
S Z I V Á R V Á N Y AZ ÉG KAPUJA. 
Regény. 

ILONA és Turcsányi összebeszéltek és kirándulást terveztek a he-
gyekbe. Korán reggelre tervezték az indulást és csak későn este 

akartak visszatérni a városba. Fürdőruhát is vittek magukkal, mert 
fürödni is akartak a Tiszában. 

Egészen csendes és kihalt volt még a város, amikor útrakészen 
összetalálkoztak. Jó kedvvel, a reggeli friss levegőtől frissen indultak 
neki az útnak. 

— Hova megyünk, Miklós? 
— Fel a hegyre. Magasra. Magam sem tudom, hová. Csak megyünk. 
— Nem tévedünk el? 
— Ne féljen, Ilona. Nem. Hiszen nem megyünk messzire. A hegy-

tetőről a várost mindig látni fogjuk. 
— Úgy örülök, Miklós, ennek a kirándulásnak. Úgy fájt a szívem 

a hegyeket mindég csak messziről látni. Szerettem volna olykor bele-
nézni az erdők mélyébe is. 

— Hát most belenézünk egy kicsit. 
Egyforma léptük ruganyosan, frissen kopogott a földön. Vidám 

lélekkel, mindent elfelejtve, mindent maguk mögött hagyva, indultak 
neki a természetnek. 

Ilona kedves volt és közvetlen. Puhán ért oda néha Turcsányi 
meleg kezéhez finom, hűvös ujjaival, addig, míg a férfi marka egyszer 
csak hirtelen, mohón rácsapott, tenyerébe fogta a kicsit vergődő kezet, 
ezentúl boldogan, hintázva összefogott öklüket, nevetve, dalolva gázol-
ták a távolságot és alig vették észre, a hegy alá értek. 

Itt a meredek hegyi ösvényen már lassan, okosan, kitartóan kellett 
menniök. Mindég nehezebb és nehezebb volt az út. A halántékuk lükte-
tett, mindég gyakrabban és gyakrabban lélekzettek hosszan és mélyen, 
mintha sóhajtottak volna. Az út egyre nehezebb és fárasztóbb lett. 
Ragyogó szemekkel, átforrósodott párás testtel ültek le pihenni az első 
óra után. De nem hagyták annyiba. Kergette, hajtotta őket a magasra 
siető nap. Féltek, ha nem igyekeznek, később a nagy melegtől nem tud-
nak majd felfelé haladni. 

Az erdő mindég szebb és mélyebb lett . . . Egészen olyan érzés 
fogta el Ilonát, mint amikor csónakkal ment a tengeren egyre beljebb-
beljebb, messze maga mögött hagyva a partot. Akkor fogta el a végtelen-
ség érzése annyira a lelkét, hogy majdnem sírva fakadt. Itt is érezte az 
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erdők óriási tömegét, végtelen, messzeterjedő birodalmát s valahogy 
úgy érezte, hogy nagyon messze, maga mögött hagyta a partot. A lom-
bok nagyokat sóhajtva, titokzatosan borultak föléjük és a rengeteg 
idegen fa furcsán, szó nélkül és kedvetlenül fogadta a közöttük kóválygó 
két embert. 

Erdő ! 
Ez is élet. Ez is csupa érzés. Csupa öröm és csupa szomorúság. 

Ropogó, pattogó szőnyeg a halott avar s a levegőben, mosolyogva pat-
tan a rügy és kacagva hintázik a levél. A napsugár osonva, lopva suhan 
csak le megsoványodott, ragyogó testével a fák tövére s a levegő nehe-
zen és súlyos illattal kering a lombok alatt. 

Hallatlanul nagy csend hullámzik a törzsek között s boldog, nevető 
madarak ficánkolnak az ágak labirintusában. 

Turcsányit és Ilonát is megfogta a csend. Szeliden, titokban gyep-
lőt rakott a lelkükre és egy vidám fütyörésző kocsis : az öröm pattogtatta 
fölöttük hetyke ostorát: az időt és hajtotta őket a gondtalanság és a 
tervszerűtlenség palotája felé. 

Hosszú és nehéz utat tettek meg, amikor végre felértek a hegy-
gerincre. Tikkadtan állottak meg pillanatra egy hatalmas fa árnyék-
sátorában s boldogan, nevetve néztek egymásra. Turcsányi szeliden, 
kedvesen emelte szájához a lány apró, hintázó kezét. 

— Ilona, édes, felértünk. 
— Hálistennek, Miklós. Majd meghaltam már a fáradtságtól. 
— Akar most pihenni, vagy menjünk tovább? 
— Istenem ! Még tovább megyünk? 
— Ne féljen, már nem megyünk feljebb. A tetőn vagyunk. 
— Hát akkor hova megyünk? 
— Tisztásra. Olyan helyre, ahonnan az egész völgyet, az egész 

várost magunk alatt látjuk. 
— Messze van? 
— Nincs. 
— Onnan megyünk még valahová? 
— Nem. Az volt a cél. Ott van forrás is, ott majd megebédelünk. 
— Akkor menjünk, Miklós. 
És Ilona dalolt. Csupa csengő arany csendült meg a hangjában. 

Turcsányi nevető szívvel és minden harcot, bajt feledve sietett utánna. 
Gyönyörködve nézte karcsú, erős, diadalmas alakját, amin ott hintá-
zott forró, remegő vágyban a szerelem. 

Nem mentek sokat és a tisztásra értek. Hatalmas nagy tisztás 
volt. Egy-egy fa árváskodott csak a közepén és buján, vastag, húsos 
levelekkel terült el rajta a boldog hegyek szőnyege : a fű. 

Halkan, áhítattal szólalt meg a férfi hangja : 
— Ilona ! Nézzen le. 
A lány megállott és visszafordult. Meglepetten pattant le ajkáról 

a szó, mint egy megfeszített ijjról a nyíl : 
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— Gyönyörű ! 
Alattuk apró, picike skatulyákból kirakva feküdt a város. Szűk, 

sovány utcák vonalazták össze-vissza lapos, hosszú testét s a közepén, 
mint egy nagy seb, úgy ásított a főtér. Három templomtorony szökött 
az ég felé, mint három faragott vizű szökőkút s a megyeháza otromba, 
emeletes testével úgy uralkodott az egész játékvároson, mint egy nagy 
varangyos béka. 

— Látja, Ilona, ilyen messziről a város. Ha így elnézi csendesen, 
egész távolról, elkülönítve, nem is hinné, hogy mennyi fájdalom, mennyi 
harag, mennyi gonoszság és mennyi munka zsúfolódik össze a falai 
között. Ki hinné, hogy abban a csúnya, otromba nagy épületben fonják 
tisztességes, jóravaló emberek a köteleket, csak azért, hogy összekötöz-
zék embertársaik kezeit, hogy ott trónol az érdemetlen hatalom és az 
örök emberi zsarnokság. Innen minden olyan fölöslegesnek látszik. 
Látjuk a várost és nem értjük a harcait. Látjuk a házakat és nem értjük 
a munkát. Látjuk az utcákat és nem értjük a rabságot. Mert hiszen ezek 
az utcák kivezetnek a házakból, a városból ki messze, ide az erdőbe, 
a hegyek közé. Csak el kell indulni, ott hagyni a harcot, házakat, utcá-
kat, mindent és ide menekülni a szabad erdőbe, a csendbe, az igazi 
életbe. És lám, Ilona estére csendesen, hipnotizáltan, mindketten szépen 
visszamegyünk a városba, a házak közé, az utcákra és hangos szóval, 
összeszorult ököllel folytatjuk a harcot, a hangyák kicsinyes, utálatos, 
ostoba harcát. 

— De miért, Miklós ? Miért ? 
— Ez a kérdés az, amire eddig még senki sem tudott megfelelni. 

Erre soha senki se tudott mást mondani, minthogy muszáj! Mi emberek 
úgy hisszük, hogy ezt kell csinálnunk, így megyünk, így haladunk a 
tökéletesedés felé, a kultúra felé. De hagyjuk ezt, Ilona, jöjjön, ott a nagy 
fa tövében van a forrás, odamegyünk és ebédelünk. 

Felfrissülve és felüdülve a közeli boldog pihenés gondolatától, neki 
szaladtak a távolságnak a forrásig. Ott kacagva dobták magukat a fűbe 
és Turcsányi egy-kettő levette válláról a hátizsákot. 

Ilona az örök asszony ösztönét követve és földre hajítva könnyű 
kalapját, mosolyogva igazgatta meg haját a forrás mély, ragyogó tük-
rében. Turcsányi szétteregette az elemózsiát és egészen rendszertelenül 
hol ebből, hol abból falatozva éhesen nyelték az ételt. Egyszer-egyszer 
kacagva csiptek le egymás ajkáról egy-egy jobb falatot, vagy nevetve 
etették egymást. 

Turcsányi bort hozott. Ilona vizet kért. Mélyen merítette meg a 
férfi a turistapoharat a forrásban, de nem adta rögtön oda, hanem két 
forró tenyerébe fogta és melengette. 

— Miklós, adja ide már. Olyan szomjas vagyok. 
— Nagyon hideg, Ilona, várjon egy kicsit. Ezt a forrásvizet nem 

lehet rögtön inni. Olyan, mint a jég. 
— Ugyan adja ide. Hadd próbáljam. 
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És mohó, türelmetlen szájacskáját odanyujtva a víznek, szomjasan 
szürcsölni kezdte azt. De mintha megégette volna magát, úgy dobta el 
a poharat. 

— Hiszen ez éget. 
— Nagyon hideg ez, Ilona. Nem hitte el. Majd én megmelengetem 

és akkor ihat. 
Újra megmerítette a poharat és türelmesen melengette a keze 

között. 
— Mit fogunk ebéd után csinálni ? — kiváncsiskodott a lány. 
— Hanyatt fekszünk ebben az illatos, puha fűben és nézzük az eget. 

Ránk fér egy kis pihenés, vagy nem ? 
— Maga biztosan aludni fog — durcáskodott Ilona. 
— Én nem. De maga egész biztosan. Hiszen már most is bágyadt. 
— Nem. Nem vagyok bágyadt. De Miklós, maga még meg se 

csókolt! Szomorú vagyok. 
— Nem a csók fontos, Ilona. Hanem az, hogy együtt vagyunk, 

hogy most senki sem áll közöttünk és úgy érezzük, mintha eggyé forrott 
volna lelkünk. 

— De azért már megcsókolhatott volna ! 
S mint az előbb a víz után, most a férfi csókja után nyujtotta ki 

friss, ártatlan száját és boldogan, szelíd megadással fogadta a férfiszáj 
csendes, áhitatos, lüktető érintését. 

Azután elhevertek a fűben és kiváncsi, égre néző lélekkel lesték a 
közeli felhők kacérkodását a földdel s a madarak cikcakos, rendszer-
telen röpködését a napsugarak égő folyamában. 

Csendesen, szerelmesen beszéltek a jövőjükről. Turcsányi valamit 
mondott arról, hogy nem akar itt maradni ebben a városban és kedves 
meleg szavakkal beszél a benne érő regényről, amit Ilona nagy örömmel 
és boldog meglepetéssel hallgatott. 

Azután Turcsányi halkan, csendesen hirtelen másról kezdett be-
szélni. Kis szemrehányások égtek a szavaiban. 

— Az utóbbi hetekben olyan sok kétség és olyan sok keserűség 
gyűlt fel a lelkemben. 

— Beszéljen, Miklós, hallgatom. 
— Úgy látszik, sok minden történt maga és a Fiú között és én 

mindezt idegenektől tudtam meg és nem magától. 
— Nem akartam róla beszélni. Kimélni akartam magát — felelte 

kedvesen a lány. 
— Jön az új operett, maga játsza a főszerepet. Ezt is másoktól 

tudtam meg. 
— Ezt meglepetésnek szántam. 
Aggódva zengett a férfi hangja. 
— Nagyon félek, Ilona, hogy lassan, tervszerűen, óriási erejükkel 

egyszer mégis elveszik magát tőlem. 
— Kishitű — csattant fel a lány. 
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— Ne mondja, Ilona. Valahogy úgy érzem, hogy maga mindég 
többet és többet foglalkozik a Fiúval. 

— Kénytelen vagyok vele, Miklós, hiszen mindég körülöttem for-
golódik. 

Turcsányi óvatosan, félve beszélt: 
— Ilona ! Hallgasson rám. Ha én egyszer, talán a közeljövőben 

ott hagynám a hivatalos lapot, az állásomat, szeretne azért ? 
Megdöbbenve nézett rá a lány. 
— Miklós ! Miért ? Mi történt ? Valami baj van ? 
— Feleljen, édes. Szeretne azért ? 
— Miklós ! Én nagyon-nagyon szeretem magát. De mért beszél 

erről ? Hogyan történhetnék ez meg ? 
— Közel vagyunk hozzá, Ilona. Beszélnünk kell róla. 
Rémülten kiáltott fel a lány. 
— Miattam ? 
— Nem. Saját magam miatt. 
— Hogyan ? Miért ? 
— Utálom ! Gyűlölöm őket! Harcolni akarok ellenük ! 
— Miklós ! Mit akar csinálni ? Mit ? ! 
Halálosan megrémült a lány. Ijedt, nagy szemével félénken nézett 

bele a férfi szemébe és a szíve fent dobogott a fejében. 
Keserűen nevetett fel Turcsányi. Nem folytatta. Nem szólt többet 

egy szót sem. A lelkében megfájdult valami. Trónusról esett le ő most a 
lány szemében. Tudta, hogy hibát csinált, mikor erről beszélt, sietve 
menteni akart mindent. 

— Édes ! Engem ne féltsen ! Én olyan leszek, mint az oroszlán ! 
Nem félek ! Nem csüggedek. Harcbaszállok. Csak azt tudjam, hogy maga 
tovább is szeretni fog, hogy maga tovább is az enyém. 

Ijedten gondolt valamire a lány. 
— Hiszen maga akkor nagyon szegény lesz, Miklós. 
Tompán válaszolt Turcsányi. 
— Az leszek, Ilona. Baj ? 
Hosszú csend tolakodott közéjük s két hideg, utálatos kezével 

lassan széttolta őket egymástól s a karjaik kétségbeesetten kapaszkod-
tak össze. 

— Nem, Miklós. Nem baj. 
— Megírom a regényemet, Ilona, meglátja! Új ! Szép ! Nagy munka 

lesz ! Egyszerre híres ember leszek és ömlik majd a sok pénz ! 
— Miért akar akkor a megye ellen harcolni ? Minek ? Ha úgyis 

más a végcél ? Menjen el inkább innen ! 
— Ha elmennék, azt mondanák, hogy megszaladtam. Én rám ne 

mondja senki, hogy gyáva. De meg célom is van ! Fel akarom nyitni 
a világ szemét, hogy mi folyik itt. Mi történik itt. Ez így nem mehet 
tovább. Ezeket a dolgokat végre is rendezni kell a nagy nyilvánosság 
előtt. Itt nem használ más, mint a támadás, a küzdelem ! 



Ilona halálosan megrémült és boldog lelkét elfogta a bizonytalan-
ság. Agyában össze-vissza szaladgáltak a gondolatok, tudta, asszonyos 
ösztönnel érezte, hogy itt valami nincsen jól, hogy valamit tenni kellene. 
Tompán, fojtottan kérdezte : 

— És mikor történhetnék ez meg ? 
— Nem tudom. Talán meg se történik, Ilona. 
— Istenem ! Milyen jó volna. 
— Amikor ilyen szomorúnak és kétségbeesettnek látom magát 

e miatt, akkor azt gondolom, hogy csendben kell maradnom. 
— Miklós, szeretem! ígérje meg, ha mégis történik magával valami, 

előbb velem fogja megbeszélni, hogy mit cselekszik. Jó ? 
— ígérem Ilona — felelte szomorúan Turcsányi, s elgondolkozva, 

megrendült hittel nézett a lányra. Csend lett. A forró, tikkasztó nap ereje 
alatt a lány elaludt. 

Egyre csendesebbek, egyre távolabbról érkezettek voltak a szavai 
s egyszerre csak egészen elmaradtak. Turcsányi felült és nagy levelet 
szakítva óvatosan és gondosan zavarta el a lány édes arcára tolakodó 
legyeket. Szívét annyira túlárasztotta a melegség, hogy az ár elöntötte 
csendes, meleg vizével a szemét és ő rajongó, alázatos lélekkel köszönte 
meg szent áhitatában ezt a lányt az Istennek. 

Sokáig hagyta aludni, azután puha, szelíd csókkal ébresztette föl. 
— Ilona ! Indulni kell! 
Fürgén ugrott talpra a lány. 
— Miklós ! Milyen boldogan aludtam. 
— Nagyon jót tett magának édes. Olyan mint a rózsa. 
— Hazamegyünk ? 
— Nem még. Lemegyünk a folyóhoz, ahogy megbeszéltük. Für-

dünk egyet. 
— Jaj de jó lesz, Már olyan szomorú voltam, hogy haza kell 

mennem. 
S vidáman, elfelejtve az álom előtti szomorúságot, dalolva, boldo-

gan a fényes naptól mentek lefelé, egyre közelebb a völgyhöz, a városhoz. 
A folyó parton eleven élet folyt. Csupa barna, napsütött férfi és 

karcsú, szép testű asszony. Boldogan, örülve a nagyszerű melegnek 
hevertek szanaszét a homokon, a napfény szorgalmasan égette bőrüket 
és ők bágyadtan fogadták az égi fejedelem forró csókjait. A partok között 
frissen, átlátszóan rohant a folyó, mintha el akart volna szabadulni 
rengeteg vizével a földről. De fáradhatatlanul, ragyogva ömlött utána 
a többi víz, kifogyhatatlanul, dacos makacssággal. 

A fürdőzők hatalmas tömegében itt-ott szökőkút vizeként fel-
szökkent a kacaj és titokban, alattomosan bujkált a fűzfák alatt a flört. 
Az egész társaság olyan volt, mint egyetlen egy nagy család. Itt min-
denki ismerte a másik hibáit, itt egy ember sem volt idegen a másiknak, 
minden szavukkal tudták, hogy kit bántanak meg és kinek okoznak 
örömöt. 
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De a boldog ruhátlanság örömei között elfelejtkeztek a kisvárosi 
harcokról, elkerülték a csipkelődést, nyugodt, megelégedett csendben 
pihentek, vagy nagyokat fujva úsztak és harsány kiáltásokkal dicsérték 
a vizet, a homokot és a napot. Itt-ott tréfásan verekedtek, birkóztak, 
víz alá nyomták egymás fejét és csillogó sugárban spriccelték szerte 
szájukból a vizet. 

Csupa játék, csupa öröm, csupa jókedv a folyópart. 
Ilona és Turcsányi közel értek már a parthoz. 
—- Miklós ! Nagyon sokan vannak. Nem szeretem. 
— Gyönyörű nap van. Persze, hogy sokan vannak. 
— Inkább ne menjünk közéjük. 
— Jöjjön Ilona utánam. Máshova megyünk. Látja arra felé a 

szigetet ? Oda át tudunk gázolni az innenső sekély ágon és a sziget túlsó 
oldalán fogunk fürdeni. 

— Jó ott ? Nem mély ? 
— Mélynek mély. De van kis víz is. Amellett gyönyörű árnyékos 

a part. 
— Menjünk. Honnan ismeri maga ezt a helyet ? 
— Sipos Gyurka vitt oda párszor fürdeni. Ő fürdik mindég ott 

egypár komoly úszóval. Szépet is fog látni. A sziget tele van páfránnyal. 
Olyan, mint egy gyönyörű, zöld tündérkert. 

Sietve indultak neki a szigetnek s pár perc alatt odaértek. A kis 
ág partján leültek, levetették a cipőjüket, harisnyájukat és mezitláb, 
egymás kezét fogva gázoltak át a szigetre. 

Ilona kényes talpát erősen meg-megnyomták a kövek és sikongva 
állott meg a vízben egy-egy élesebb fájdalom hatása alatt. 

Beléptek a buja, nedves levegőjű páfrányerdőbe. Óriási cifra levelek 
borultak föléjük és puha, csiklandós érintéssel csapkodtak bele arcukba. 
Olyan sűrű volt az erdő, hogy csak úgy tudtak benne haladni, ha szét-
nyomták a páfrányokat. Egészen különös, titokzatos világ volt ez. 
Csendes és mély. Olyan haragosan zöld, mint a tenger vihar előtt. 
Különös, édeskés illatot leheltek ezek a nagy virágok és cik-cakos, 
eleven növésükkel össze-vissza hálózták az egész szigetet. 

— Miklós, olyan szép ez a hely. 
— Ugye mondtam ? Tudtam, hogy tetszeni fog magának. 
— Lemegy ez egészen a túlsó partig ? 
— Majdnem egészen a partig. Még egyet-kettőt lépünk és itt a part. 
— Akkor itt vetkőzünk a páfrányok között ? 
— Nem. Itt is vannak a parton kis öltözők. Mindjárt odaérünk. 
Sietve foglaltak el egy-egy öltözőt és türelmetlenül dobálták le 

magukról a ruhát, hogy megfürödhessenek. 
Mire kijöttek a partra, Sipos Gyurka az ő hatalmas atléta alakjával 

akkor mászott ki a vízből. Látszott, hogy fáradt. 
— Szervusz Gyurka ! — kiáltott rá Turcsányi. Honnan úsztál le, 

hogy ilyen fáradt vagy ? 
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— Jó messzire sétáltam fel a parton, úgy úsztam le. Kicsit el-
fáradtam. 

— Jó a víz ? 
— Kitünő. Menjetek csak be. Nekem már elég volt. De ott menje-

tek be följebb, annál a kis öbölnél. Ott jó. 
Turcsányi maga előtt engedte a kis parti ösvényen Ilonát. Meg-

kapta a szemét most is a lány tökéletes, gyönyörű alakja s a szívében 
örvénylett a forróság. Lassan, kacagva, egymást fröcskölve mentek be 
a vízbe. 

— Miklós, hogy lehet az, hogy itt olyan kevesen fürödnek ? 
— Ezen a helyen néha vizisiklókat látni. Attól félnek úgy. 
— Jaj, Miklós! Mért jöttünk akkor ide ? 
— Nem bántanak a vizisiklók, Ilona. Szelíd, ijedős állatok azok. 

Elbujnak az ember elől. 
— Mégis úgy félek tőlük. 
— Inkább ott fürödtünk volna a nagy tömegben ? 
— Nem, Ott nem. 
— No látja. És itt most már nem is fog látni vizisiklót. Azok ilyen-

kor már elbújnak. Nekik már este van. 
— Milyen jó itt. Gyönyörű ez a páfrányos, mély part. Máskor is 

jöjjünk ide. 
— Jó, Ilona. 
— A másik oldalon a tömegben sose éreztem jól magamat. 
Belefeküdtek a vízbe és nyugodt hosszú tempókkal úsztak egymás 

mellett. Kitünően érezték magukat. Égő, forró testük lehült, az ajkuk 
sápadt lett és a szemükben elmosódott a perzselő sugár. 

Itt-ott fürdött csak egypár ember, akik nagy, visszhangos kiáltá-
sokkal üdvözölték őket, de nem zavarták boldog, szerelmes magányukat. 

A nap már haza készült és magára vette piros alkonyi köpenyét. 
Egészen lecsendesültek és lehalkultak, amikor kijöttek a vízből és abba-
hagyták a fürdést. Gyorsan öltöztek fel és bágyadt, ólmos járással mentek 
hazafelé. 

(Folytatása következik.) Büky György. 


