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Kovács Dezső 
 

Fellépek a kollégium színpadára 
 

– Életrajz-kísérlet – 
 
Ezernyolcszázhetvenkilencet írtak. Október közepe felé járt az 

idő; a rettegi libák a dércsípte legelőn becsípve vadludaknak képzel-
ték magukat, és esténként fontoskodó gágogással szálldostak haza a 
Szamos terének tárlóiról (azóta sem láttam többé repülő libát). A la-
pos piac túlsó felén, szemben a boltajtóval, a katolikus templom cin-
termének sovány akácfáiról poros aranyzöld levelek perdülgettek 
alá. Az iskolák már régen megkezdődtek. 

Egyszóval megint ősz volt, az iskolai lármák és tanulások ideje. 
Egy öreg diák, aki e sorok rendjén a múltról szándékozik emlé-

kezni, mint nem nagy reményű boltosinas – a család reménye szerint 
azonban egy leendő fűszeres dinasztia megalapítója – névtelen 
vágyaktól gyötörten, savanyú képpel és bánatosan szemlélte a herva-
dásnak ezeket a jeleit és a piacon hancúrozó gyermekpajtásait a 
Surányi Miklós szentjánoskenyér- és szekfűszegszagú boltjának ajta-
jából és elméjében nagy és erős határozás fogamzott meg. 

– Fene egye meg a büdös boltját –, gondolta magában. – A 
többiek, akikkel együtt faragtad a múlt esztendőben az iskola padjait, 
egész nyáron az orrod előtt jártak el a Sósba fürödni, a berekbe ma-
darászni, a patakhoz rákászni: míg te a pudlihoz láncolva paprikával 
és gyömbérrel, rizskásával és ostornyéllel szolgáltad az emberiséget! 

– Nem intelligens embernek való foglalkozás lesz ez egy egész 
életen által –, gondolta magában az öreg diák, aki e sorok rendjén a 
múltról szándékozik emlékezni. 

Fogta magát, és amikor látta, hogy senki sem látja, – mert az 
öreg lőcsöslábú segéd kiment a boltból, Surányi úr pedig, az előkelő és 
jóillatú Surányi úr rendes szokása szerint be sem jött –, fogta magát: 
elcsórt a polcról egy pakli hetes dohányt, melléje egy fogás szivar-
kapapírt, az egészet megszerezte egy pakk büdösköves gyufával és 



 2

mindezeket zsebeibe süllyesztvén és így felszerelvén magát az élet 
küzdelmeire, köszönés nélkül búcsút mondott a világkereskedelem-
nek. Meglógott a boltból. 

Otthon megmondotta az apjának, a segédjegyző úrnak, hogy 
ezután csakis a tudományos pályára érez magában hajlamot, tehát 
vigye be a kollégiumba, mert tanulni akar. 

Akart tanulni a szösz! Dehogy akartam! De ha megmondottam 
volna az öregnek a tiszta igazat, hogy tulajdonképpen játszani aka-
rok még sokáig, ha lehet: az egész életen át: felsapkázott volna és 
visszavitt volna Surányi úrhoz, az átkozott és unalmas pudli mellé és 
lehetséges, hogy a kollégiumi konviktus ebben az esetben nem Biázi-
nitól, hanem a Kovács-féle fűszerüzletben hozatta volna a sok rizská-
sát és kávét, amelyet ott megétetett velünk  és lehetséges, hogy ez a 
rizskása és kávé jobb lett volna vagy rosszabb, mint amilyen volt. Ez 
attól függ, hogy milyen kereskedő lett volna belőlem. 

De nem árultam el a tervemet. Így sikerült az öreget nemes élet-
célom elébe terjesztésével mélyen meghatnom. Az Isten tudja, hon-
nan: pénzt szerzett és október végén a Mikle István szomszéd nyers-
bőr-szagú egylovas szekerén bedöcögtünk Kolozsvárra, miután 
előbb egy duméval elbúcsúztam leányától, életem első szerelmétől, a 
11 éves Rózsikától, örök hűtlenséget fogadván egymásnak. Amit 
nind a ketten meg is tartottunk.  

A Korona-vendéglőben szállottunk meg, a Szamos mentiek 
szállásán, az öreg Gál bácsi vendéglőjében, ahol apám egy hónapra 
mindjárt ebédet  is fogadott számomra. Mikor ez a hónap lejárt, már 
nem jutott pénz a további kosztra és én tisztán a tudományra és a 
kollégiumi cipóra szorultam. De erről majd máskor. 

Amíg az öreg egyetmást elintézni fölment a kollégiumba, a 
titokzatos és félelmes hírű valamibe, amelynek a neve úgy zengett a 
fülembe, mint egy nagy harang kongása: nekem elég idő jutott, hogy 
a vendégfogadó kapuján kimerészkedve, megkezdjem az ismeretsé-
get a nevezetes várossal, amelynek járdáit koptatni volt sorsom ren-
delve.       
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Hogy úgy fejezzem ki magamat: először az avers oldalával volt 
szerencsém összeköttetésbe jutni. 

Abból az irányból, amerre apám ment s amerre felé méltán 
gyaníthattam a kollégiumot, magas, szőke és előkelő, de szilimán fiú 
fordult be a vendéglőbe. Érezni lehetett rajta, hogy kollégista. Amint 
mellettem elhaladt, barátságos, de óriási és fájdalmas barackot 
nyomott a fejem búbjára. 

– Héhé, atyafi – gondoltam magamban –, a fene nem enné meg 
a városi barátságodat? 

– Csűrös József vagyok – mondotta visszafordulva –, Csűrös 
József negyedik gimnázista; de hívhatsz Jóskának is, ha akarod. 

És barátságosan felém nyújtotta a kezét. 
Csűrös Jóska volt valóban, a bethleni papnak a fia, mai nap a 

váralmási eklézsia papja. Az apja szintén a Koronába volt szállva, őt 
látogatta meg bizonyos »hazai dolgoknak« átvétele és a kollégiumba 
való szeretettel teljes beszállítása és ottan leendő elköltése érdekében. 
Aztán otthagyott és felvágtatott az apja szobájába azzal a lendülettel, 
amelyet csak egy hazai pakk reménye magyarázhat meg. 

Így ez a barack volt az első, amit a kollégiumtól kaptam. 
Fájdalmas dolog volt, de tekintve, hogy negyedik gimnázista 

adta, bizonyos édesség is volt benne; büszkén eltettem az emlékeim 
közé. Csak egy fáj: hogy mai napig sem adhattam vissza; mert Józsi 
akármilyen szilimán volt is szalmájában, és akármilyen előkelően 
pötyögött is a nadrága: mindig erősebb volt, mint én s így nem volt 
célirányos kikötni vele. 

A Korona előtt ott, ahol ma a görögkeleti katedrális, meg az új 
színház áll, szédítő sártenger terült el. Ludak és rucák, néhány nya-
kig sáros malac, egy szóval úszni tudó állatok voltak itt-ott láthatók 
benne. Balról, a mai református teológia helyén, a szögleten a kidőlt 
kapujú Három Liliom fogadó még sárosabb ganéleves udvarával. 
Úgy hogy egy liliommal is bátran megelégedhetett volna. 

Szemben, az Emke-palota, az erdészeti és pénzügyi paloták 
helyén néhány apró és rozoga ház, délen a cigánysor meztelen vityil-
lói. A nagy tér túlsó sarkában már állott az óriási és kietlen honvéd 
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kaszárnya, amelynek hosszúsága és megszámlálhatatlan ablakai 
élénk aggodalommal töltötték el falusi szívemet. Ha ez ilyen, milyen 
lehet még a kollégium! – gondoltam magamban. 

Megismertem azt is. 
Apám nemsokára visszaérkezett, és az öreg viharvert családi 

»kuffert«, amelybe bőven elfért a kis cókmók, amely egy elsős gimná-
zistának feltétlenül szükséges, a kezembe nyomván, elvezetett a 
macskafejekkel kövezett fapiaci járdán végig, befordultunk a Belső 
Király-utcába, onnan a Sámi-utcába, amelyet akkor valahogy más-
képpen hívhattak, mert Sámi még élt és tanított, egy szóval a kis 
görbe sikátornak a szájába fordultunk be, amelynek a végén a temp-
lom feketéllett és mellette egy tömzsi, öreg nagy sárga épület, az 
innenső felén messze be az udvar felé vezető hosszú folyosóval és 
annak a végében félelmesen hatalmas bástyával. 

Innen láttam meg az öreg templom árnyékában először a nehéz 
fedelet, amelynek védelme alatt ötvenhárom esztendőt kellett eltölte-
nem s amelynek védelme alatt az esztendők esztendei során annyi 
ifjú élet virágzott ki. 

Te roppant terjedelmű, súlyos, nagy, komor század-ülte, hallga-
tag és egyben zsibongó, titokzatos és egyben meghitt édes meleg 
hajlék, gyermekségem és ifjúságom nélkülözéseinek, örömeinek és 
reményeinek, férfikorom munkájának és gondjainak fészke: megbo-
csáthatod-e valaha gyermekednek, hogy első látásra semmiképpen 
sem nyerted meg a tetszését! 

– Akármelyik legyen a kollégium – gondoltam magamban –, 
csak ez az egy ne legyen! 

De bizony ez volt a kollégium, akárhogy is mást szerettem 
volna; ő, a sárga és nagyon félelmes épület. 

Hanem, amint közelebb értünk: külső és belső udvaráról félel-
mesen kedves rikoltások, szívet emelő sziú indiánordítások, sípszó és 
füttytrillák, az ablakokból innen-onnan hegedű és klarinét hangjai 
fröcsköltek szerte nagyszerűen és csodálatra méltóan; a rakoncátlan 
ifjú és egészséges élet harsonája szólt, amelynek hangjait egy egész 
életen keresztül sem untam meg. 
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És egyszerre és örökre meg voltam fogva. 
Tudtam, hogy néhány rikoltással és ujjongással, néhány színnel 

és hanggal holnaptól kezdve gazdagabb lesz ez a hangverseny. 
Szívet dobogtató édes szurkolással léptem be a kapun a csodá-

latos belső kúriára, amely tele volt futkározó gyerekekkel, akik úgy 
cikáztak össze-vissza, mint a szitakötők a ragyogó vizű patak fölött. 

Az alatt a tíz perc alatt, míg apám a kontrával eligazított még 
egyetmást, két igaz barátra tettem szert és három sapkát kaptam is-
meretlen forrásokból.  

Egyet én is lekentem, és ezzel otthon voltam a kollégiumban. 
Felléptem a színpadára.  

     
 

Forrás: Kovács Dezső Kollégiumi történetek és egyéb elbeszélések. 
Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1936 


