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VII.

Mintha most is hó hullt volna, úgy szálltak ke-
ringve le a friss fűre a jázminbokrok szirmai.

Júniusra járt az idő. Eltelt a tél, eltelt a tavasz. 
Antal arra gondolt, hogy nemsokára itt  vannak a 
nyári vizsgák, és mehet haza… még ha gyalog is, 
de elindul… Sem karácsonykor, sem húsvétkor 
nem mehetett . Annyi pénzt tudott  szerezni, hogy 
megéljen, de az útiköltségre már nem telt volna. Idő 
pedig nem volt elég ahhoz, hogy gyalog érjen oda 
és vissza… Emellett  kemény téli időben vagy térdig 
süppedő tavaszi sárban nehéz is lett  volna az út. Írta 
az édesanyja:

Édes jó Fiacskám, inkább türelemmel várok, míg a jó 
Isten módot ad hozzá, hogy hazajöjj, minthogy valami 
baj érjen a hosszú és nehéz úton. A’ te jóléted és egész-
séged az én vigasztalásom. Szegény édesapád, ha jobban 
van is, de még mindig igen gyönge, és nem tudom, mikor 
fogja újra bírni a munkát. De hálás vagyok az Isten ke-
gyelméért, hogy itt  maradott  köztünk… és hálás vagyok, 
amiért neked, Fiacskám, oly kedves jóakarót adott  a tudós 
Professzor úr személyében…

Megállt Antal a kertek között  és feltekintett  a 
bárányfelhős égre. Néha úgy elfogta a honvágy és 
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valami ismeretlen, fájdalmas vágyakozás a szívét, 
hogy alig bírt lélegzeni. Mellett e víg diákok siett ek 
el, tambura a hónuk alatt  vagy hegedű… Fehér ru-
hás kisasszonykák illegtek a Fő téren, és fekete se-
lyemruhába öltözött  édesanyjuk méltóságteljesen 
söpörte mögött ük uszályával a görbe kövezetet. 
Minden diáknak volt, akinek látt ára feldobogjon a 
szíve. Antal még mindig nem ismert senkit, senkit. 
Még mindig egyedül volt.

Messze elment ezen a napon. Olyan messze, hogy 
sohasem járt arra még. Két falun túl, gyönyörű erdei 
úton, fürdőbe ért. Forró víz folyt a patakocskában, 
s a falusi asszonyok ott  mosták a gőzölgő párában 
állva a ruhát. Antal megállt, és csodálkozva nézte a 
soha nem látott  tájékot.

Szemben szép, tornyos udvarház állott . Nagy 
kert vett e körül. Nyíltak benne a rózsák.

Egyszerre csak úgy érezte a diák, hogy elhomá-
lyosodik a szeme.

Az oszlopos tornácról virágkönnyű, virágró-
zsaszín ruhában szelíd arcú leányka lépegetett  le 
a rózsák közé. Simára fésült dióbarna haja a fülé-
re simult. Vállkendőcskéje mullfodrait libegtett e a 
könnyű szél. Köténykéje szalaggal volt megkötve 
vékonyka derekán. Ollót tartott  a kezében, és lábujj-
hegyre állva a legszebbik rózsatő mellett , egy rózsa-
szín rózsát vágott  le a levelek közül.

– Itt  a legszebbik leány – gondolta Antal. – Itt  a 
tündérkisasszony. Csak várni kell… minden álom 
teljesül.
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Mert igazán, mintha hópihék hulltak volna, úgy 
libegtek az édes illatú jázminbokrok szirmai a kis-
leány körül, amint játékosan szórta szét a pázsitra a 
hulló virágot a szél.

Antal odament a kerítéshez. Ott  megállt. Egy-
szerre feltekintett  a kis tündérkisasszony. Rá nézett  
a poros öltözetű fi úra. Szép nagy szeme fénylett .

– Messziről jön? Vándorlólegény? Jöjjön beljebb, 
itt  megpihenhet, és kap ebédet is.

– Köszönöm, kisasszony – mondta Antal. Oldalt 
nyitva állt a rácsos kapu. Bement. De nem a kony-
ha felé tartott , hanem odalépett  a rózsatövek közé, 
a leányka elé.

– Nem vagyok vándorlólegény, kisasszonyom. 
Diák vagyok. Hanem azért…

– Azért úgy-e, elfogadja az ebédet? – nézett  fel a 
leányka.

– Mást kérek – mondta a diák. – Ezt a rózsaszínű 
rózsát, amit most a kezében tart, kisasszonyom.

A leányka rátekintett  a diákra. Látt a magas hom-
lokát, szép kék szemét, ami olyan szelíd volt, s még-
is szinte félelmetesen erős. Látt a fényes, göndör ha-
ját. Ki tudja, mit gondolt, mit érzett ? Egyszerre csak 
kinyújtott a fehér kezecskéjét, s odatűzte a rózsát a 
diák kabátja hajtókájára…

Kellett , hogy a fi ú olyan legyen, mint valami 
tündérkirályfi , amint megállt a hulló jázminvirágok 
között . Másképpen a bányagróf leánya nem adta 
volna oda pirosra gyúlt arccal a rózsát, és nem tűrte 
volna, hogy beszélgetést kezdjen vele.
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– Ha úgy jött em volna ide, mint más diákok, úri 
hintón vagy hátas paripán, másképpen kértem vol-
na ezt a rózsát.

– Hogyan, diák úr?
– Úgy, hogy csak kölcsön kívántam volna. És 

megígértem volna, hogy visszahozom. De így, hogy 
gyalog jött em, minden nélkül, és vándorlegénynek 
nézett , nem ígérek semmit. Pedig nekem sokkal in-
kább szükségem lenne erre az ígéretre, hogy erős és 
bátor maradjak a nélkülözésben, és el tudjam érni 
a célomat. Ha egyszer hintón jöhetnék ide, nálam 
lesz a rózsa… és akkor meg fogom kérdezni, visz-
szaadjam-e…

– Mi a neve, diák úr? Várni fogom, eljön-e? – 
mondta bíboros arccal a bányagróf kisleánya.

A nagyasszony, a kis Emma édesanyja, a padlá-
son volt. Nem restellt felkapaszkodni a meredek 
létrán, hogy lássa, hogyan teregetik kötelekre a mo-
sóasszonyok a nagy ruhakosarakban felcipelt drága 
sok fehérneműt. Egyik szeme mindig a mosóasszo-
nyokon volt. De a másikkal egyszer lepillantott  a 
padlásablakon át a kertre.

Majd leszédült onnan, mikor látt a, hogy poros 
felleghajtóban egy vándorlegény jön be, a leánya 
pedig szóba ereszkedik vele, s odaad neki egy szál 
rózsaszínű rózsát. Le nem repülhetett  a padlásról… 
a létrán leérni sok időbe telt volna. Csak átkapasz-
kodott  gyorsan a gerendákon, megállt a padlásfeljá-
ró kis erkélyén, és szigorúan rázta feléjük a mutató-
ujját. De a kis Emma nem szaladt el. Csak mosoly-
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gott  reá. És a diák sem ĳ edt meg. Mélyen megemel-
te a kalapját, meghajolt a padlásajtó felé. Aztán még 
egyszer a kis Emma előtt . És mert a kis Emma, akit 
nem lehetett  előcsalogatni a kertből, ha vendégek 
érkeztek, most odanyújtott a neki búcsúzóul a kezét, 
megcsókolta a kis fehér kezet.

Aztán kiment a diák. De nem a kerten át, nehogy 
azt higgye valaki, hogy fél. A ház bolthajtásos kapu-
ja alatt  lépett  ki. Az őrt álló hajdúk nagyon megnéz-
ték, de a diák kék szeme olyan szúrós és éles lett , 
hogy meg sem mertek moccanni. Mintha nehéz csá-
kányt fogna a kezében, úgy összeszorított a az ök-
lét. A rózsa édes illata körülfogta… és ő ezt mondta 
magában:

– Visszajövök még ide… hintón!
Az asszonyság ezalatt  leért a létrán. Odasietett  

suhogó szoknyájával a virágágyhoz. Kézen fogta 
Emmuskát. Vitt e be szó nélkül magával a házba, fel 
a lépcsőn, el a mángorló mellett , végig a folyosón. 
Meg sem állt, míg a csipketerítős díványig nem ért 
a belső szobájában. Ott  aztán lihegve ült le, és meg-
csóválta fejkötős fejét.

– Mi jutott  neked az eszedbe, kislányom? Hogyan 
szólhatt ál ahhoz az idegen emberhez? Hátha rabló? 
Hátha szökött  katona? Hátha maga a garabonciás? 
Ki tudja, ki lehetett ?

– Ne haragudjon, édesanyám – könyörgött  szé-
pen összetett  kézzel a kis Emma. – Olyan fáradt volt 
szegény diák, és olyan becsületes, tiszta kék a sze-
me. Nem, dehogy volt rabló! Dehogy volt szökött  
katona! Dehogy volt a garabonciás… Csak egy sze-
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gény fi ú volt, s még azt is mondta… hogy talán… 
visszahozza a rózsát…

– Még csak az kellene! – ĳ edezett  az asszonyság. 
– Isten ments! Ide ugyan ne jöjjön többet!

… Kár volt félni, a diák nem jött . Tanult a vizs-
gákra. Azután, amint elvégezte az utolsót is, becso-
magolta tarisznyájába a szépen faragott  két bábut a 
húgainak, pigét az öccsének. Rajzokat csavart össze 
édesanyjának, édesapjának ajándékul. Elbúcsúzott  
Linka kisasszonytól és Hupkánétól.

– Ősszel visszajövök.
– Dehogy jön, dehogy jön – sóhajtott a az öregasz-

szony. – Tudom én, hogy megunta a meredek utat a 
városból idáig…

– Nem untam meg – mosolygott  Antal. – Azért, 
hogy higgyenek nekem, még a ruhámat is itt  ha-
gyom.

… A kis Emma napról napra ott  sétált a virág-
ágyak között , s lopva pillantott  ki az útra. nem lát-
ja-e arra járni a diákot? De nem látt a egyszer sem. 
Nem sejthett e, hogy kora hajnalban, mikor ő még 
javában aludt, elhaladt a diák tarisznyával a vállán 
az ablakok előtt , és nem sejthett e azt sem, hogy ab-
ban a kis pénzes zacskóban, amit az édesanyja varrt 
neki, s amit a szíve fölött  viselt mindig, ott  van le-
préselve, megszárítva a rózsaszínű rózsa is.

Mikor aztán őszre fordult az idő, Hupkáné s 
Linka, kis szelíd arcú unokája, várni kezdték a di-
ákjukat. Linka kitakarított a a szobácskát gondosan. 
Friss szalmát tett  az ágy zsákjába, tisztába húzta a 
párnát, dunnát. Felsúrolta a padlót. Ablakot mosott . 
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Kályhát takarított . Fekete lett  szegénykének az orra 
hegye is a nagy munkában.

De a diák csak nem jött .
A várost majd felverte a vidám ének. Ott  sétáltak 

már valamennyien… a török szultán fi a, a francia 
gróf, a sok-sok magyar fi ú… csak Antal göndör ha-
ját, kék szemét, magas homlokát nem látt a senki.

Lien pacher professzor is meg-megcsóválta a fe-
jét, amint ott  üldögélt az íróasztala mögött . Lett  vol-
na rajzolnivaló térkép megint.

– Mondtam, hogy nem jön vissza – sóhajtott  min-
den este az öregasszony, mikor hiába üldögélt nap-
hosszat a házacska előtt , és Linka bevezett e, hogy 
aludni térjen.

Mikor már le is mondtak róla, meg is siratt ák, 
egyszerre felbukkant a kopaszodni kezdő galago-
nyabokrok között . Lassan jött , nagyon fáradt volt. 
Keskenyebb lett  az arca. És mintha megöregedett  
volna vagy tíz esztendővel.

Linka mindjárt meglátt a, hogy fekete fátyol van a 
kalapjára kötve.

Antal odaért, kezet nyújtott . Szomorú mosolygás 
játszott  az ajkán.

– Vártak hát? Nem adták oda másnak a helye-
met?

– Hogyne vártuk volna! – mondta Linka. – Miért 
jött  ilyen későn?

– Meghalt az édesapám – felelte Antal lehajtott  
fejjel.

Szeme előtt  hirtelen megjelent az elárvult mű-
hely… Milyen nehéz volt eljönni onnan! Hányan 
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mondogatt ák utca hosszat: minek megy el ez a fi ú? 
Miért nem folytatja az apja mesterségét? Miért nem 
ül be a műhelybe? Miért hagyja itt  az anyját, test-
véreit?

De érezte, hogy a lelke mélyén egy hang azt 
mondja: Előre! Előre!

És azt mondta az édesanyja is:
– Menj, édes fi am. Ha itt  maradsz, elégedetlen 

ember leszel mindig. Neked más sorsot szánt a jó 
Isten. Miatt unk ne aggódj. Amint eddig megvol-
tunk, elélünk csendesen ezután is. Kishúgaid segí-
tenek a ház körül, varrást vállalok, kötni, hímezni 
fogok…

Antal megfogta az édesanyja kezét.
– Egyet ígérjen meg nekem, édesanyám. Ha ne-

héz a sorsuk, tőlem kér segítséget, és nem mástól.
– Hogyan segíthetnél rajtam te, szegény gyermek, 

mikor magadnak is támaszra lenne szükséged?
– Fogok tudni segíteni – mondta Antal.– Higgye 

el, édesanyám, jobban fogok tudni, mintha itt  ma-
radtam volna… köszönöm, hogy enged előremen-
nem, hogy nem tart vissza… pedig tudom, nehéz, 
mint ahogyan nekem nehéz elmennem. Nagyon 
nehéz.

Mégis elindult. Gyalog, mert az útiköltségre 
szánt pénzt az utolsó estén becsempészte az édes-
anyja párnája alá. Ennyivel is több maradjon ott hon. 
Ebben az esztendőben még több munkát vállalt. 
Jobban ismerte már a várost. Nem kapott  szívdo-
bogást, ha beállított  egyik-másik professzorhoz. 
Arcképeket is próbált festeni. A fűszeresnek cégtáb-
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lát készített . Diákok kemény fejébe öntött e a latin 
tudományt nagy fáradsággal.

Amikor a diákok bált rendeztek, újra őt kérték 
meg, rajzoljon meghívót. Antal odaült a szobács-
kájában a kis ablakhoz, kitekintett  egy pillanatra az 
őszi alkonyatba, s tavaszi tájat látott … rózsafákat… 
széles tornáclépcsőt: amelyen rózsaszín ruhás, kar-
csú leányka lépeget lefelé… Leheletfi nom vonások-
kal vetett e papírra…

– De most már talán csak eljössz te is a bálra? – 
kérdezték a diákok. Antal elvörösödött . Gondolt 
reá, hogy elmegy. De egy pár új cipőt kellett  volna 
vásárolnia. Nehéz, erős cipőjében tudta, nem me-
het el a simára fényesített  bálterembe. S nagyon 
töprengett , kiadjon-e ennyi pénzt… Hogy ott  lesz 
Emmuska is, azt sejtett e. És azt is sejtett e, hogy min-
denki rá fog ismerni ez idén, kit ábrázol a meghívón 
az a rózsaszín ruhás leányalak.

Három napig gondolkozott , aztán felvetett e a fe-
jét.

Nem ment el. Öt bankóforintot feladott  az édes-
anyjának postán, és a bál estéjén éjfél utánig térké-
pet rajzolt kis szobája mécse mellett .

– Azt mondtam, hintón jövök vissza, s viszem a 
rózsát – mondta magában konokul.

Lenn, a városban vidáman zengett  a muzsikaszó. 
A vén házak elmélázva hallgatt ák. Emmuska édes-
anyja meghökkenve vett e észre, hogy az asszony-
ságok össze-összesúgnak a leánykája mögött . Nem 
értett e eleinte, miért. Csak mikor a díszes meghívót 
mutatt ák neki, ami ott  függött  berámázva a falon, 
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csóválta meg a fejét. Vajon melyik diák rajzolhatt a 
le Emmuskát? És mikor?

– Nem engedtem én meg senkinek, édes lelkeim, 
hogy a leányomat lerajzolja! Mondhatom nektek, 
hogy egészen el vagyok képedve! Ez boszorkány-
ság! Hiszen egész esztendőben kint laktunk a für-
dőn, falusi házunkban.

– Márpedig valamikor mégis látnia kellett  
Sugaras Antalnak a kis Emmát, ha így le tudta raj-
zolni – vélte egyik-másik szemes asszonyság, akik 
jól tudták, ki rajzol legszebben a városban.

Emmuska sohasem volt még ilyen szép, mint 
ezen a bálon. Mintha csak a meghívó papirosáról 
szállt volna le. Olyan volt, amilyennek Antal álmod-
ta. Mindenki körülrajongta, egy pillanatnyi pihené-
se nem volt a táncban.

Csak Antal nem láthatt a, csak Antal nem táncolt 
vele. Hiába nézett  egyre a fenyőgallyakkal koszorú-
zott  ajtó felé Emmuska… Messze, fent, a hegytetőn, 
látszott  egy icipici kis fénypont… Antal ablakának 
a világossága. De honnan tudhatt a volna, hogy ott  
van, akit keres? Pedig mikor hazafelé mentek a hin-
tóban, soká elnézte azt a kicsiny, magányos fény-
pontot.

Jött  a karácsony megint. Antal fájó szívvel gon-
dolt az édesanyjára s a testvéreire. Magában szá-
mítgatt a, hány esztendőt kell még egymástól távol 
tölteniük? Hány karácsonyt kell még egyedül meg-
élnie? Úgy gondolta, ha végez, és állást kap valami 
bányánál, elhozhatja az édesanyját és a testvéreit, s 
ott  fognak élni együtt  boldogan.
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De hát Emmuska? Mikor mehet majd érte hintón, 
amint álmodta?

Ha erre gondolt, felsóhajtott  mélyen. Nem is lát-
hatt a, nem is remélhett e, mikor kerül erre a sor. De 
bízott  és hitt . Egy pillanatra sem mondott  le róla.

– Nem tudom, hogyan, nem tudom, mikor, de 
úgy lesz, amint megálmodtam!

Újév napján reggel, mikor a sok ékes virágcsokrot, 
meg egyéb üdvözleteket behozták Emmuskának, – 
a gavallérok ugyancsak kitett ek magukért – a leve-
lek, kártyák között  egy névjegyet talált Emmuska. 
Könnyű kézzel rózsaszín rózsa volt az egyik sarká-
ba festve. És gyöngybetűkkel ennyi állt a név alatt :

Istenáldást és boldog Újévet!

Emmuska ezt az egy névjegyet tett e el sok díszes 
üdvözlőkártya meg szép levél közül. Erősen dobo-
gó szívvel állt az ablakánál sokáig. Mégis gondol 
reá a diák… nem felejtett e el… pedig már-már azt 
kezdte hinni. De lám, a báli meghívó rajzolásánál is 
ő volt az eszében, most pedig ez az üdvözlet…

Volt egy aranydíszes dobozkája, tele emléklapok-
kal. Kiszedte mind, s legalulra, rejtekhelyre, betett e 
a Sugaras Antal névjegyét.


