?
Tovább kell keresni a Kék madarat.
— De hol?
A kacér Tyleítenek eszébe jutott valami:
— Menjünk Luxusországba. Ott mindenkinek 

megvan mindene. Biztosan ott lesz a Kék madár is.
° Magában persze azt gondolta, hogy csak 

legyetek "egyszer ott, nem fog többé eszetekbe 
jutni a Kék madár.

Mytyl kérdő tekintetet vetett a Fényre.
— Gondolod, hogy elmenjünk?
— Menjetek, ha kedvetek tartja, bár nem 

hiszem hogy ott lesz.
— És hogyan jutunk ei Luxusországba?
— Haladjatok mindig görbe utakon.
— Te velünk jössz?
— Nem. Majd megvárlak benneteket. De ne 

időzzetek sokáig. Kár a luxusra tű! sok idő
A Fény elkísérte őket az első görbe útig és 

leült az árokszélen. A vezetést Tylette vette át. 
aki úgy látszik otthon volt ezen a vidéken, mert 
egész cicomás lénye azt mutalta, hogy kedveli a 
fényűzést. Nem is tartott túlságosan sokáig, egy
szerre, mintha- a földből nőtt volna ki, előttük állt 
egy roppant díszes palota. A falai csak úgy ros
kadoztak a cirádáktól. Tylette becsengetett. Előkelő 
tartású borotvált inas nyitott ajtót. Magasra tartotta
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az orrát. Az ember azt hitte volna, hogy állandóan 
a felhőket kémleli. Mytyl megkérdezte:

— Itthon vannak Luxusék?
— Igen, — felelte az inas, — kit jelenthetek?
— Tessék megmondani, hogy Mytyl és ba

rátai óhajtják tiszteletüket tenni.
Az inas beveze:te a társaságot az előcsarnok

ba, amelyből kétoldalt széles márványkorláttal sze
gett lépcső vezetett az emeletre. Aztán felment, 
hogy bejelentse a vendégeket. Tyletíe tetszelegve 
nézte magát a hatalmas velencei tükörben, Tyio 
pedig feltartott orra! beleszimatolt a levegőbe.

— Pecsenyeillatot érzek! — mondta és a 
nyál összegyűlt szájában.

Tyltyl persze rögtön az enyhén lejtő széles 
márványkorlátot vette szemügyre, amely olyan volt, 
mint egy ródlipálya.

— De jó volna lecsúszni! — sóhajtott vágyódva.
— Gazdag embereknél nem szokás csúsz

kálni, — intette le fölényesen Mytyl.
De mintha élő cáfolat akart volna lenni, az 

első emeleten feltűnt Luxus úr estélyi ruhába öl
tözött feleségével, aztán az egyik a jobb, a másik 
pedig a baloldali korlátra ülve leszánkázott a gye
rekek elé. Még csak meg sem ülhették magukat, 
mert a korlát alján ruganyos puha bársonypárnák 
fogták fel őket esésükben. Mytyl úgy gondolta, 
hogy alkalmazkodni kell a környezet nagyszerű
ségéhez és a legválasztékosabb modorában így 
szólt a bársonypárnáról feltápászkodó idős hölgyhöz:

— Kegyed Luxus néni?
— Igen, ez pedig irt Luxus úr.
—r Órvendek, Mytyl vagyok. Ez itt az öcsém, 

Tyltyl. És itt van Tylettc.
— Elbájolóan ízléses hely — dorombolta 

Tylette hízelgő macskahangján.
— Ó, — szerénykedett Luxus úr — csak 

amolyan vacak kis családi hajlék.
Mytyl rögtön a tárgyra tért.
— A Kék madarat keressük. Nincs itt?
— Csak fácánunk van, gombóccal, — felelte 

röstelkedve Luxus úr — Kék madár jobban izlenék?
— Á,'nem megenni akarjuk!
Aáeg kell adni, hogy a fogadás rendkívül 

szívélyes volt. Luxus úr és Luxusné asszony el
ragadó kedvességet mutatott Mytyl és Tyltyl iránt, 
talán éppen azért, mert a sors nem áldotta meg 
házasságukat gyerekekkel. A házigazda nem győzte 
kínálni Tyltyl:

— Szereted a süteményt? Itt ehetsz ám, 
amennyi beléd fér. Tejszinhabosat, dobostortát, 
lekvárral töltött csokoládét.

A kisfiút azonban inkább a játék izgatta.
— Lecsúszhatok a korláton?
— Hogyne, — mondta Luxus úr — én éppen 

eleget csúszkáltam mára.
Mytylnek viszont babákat, szép ruhákat he

lyezett kilátásba Luxus néni. Nem is csoda, hogy 
egyelőre eszébe se jutott a Kék madár. Igaz, hogy 
annyi más öröm várt rájuk, hogy el se lehet ha
marjában mondani. Például mindjárt ott volt az 
elhelyezés kérdése.

Nyomatott a váci kir. orsz.

— Jean, — mondta Luxus úr az inasnak — 
mulassa meg a kis hölgy és a fiatalember lakosz- 
iályait.

Felfelé indultak a perzsaszönyeggel borított, 
kényelmes márványlépcsőkön. Tyio, aki eddig sze
rényen a hátérbe húzódott, szintén velük akart 
menni. Ugylátszik azonban nem nyerte meg a 
házigazda tetszését, mert Tvlora mutatva megkér
dezte:

— Ki ez a fickó?
— Ez Tyio, aki szintén velünk jött.
— Sajnálom, — modta Luxus úr lenézően 

— nincs főbb vendégszobánk. De talán jó lesz 
neki a cselédszoba is?

Most meg Jean, az inas húzta fel az orrát.
— A cselédszobák szintén el vannak fog

lalva. De van szép kutyaólunk.
— Hát vezesd oda.
Tyio sértődötten és megalázóban elkullogott 

az inas után, de távozóban még rávicsoritotla 
fogait a kárörvendően vihogó Tylettre. Nem törő
dött vele senki, mert ez a nap a legcsodálatosabb 
örömöket tartogatta a vendégek számára. Miután 
a gyerekek kellő módon kitombolták magukat 
Luxusék gyönyörű körhintáján, Tyltylnek eszébe 
jutott, mennyivel jobb volna valóságos, élő lovon 
lovagolni.

— Óh, ha csak az kell — mondta előzéke
nyen Luxus úr, — akkor gyerünk az istállókhoz!

Az istállóból, amely gyönyörű rózsaszínű 
márványból épült, a lovász egy pompás kis ponny- 
lovat vezetett elő. Piros bársonytakarójával és toll- 
bokrétával büszke fején, valóban helyes kis állal 
volt a ponny és Tyltyl szíve repesett a boldog
ságtól, amikor a lovász nyeregbe segítette. Mytyl 
szívét azonban a sárga irigység kezdte rágni, ami
kor meglátta öcsikéjét a lovon.

— Állj! — kiáltotta. — Én akarom a ponnyt 
lovagolni!

— Nem! — felelte durcásan Tyltyl, — Luxus 
bácsi nekem adta.

— Nem igaz, kettőnknek adta. Szállj le, 'lova
golj a körhintán.

Tyltyl a ponny nyakába kapaszkodott. Esze 
ágában sem volt Mytyl kívánságát teljesíteni.

— Ez az én ponnym, menj innét!
— Én pedig utoljára mondom, szálij le, 

különben meglátod, mi lesz!
(F o ly ta tju k  a  novem ber 15 -ik i szám ban.)
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