
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)
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S:zent Ágoston könyve fölött

Jolánka húgom kicsi sírja mécses
homáfyban őrzi krizantémjeit ...
Rég visszavette őt - a föld fölényes.
De lelke él, s erőt érvényesít.
Megéled most is, e könyvből elébem, s:
"Igaz a szép, Agoston, amit írtál:
kicsinyek lelke játszik, angyalokkal
lovazgat s égi kardalt énekelve,
az ártatlanság szép jutalma szólal ..."

,De kínt nem enyhít énekem a sírnál:
ki életének angyalát temette,
sírangyal lett a gyászoló anyából 
nem vihet vissza angyalok karából,'

Trávnik, 1929 halottak napján.

A:z alá:zat dicsé,"ctc

.'l.nyám nevét víselő avilai szerü,
egyszerú a te bölcsességed:
türelmességed nyilván abban nyer hitelt,
hogy hívság, önzés sem kísérthet.

Hiú vagyok, önző, dacos; ingadozó
utamnak rossz egyengetője -
oszlasd el önhittségem; elvásik a jó

szándék minden öröme tőle.

Ha gyarlóságom eredendő. vállalom;
dacom csak kétséggel igázhat 
közelebb jutnom utadhoz is: irgalom
sziikséqlete már az alázat.

./ó megadással csak úgy építkezhetem,
ahogyan példázza türelmed:
alázatoddal telne engedelmesen:
újjá a lélek így születhet.

Trávnik, 1929

Iíarácsony estjén

Ki szállt örömök száncsengős szaván
nábobok földjén csodák felé, hívén, minden szegény
panasza, minden viskó sugárba öltözött
karácsonyfa lészen a ezeretet emberarcú tenyerén 
a kisfiúhoz, az ám, ma már alig van közöd.

Gazdagok fölé kispajtását szánta, a szegény Gyalog
Csicsa Pistit egyetlen szívbeli nagyúrnak -
ma tudja már: a Jászol fölé küldött Csillagot
nem egyként tükrözik - a szívek itt-ott bevakultak;
kifogyott a világ a csodákból, kihúlt a jóból,
rongyokban didereg a szeretet, jár az emberszív mezítláb,
- egykorí gyermek, aki voltál, örömtelen így hát
karácsony estjén kihúlt szavakkal dominózol.

Trávnik, 1930
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