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Életében először utazott egyedül. Brassótől Kolozsvárig hosszú,
változatos és izgalmas volt az út; jegyét tízszer is megnézte, hogy
megvan-e, kerek, nyugtalan, fekete szemét a sárga kosárkofferen
járatta: minden benne volt, ami egy házonkívül tanuló, tizenöt
éves kisasszonynak kellett: hat ing, hat nadrág, hat pár fekete
harisnya, matrózruha, egyenkötény . .. Egész elmult nyáron név
[elét varrögatta piros fonállal a fehérneműje sarkába... A Mező

ség után a vonat mindegyre alagútba bújt. Ilyenkor megdobbant a
szíve; térdeit remegve összeszorította; azt hitte, valami csodára
bukkan, ha a sötétségnek vége lesz; leste az alagút derengő fél
körét s mikor kibukkanva ismét elébe tűntek a hegyek: elszomo
rodott ... Gyorsan jöjjön az életre való változás, édesen, lágyan,
mint a sejtelmés álom... S a következő alagút előtt máris be
húnyta a szemét, aztán kinyitotta, még bent a sötétben... Mi lesz
vele az új környezetben? Történik-e valami, ami megremegtessé
egész valóját, földúlja, leigázza, boldoggá tegye? Valami, amiért
akár az életét is érdemes föláldoznia?

Az állomáson metsző szél vágott a szemébe. Borzongva húzta
össze térdig érő kabátját, fülön ragadta a sárga kosárkoffert és
cipekedett, olykor a bokájához ütve a kosarat, elferdült vállal a
bérkocsiig.

Fogadott szállásán szilvaarcú, sápítő özvegy sietett elébe, aki
a fiú gimnázísták internátusának egyik földszinti, kegyelem laká
sában lakott. Egész lénye felháborodott méltatlankodás volt a sors
kegyetlensége ellen. Szaporán beszélt, szürcsögve szívta a levegőt.

Az egy havi szállás- és kosztpénzt kérte nyomban s előre:

- Én bizonyelőlegből tengödöm, fiam. Elsején a következő

hónapra veszek föl előleget s abból fizet em visszafelé az elmúlt
hónapot. Tudod, fiam, míöta elhalt szegény uram, Isten nyugtassa,
latint tanított, rajongtak érte a tanítványai, nem azért mondom,
de amilyen .tanulmányt írt Vergiliusról, egyetemi tanár lenne, ha
élne! A Doberdőn esett el. Isten ne rója föl bűnömül, a nt'lgy
gyermekes férjeknek kell elesnie? Itt fogsz aludni! De nappal
nem lehet ezt a szobát használni. Szegény, boldogult uram szo
bája. Úgy van minden, mint mikor utoljára benne [árt. Még
a szótár is ott van nyitva, ahol utoljára felnyitotta. Hozzá ne
nyúlj, csak éppen aludni fogsz a szobában; tanulhatsz az én gyer
mekeimmel, a másik szebában. Télen nem fűtünk úgyse odabent.
Hát tetszik? Na, rakd le szépen a csomagodat. Szorítottam egy kis
helyet az uram szekrényében. de csak az alsó polcon; őrizgetem a
ruháit, jó lesz majd az én fiamnak, ha felnő. Ezen a dívánvon
alszol. A közepe lyukas, mióta meg akarom már csináltatni! De
nem győzöm, nem győzöm, fiam! Márcsak a gond is, hogy magam
futkossak iparos után! Nem szúr a rúgó, ne félj, kicsit elferdült
és kiáll, de tömtem melléje egy diványpárnát, egészen jól lehet
rajta aludni, de ha zavarna, kanyarodj félkörben a lyuk köré,
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lehet, én már kipróbáltam. A rolletát húzd le mindig. Ez a nagy
udvar itt szemben, a fiú ínternátusé, Nem illik, hogy esetleg be
lessenek a fiúk, mikor vetkőződöl. Aztán engem is míndíg üldöz
nek a tanárok, tudod" az uram barátai! Na hiszen! Szép kis bará
tok! Rögtön elpártoltak, ahogy szegény uram behúnyta a szemét,
Ne tartsak kisasszony-kosztosokat, - azt mondják! Pedig hát egy
szer csak megnőnek, kisasszonyok lesznek az én leánykáim is.
Hát azért mondom ...

Azt nem kérdezte az özvegy, hogy éhes-e, pedig csakúgy
kopogott a szeme. A legkisebb gyereke felsírt odakint s erre szó
nélkül kirohant. Lábujjhegyen járta körül a szobát, mikor egyedül
maradt. Két falat, a mennyezetíg föl, könyv borított, arany círá
dás, földig érő tükör hivalkodott a harmadikon, szemben a bolt
hajtásos, vasrácsos ablakkal, mely a fiúk játszókertjére !1YIlt.
A bomlott rúgójú dívány hatalmas, könyvektől roskadozó íróasz
talnak támaszkodott a szoba kellős középén. Egy ruhás szekrény
s lyukacsos, nádfonatú hintaszék tartozott még aberendezéshez.
Megáll:lt, nyujtózkodott a szoba közepén. Itt fog élni ezután. Innen
jár a gimnáziumba minden délután. Délelőtt a fiúk járnak ugyan
abba az épületbe. Milyen furcsa lesz, azt a levegőt szívní délután,
amit délelőtt a fiú k szuszogtak tele... Ennek az ódon háznak is
fiúszaga volt. Mikor megállt vele a kapu előtt a bérkocsi, kettős

sorban állva, páronként, éppen a konviktusba indultak a fiúk.
Átjött a kerten, - a tanárlakásoknak más bejárata volt, mint a
fiúinternátusnak, - s ha most kinéz az ablakon, megint csak
fiúkat lát, akik ebéd után a tágas udvaron kergetik a labdát. A
néni azt mondta, hogy húzza össze a függönyt, eressze le a re
dőnyt, ha öltözködik. Szeretett volna kezet mosni, ruhát cserélni.
Az ablak felé indult, de félúton megállt. Hová is került? Mi vár
itt reá? Milyen különös lesz, ennyi fiú töszomszédságában élni.;
Amiből sok van, az annyi, mintha nem is volna, - gondolta hir
telen s a szíve rémülten és sóvárogva összeszorult, Ennyi fiú kö
zött van-e vajjon, lesz-e egy valaki... egyetlen egy... akiért
vadul dobogjon a szíve, aki betöltse minden gondolatát, akiről

álmodni, sóvárogni lehessen? Visszafordult az ablaktól és megállt
a tükör előtt.

- Csúf vagyok! - mondta magamagának, félhangosan. so
vány, magas leány volt, lapos mellű, se fiú, se leány idomú. Cson
tos areú, fítos orrú. Apró, kerek szeme izzott s színte megnőtt a
lobogásban.

- Nem vagyok szeretetreméltó! - gondolta elsápadva és be
harapta sápadt ajkát. Szemét lehúnyta; dereka megvonaglott.

- Én akarok szeretní! - mondta benne a belső hang s kissé
csúfondárosan egy másik:

- Nem az a fontos, hogy engem szeressenek ...
Felnyitotta a szemét és hidegen, könyörtelenül nézte tükör

képét, hosszú pillanatokig. Szemközt, a bolthajtásos" vasrácsos
ablak mögött ekkor elhaladt valaki. Csak egy pillanatra látta el
suhanó alakját a tükörben. A jelenség hosszú, magas férfit ábrá
roU, kissé görbét és előreesett vállút. Úgy tetszett, mintha ijesztőn

sápadt volna és szemébe lógna csapzott, fekete haja. A lány meg
lepődve, kívánesian s valami hirtelen és titokzatosan szánalmat
keltő érzéstől szíven ütve, gyorsan megfordult. Az alak elhaladt
máT az ablak mögött ...
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2.

Másodszor és utoljára a tornaterem előtt találkozott vele.
....kkor már míndent tudott róla. Nyolcadikos volt, Kovács Jóská
nak hívták, az önképzőkör elnöke volt és verseket irt. Mindezt
Noiret Baby rnesélte a fiúról, aki a gyérszámú ötödik osztályú
leánygimnáziumban padtársa lett.

- Kevés érdekes fiú van a nyolcadikban, - mondta Noiret
Baby, a latin óra kezdete előtt, amikor húsz perce becsöngettek s
Veres tanár úr még mindig nem érkezett. Nyugodtan lehetett be
szélgetni ilyenkor. Veres tanár úr fél után öt perccel jött be az
osztályba; addig a számtan tanárnőnek udvarolt a tanáríban, Az
ötödikes díákkisasszonyok, miután nem volt saját épületük, ugyan
oda jártak tanulni délután, ahová délelőtt a fiúk. Közös osztályuk
ajtaján két tábLa is díszelgett. Egyik szerínt a terem a VIII. fiú
osztály terme délelőtt, - a másik szarint az V.-es leányosztályé
volt, - délután. A lányok a későn kezdődő latin órák előtt leve
leztek azokkal a fiúkkal, akik délelőtt az ő helyükön ültek. "Ki
ül itt?" - írta délelőtt valamelyik VIII.-os fíú s az ötödista kis
leány, délután, fél négy előtt öt perccel alákanyarította a nevét.
Októberben már kifejlett levelezés folyt, - ha telefirkálták a
padot, üveg darabbal tisztára Levakarták s kezdték az egészet elől

ről, de volt már olyan ötödikes-nyolcadikos szerelern is, mely nem
elégedett meg a padra firkált levelezésseI. Lengyel Évi például a
szellőztető cső nyílásába rejtette a Leveleit; Molnár Kató a tanári
katedra pódiumának vörös krétával megjegyzett repedésébe...

- A nyolcadikosok többsége csupa lényegtelen alakból áll,
- mondta Noiret Baby. - Csak ketten érdekesek: Farkas Zoltán
és Kovács Jóska.

Későbben bevallotta, hogy mindkét fiú neki udvarol.
- Farkas Zoltán előkelő kolozsvári család fia, kintlakó,

sportfiú, tennisz- és korcsolyabajnok. Tudod, - mondta Baby, 
rómaias arcéle van. Azt hiszem, ő tetszik nekem jobban. Magam
ban álnevet is adtam neki: Julius Caesarnak hívom. Jóska? 
folytatta a következő latin óra előtt. - Szegény fiú. Bentlakó. Ö
más. Azt hiszem, szeret engem, szegény. Zseniális fiú, de beteg.
Szervi szívbaja van. Azért olyan halálsápadt mindig. Mondd, 01
vastad Dosztojevszkijtől a "Félkegyelmű"-t? Abban van egy tüdő

beteg alak, Hippolit a neve. Kovács Jóska lénye egészen olyan.
mint Híppolité ...

Nem olvasta a Félkegyelműt, de másnap délelőtt kiment a
városba, nyomban megvásárolta és falta két nap és két éjszaka.
A regényhős alakja összefolyt a fiú éval, akit idáig egyetlen egy
szer látott, egy röpke pillanatig a tükörben elsuhanni sakiről

Noiret Baby sokat és készségesen beszélt. Tőle tudta meg, hogy
az év nagyrészét a betegszobában tölti. (Azért nem látta heteken
át az udvaron, az ebédre fel sorakozó diákok között.) Baby me
sélte, hogy már cikkei és versei jelentek meg a kolozsvári lapok
ban; Kovács Jóska, mikor éppen egészséges, szívesen elmegy Ba
byékhoz, kiknek házuk van a Monostorí-úton s zsúrokat rendeznek.

- Zseni! - mondta Baby, - kár, hogy én Julius Caesart
szeretem, nem ö,t. Mert ő, Hippolít, megérdemelné, hogy egy le
ány az egész életét neki szentelje, érte éljen, meggyógyítsa. Azért
kedves vagyok hozzá, - tudod, - hallatlan érdekeseket beszél.
Gőgös ember. Nem áll szóba akárkivel. Voltaképpen hízeleg ne-
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kem, hogy eljár hozzánk néha, ha az internátusból kiengedik,
mert máshová sehová se jár. Akarod, hogy egyszer meghivjalak
hozzánk és bemutassam neked?

Baby 'szavaira elsápadt, majd elvörösödött. Olyan egyszerű

volna az ilyesmi? Társaságba menne, - ecetes vízzel kikefélné az
egyetlen sötétkék matróz ruháját, - elmenne Babyékhoz s talál
keznék vele.

- Nem! -mondta ellenségesen és gyáván. -- Nem érek rá,
- tette hozzá elgyöngiilve és bocsánat kérő hangon. - Ne hara-
gudj, de egyelőre, nem I

Akkor éjjel, a bomlott rúgójú díványnak párnával betömött,
jókora üregje köré kanyarodva, szájához préselte a kispárnáját és
hajnalig zokogott.

Sírt, mert azt képzelte, hogy szeret valakit, akit egyetlen
egyszer látott a tökörből, akiről egy városi kisilány könnyedén és
sokat fecsegett s aki éppen olyan, mint Dosstoievszld] reményte
len, tüdőbeteg Hippolitja, aki csak fekszik egész nap az ágyban,
néz! a szomszéd ház tűzfalát, nem akar meghalni, pedig halálra
szánták, útálja és imádja az életet ...

Másnap délután a tornaterem előtt találkozott vele. önképzö
köri előadásra készülódtek a fiúk s Kovács Jóska, mint az önkép
zőkör elnöke, éppen javában intézkedett. A tornaterem alkalmi
színpadjára díszleteket ácsoltak a fiúk. Kovács elnök úr a torna
terem ajtajában álIt;sápadtan az ajtófélfának támaszkodott és
hangtalan gesztusokkal irányította a díszlétezést. A fiúk tisztelet
tudóan sürögtek körülötte; kérdezték s ő némán bólogatott. Kar
jait összefonta a mellén, haja a szemébe lógott. A lány a fiúk
udvarán át akart a Petőfi Sándor-utcába menni, - ez a tanár
lakások lakóinak, de különösen a kosztos diákkisasszonyoknak
tilos, de rövidebb út volt, - sietve ment, leszegett fejjel, hogy ne
vádolhassák meg azzal, hogy a fiúk míatt jár erre. Nem látta,
mégis megérezte, hogy ő áll a tornaterem ajtajában. Egyszerre
néztek egymásra; a fiú sápadt volt és kissé csodálkozóan felhúzta
sürű, fekete szemöldökét.

- Nagyon csúnya fiú, - gondolta a leány; elpirult, hevesi
reszkető részvét öntötte el, - egy pillanatra meg is állt, úgy nézte
a fiút, aki meglepődve szétnyitotta karbafont kezeit.

- Csakugyan szeretem! - gondolta a leány, lesütötte a sze
mét, lehajtotta a fejét és sietni, majd szaladni kezdett. Nem tudta.
néz-e utána a fiú, nem is akarta tudni. Csak a saját, áradó érzése
érdekelte. A Petőfi Sándor-utcában jutott eszébe, hogy meg is
lehetne nézni azt az előadást, hiszen meghívják rá a fiúk az. egész
leánygimnáziumot ...

MáJsfél óra mulva a tornaterem karzatán ült, Noiret Baby
mellett. Szemközt a parányi színpadon Kovács József színdarabjá
ban Kovács József játszotta a főszerepet. "Csokonai halála", ez
volt a darab címe. A fiú fekete, zsinöros jurátus ruhában Csokonai
verseket mondott tollba .önmagának, egyre akadozóbb hangon,
el-el-merengve. Szeme kikerekedve, mintha éppen őt nézte volna
a karzaton. Azt játszotta, hogy megtántorodik, kiesik a toll a
kezéből ...

Noiret Baby könnyes szemmel szorította meg a leány kezét.
- Nézd, - suttogta, - nézd, milyen jó színész, Meglátod,

így fog meghalni valóban Ú>•••
Nem felelt Babynak semmit; s,zó nélkül hazament, végig-
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feküdt a díványon s a mennyezetet nézte. Nem fog meghalni Ko
vács Jóska. Azért sem fog meghalni. Mert Ő, feláldozza érte ma
gát. Koplalni fog, böjtölni, könyörögve kéri az Istent, hogy mín
den rosszal őt sujtsa ezután. Vakuljon meg, legyen sánta, nyomo
rék, púpos, kapjon tüdőbajt, szívbajt, haljon meg fiatalon. Soha,
senki ne szeresse. Csak Kovács Jóska legyen boldog, egészséges,
nagy költő és zseniális színész; hódítsa meg Noiret Babyt, vegye el
feleségül, legyenek boldogok. Kovács Jóskáé legyen minden siker
és diadal, övé legyen a kítaszítottság, a nyomorúság.

- Ha nekem semmi sem sikerül, akkor neki minden kell
sikerüljön! - Már sírt, hangtalanul folytak maró könnyei s fel
hevült, kamaszos, képzelgő szíve reszketve vert lapos kisleány
mellében. Lehetetlen, hogy az Isten el ne fogadja az ő áldozatát.
Sajgó derékkal, remegve térdre állt a díványorr s míg imádkozott,
nem vette észre, hogya jobbik térdébe élesen belefúródik a lyu
kas díványból hegyesen kiálló rúgó...

3.

A következo napokban reggelijét a vízvezetékbe öntötte, az
, ebédjét az özvegy kutyájának adta; rohamosan fogyni. kezdett.

Apró szeme sejtelmes nagyra tágult s titokzatos fényekkel villo
gott. Szeretett volna köhögni, olykor a szívére szorította a kezét,
hogy nem érz.i-e már benne a kőros elváltozást. Csoszogva s kissé
meggörbülve járt ... Az ötödikesek a Csokonai darabról beszéltek,
Kovács Jóskát dícsérték, elbeszélését olvasták, lelkendeztek. Ő

csak mosolygott. Semmit sem tudhattak az ő áldozatáról. Baby
sem sejthette, hogy érette és Jóska boldogságáért történik benne
most valami fájdalmasan gyönyörű. Valami, ami több annál, mint
ha boldogan csókolóznék egy fiúval, akit szeret. Valami, amiért
érdemes élni, érdemes elégni. Úgy járt, mint egy öntudatos már
tir, fölény sugárzott belőle. Társai lassan kerülni kezdték és Noi
ret Baby többször nem említette, hogy bemutatná a fiút ...

Két hét telt el így. Annyira lefogyott, hogy az özvegy már
orvoshoz akarta vinni; az éhezéstől szédült olykor-olykor. Ilyenkor
izgalmas boldogság fogta el, azt hitte, a betegség közeledik, a fiú
betegsége, amit magára vállalt. Minél nyomorultabb lesz ő, annál
egészségesebbé válik Hippolit s mire ő meghal, Kovács Hippolit
Jóska egészségesen a világ legelső, boldog és diadalmas költője

lesz. Közben intőt kapott algebrából, mosolygott rajta. Algebra
órán egy rajzszöget szokott a kezébe nyomogatni, hogy fájjon,
mert azt [átszotta, hogy míg ő szenved, Hippolít azalatt gyógyul.
Mit törődött az intővel ? Ha ő megbukik, Hippolit nevének nagy
sikere lesz,

Egyik hajnalban arra ébredt, hogy rázza a hideg. Szinte má
morosan kelt ki az ágyból. November volt, Kolozsvárra már le
hullt a hó. Fagyott s a gyalui hegyek felől csípős szél csattant
végig a városon, Őszi kabátban, kalap nélkül indult el a városba,
hogy még jobban meghüljön. Végig ment a tanári kerten, kikerült
a :IM bentlakás Farkas-utcai bejárata elé. A bolthajtásos, vaskos
falú épület padlásablakából, sűrű szövésű, hatalmas, fekete záselö
lengedezett alá. Felnézett a zászlőra, aztán megállt a kapu előtt.

A pedellusfülke ablaka alá gyászjelentést szegeztek ki. A gyász
jelentésen messzíre feketéllett a név, melyet most látott harmad
szor nyomtatásban. Először, mikor az elbeszélését olvasták az ötö-
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dikesek, másodszor a Csokonai darab meghívóján. Egész sereg
diák álldogált a kapu előtt, a gyás~jelentést olvasva:

"Intézetünk reménysége, Kovács József VIII. oszt. tanuló,
kedves barátunk, a gyöngéd fiú, érzékeny lelkű költő, őnképző

körünk elnöke, öröklött szívbajában ma reggel váratlanul ..."
- Ma reggel? - kérdezte az utcán egészen hangosan. Éppen

ma reggel? Mikor halálos betegséget akart szerezní érte? Nem
érzett fájdalmat. A csalódás mintha torkon ragadta voIna s fojto
gatná. Reszketés indult tagjaiba, a harag reszketése. Harag és
düh. És feneketlen gyűlölet. Osak asszonyember érez így, akit
orvul, galádul megcsalt a párja. Akit eldobnak. Aki nem kell.
Akinek hiábavaló minden áldozata. Kovács Jóska megcsalta őt...

Hiába szenvedett érte. Hiába akarta megváltani.
Még akkor is ott állt emésztő haraggal s szinte kaján gyönyö

niséggel lesve, hogy hamvad el slZívében ez a fájdalmasan győ

nyörű szenvedés, ami éltette addig, mikor Noiret Baby lihegve,
könnyes szemmel a kollégium elé érkezett.

- Borzasztó, Katus. Tegnapelőtt még nálunk volt a zsúron.
Te nem is tudod. Régen nem beszéltünk róla! Új darabot terve
zett, Rólam akarta írni és Julius Caesarról, tudod, emlékszel,
Farkas Zoliról ? Meg saját magáról. Egy leányról is beszélt, akit
csak egyszer látott életében a tornaterem előtt... Igen, igen, va
lami olyasmit mondott, hogy egy őszinte pillanat többet rejt ma
gában, mint egy diákos udvarolgatásban eltöltött kesmergő esz
tendő. Milyen pillanatról beszélt, amit drámában akart megírni,
milyen lányról, én nem tudom. Én azt hittem, hogy féltékeny Ju
lius Caesárra, azért találta ki az egészet. Ugrattam is egy kicsit
szegényt, Zolival ... Nem tudhattam, hogy ilyen hirtelen ... Hová
mégy Katus?

Otthagyta Noiret Babyt a gyászjelentéses kapu előtt. Különös
könnyebbedést érzett. Mintha egészen üressé vált volna. Otthon
leült a tegnap este otthagyott vacsorája elé. Megette az utolsó mor
1JSIáJg. Nagy étvágyat érzett. Szelt magának még egy nagy darab
kenyeret.

- Senkit sem fogok szeretni többé! - motyogta; belehara
pott a kenyér lisztes hajába s lágyan, bőségesen, mint, aki jóleső

feloldódásban saját magát siratja, - potyogni kezdtek a könnyei...
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RÓNAY GYÖRGY:

MÉG EGYSZER SZÁRSZON

A lomb már lassan leválik az ágról,
s ha itt az alkonyat,

lágy köd takarja, mint egy könnyű fátyol,
az enyhe halmokat.

A füst alant borong, a tó ezüstjén
páncélként villog az őszi ezüst fény,
s az égen este reszketőn ragyognak
lángjai a didergő csillagoknak.
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