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Egyik szerb írótársam nyaraló vendégei voltunk, tavaly júliusban, a Fekete
Hegyek országában. A fenyvesekkel övezett tengerszem, a Durmitor lábainál,
pihentetöbb a forró adriai nyárnál. A nem túlzottan civilizált környezet, a ma
gaslati levegő, a tó zödezüst tükrébe hajló havas ormok, a táj színjátéka va
lóban idegnyugtató. Fiam- kedvéért is nehezen váltam meg a Fekete tó varázsá
tól. A történelemért rajongó iskolás azonban regényesebbnek vélte a merénylő

Gavriló Princlp aszfaltba foglalt lábanyomát a Mil jecka partján, mint a ten
gerszem nyújtotta élményeket. a csónakázást, a fölfedező sétákat, barlangokat,
no meg a fenyves szélén nyársori sülő bárány szakszerű forgatását a zöldes
fényű délelőttökön.

Szarajevó török múltja lázba hozta; a fürdők, laktanyák. a Bas-csarsi, a
medressza, a dzsámik, a dokszatok rejtelme jobban lenyűgözte, mint at: utazás
a trebevicsi kötélpályán, a rohamosan épülő város látképe a magasból, az ide
gen turisták bábeli zsivajgása; és még a török ínyencségelméi is különbnek
tartotta az ötvösműhelyek keleti hangulatát. De amikor látta, hogy Harun al
Rasid és Seherezádé végképp nem lép elénk valamelyik sikátor török erkélye
alól, maga szólított fel további barangolásra, Elvittem hát kollegista diákkorom
tájaira. Jajcét, Boszniának ezt a füstopál gyöngyszépét látnia kell, amint a
vízesésele -fátylában lebeg a hajába tűzött középkori várral. Odafelé menet
Trávnikban, a volt konzulvárosban. Délkelet azt hiszem, legszebb motelie előtt

tart pihenőt a társaskocsi. A Lasva balpartján. A pihenő tartama, gondoltam,
elég is lesz, hogy átvigyem őt a fűzfasor lombrésein átderengö kollégium elé.
Az óriás platán alatt, lám, megvan még a török ötvös műhelye. Vajon hol le
het Leila, az ötvös rózsaszála, az egykori kamaszdiák igézője?

De amint a hídra lépek, megállít a kép: alig ösmerek rá iskolám épületére.
Csonka tornya - letépve, az óramű magasságában roncsoltan meredezik a
harangláb szerkezete. Alatta, az egybeépült templom ajtaján vaspántok. A fő

bejárat betapasztva. Az emeletsoron alig van ép ablaküveg: vakog a vako
latát hullatta hatalmas falsík. A rendház bejáratán tábla hirdeti a változást.
Kőzépfokú oktatási központ lett hát a majd százéves kollégrumból. A jobbszár
nyon pusztaság a volt játszóterek helyén. Az oldalsó diákbejáró beszögelve, A
háttérben elvadult a kert. Csak a fenyves a régi a Vilenica, a Tündérhegy al
ján. Gazban, derékig dudvában teng a volt gyümölcsös. A refektórium is. El
szorul a szfv. S amint a volt tenisz- és krtkettpúlyák fölött megállok, jobbra,
az erdő szélén nyomát sem látom a törpebob-pálya siklatójának. Fiam tanács
talanul mered rám. Még nem értheti, mi megy végbe most itt a kései láto
gatóban. Aki nem hisz a szemének. Sem a történelemnek. Pedig hallott már
iskolája sorsáról. Zágrabba szakadt bácskai sokác költőtársa mesélt róla. Egy
padban ültek, évekig, a hátsó emeletsor termeiben. Most azt sem mutathatom
meg a fiamnak, mínt a zenetermet. a játéktárat, a szertárakat sem. Nem hit
tem el, amit mondott. Volt tanáraink ma is a pedagógia művészeí a szemern
ben, mínt annak idején voltak. A közvélemény szerint sem viselkedtek úgy, a
felszabadító harcok éveiben, hogy ez legyen osztályrésze a rend házának. Meg
az övék, akikről csak annyit tudtunk, hogy a kollégium felszámolása után visz
szament ki-ki a saját hazájába. Bántatlanul. Mert ezt a nemzetközi társulatot
nem vádolhatta senki nacionalizmussal. Irótársaim, a szarajevói könyvkiadó ve
zetői és lapszerkesztők nyilatkoztak erről, elfogulatlanul, valahányszor volt ta
náraim felől érdeklődtem. Egyikükről. latintanáromról tudtam, hogy hittérítő

ként Indiába került. Leveleztünk is. Negyvenegy óta azonban róla sem tudok
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semmit. Játékokban örök vetélytársarn volt Sedej, a fiatal és bölcs páter, a
meghitt jóbarát. Egymaga is kötelezne, hogy vállaljam a többieket is, hiszen
jól ismertem őket; hálám sugalmazhatott, hogy ne tagadjam le, Iskolámat és
tanári karát, a személyi kultusz gyanakvó éveiben újra meg újra íratott ön
életrajzomban sem ...

Ez villan át bennem, számkivetettben. amikor hirtelen mégis megérint va
lami, a zárt ajtók és ablakok mögül, a régi légkörből . .. Ez volna számomra
az a bizonyos prousti sütemény? - tűnődöm; keserű gombóc - tiltakozik a
visszatévedt diák -, és mégis sütemény lehet, ize a régi hangulatokra réveszt
s egy későbbi vallomást idéz fel itt: a lélek egy s alig változhat már, mínt a
karácsonyi vakácíóra hazaérkező diáké, itt is csak így vallhat a korábbi él
mény, és ez az egyszerre felmerült egybevágóság hirtelen felbolydítja emlékeze
temben az itt töltött évek emlékeit, hangulatait. élményeit. Versélményeim
hangulatát is. Irogattam, titokban, e falak lelket formáló légkörében, latinta
nárom biztatására legkivált. Füzetlapokra. tankönyvek margójára, rajztömbök
hátlapjára írtam itt első verseimet. Tárgyuk is megéled emlékezetemben, a kö
zeg előhívó ereje kétségtelen. Igen ám. de hol vannak már azok a tankönyvek?
Kallódnak valahol. Egyre gyarapodó könyvtáram mélyrétegeí alatt. Egy vándor
lás volt azóta az életem! A tanulmányi évek után az örökös lakóhelyváltozta
tás, magiszteri éveim során, aztán a háború, majd a tanári, és szerkesztői sza
kasz, a hazát cseréltető kényszerűség, siralomház a személyí kultusz legmé
lyén, pesti hónaposszobak időszaka után, valóban képtelenség még gondolni ill
arra, hogy megtalálhatern kallódóimat.

Mindez ott merült fel emlékezetemben a kollégium volt bobpályája végiben.
S elhatároztam: megkeresem a szülőfalumban és Szabadkárt kallódó könyveim
közt egykori tankönyveimet. Asatásom valóban mélyrétegek alól hozta fel azt,
ami belőlük megmaradt: Egyházi művészet története, Pfeifer Apologetikája, két
rajztömb hátlapjára. a Kis Calvet, Jókai Csataképek, Mestrovíé-album, Latin-hor
vát nagyszótár, kőzettan, a helybéli patika Pharmacopoeája volt egy-egy lelőhelye
kollégiumbelí verseimnek.

A lelet anyágán alig változtattam. Tárgyukat ma is vállalom. Hangulatuk,
úgy érzem, maradéktalanul őrzi az akkorit, az egyszerít, A fogantatásukét. Né
hány fogalmat változtattam bennük, s itt-ott igazítottam csak a versidomon,
ha úgy éreztem, kevés beavatkozással is nyerhet a forma. Meg a gördülékeny
ség. A Vigilia egykori munkatársa, most, így ad át itt néhányat: talán más is
érdemesnek tarthatja egy induló költő dokumentum jellegű hagyatékaként.

Tis:zta dal

Szívem szántam: földem nincsen,
lelkem ásom: kertem síncsen 
vet is bele, ültet is,
abba is meg ebbe is.
magot, fát is eleget;
bőlcs lehet a gazdag Isten,
kerítést se tetetett,
így buzdítja kedvemet,
merthogy magja hamarkelő,

merthogy fája hamarnövő:

szívem-lelkem szeretet.

(1928)

183


