
DÉNES TIBOR: ÜZENET ÉS
ÖRÖKSÉG

Kristóf tehát elment. Ezért itt végződik is unokaöcsém
és keresztfiam élettörténete. Nem elírás ez és nem is téved
tem. Az én számomra valóban itt végződik egyetlen életben
maradt rokonom története. Az idők folyamán három levelet
kaptam még tőle; az első kettőben egy-egy fogadalma leté
teléről értesített, a harmadikat pedig közvetlenül pappá
szentelése után. Amint ezeket a leveleket rendre megkaptam,
sohasem siettem az elolvasásukkal, pedíg tudtam, kitől jön
nek. Előbb elvégeztem sürgős teendőimet, aztán kényelembe
helyeztem magam, megtisztítottam szemüvegem, a világosság
nak tartottam, vajjon nem homályos-e még valahol az üveg
lapja, majd előkerestem a papírvágó-kést, a két újjam kö
zött megtapogattam az élét, aztán vigyázva, nagy gonddal,
hogy sem a bélyeg, sem a boríték bélése meg ne sérüljön,
felnyitottam a levelet, kisimítottam a papírost és minden iz
galom nélkül olvasni kezdtem. Mikor a végére értem, ugyan
olyan gonddal hajfuttam össze, raktam vissza boritékjába és
tettem a többi közé, abba a fiókba, melyet Kristóf emléké
nek szántam. Nem tehettem róla, de maga Kristóf lénye is
emlékké szűkült látékörömben. Mintha ő is meghalt volna,
nem sokkal azután, hogy anyámat eltemettük. Olyan volt a
róla kialakult emlékképem, mint a halott rokoné, aki életé
ben sok fájdalmat okozott nekünk, de halálában annál ked
vesebb. Nem volt szabad tehát, hogy az emlékből élő való
ság legyen és Kristóf feltámadjon a lelkemben. Nem volt
szabad egy bizonyos utolsó éjszakáig, mert addig alig elvisel
hető fájdalmat okozott volna. Pedíg az esztendők során neve
sokszor íelmerült a tudatomban és személyével kapcsolatban
is kellett foglalkoznom, mert a búcsúzás órájában több elin
téznivalót hagyott reám. Az egyik vagyonkájának a sorsa
volt. Már elutazásakor minden pénzét reám akarta hagyni.
Akkor elhárítot'tam magamtól: majd az ünnepélyes fogada
lomtétel napján lemondhatsz a vagyonodról. Nem mertem
volna gondolni, hogy ezzel is megbántom; Kristóf viszont
kételkedésem jeleként fogta fel. Mikor aztán hivatalosan is
le kelletf mondania minden földi jóról, nem utasithattam
többé vissza s unokaöcsém vagyonából alapítványt tettem a
[ezsuitáknál és a marianitáknál, arra kérve őket, hogy minden
esztendő július 25-én, Szent Kristóf napján, mondjanak csen
des mísét a szenti szinében, - Igen, olyan volt ez az intéz
kedésem, mint amit a halottért szoktak tenni. S az utolsó
percekben átadott üzenetét is úgy tovvábbítottam évekkel
később, mint az olyan szavakat, amelyeket a haldokló ágya
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mellől szoktunk elvinni. Vígaszképpen, a megbékélésért. 
Megfogta a kezem, de nem nézett a szemembe: Most még
szetetnék valamit kérni. Egyszer, ha találkozik Alberttel,
kérem, beszéljen vele. - Alberttel ? - s hirtelen valóban
nem tudtam, kire gondol. - Alberttel, Ortrud grófné fiával.
Én kerestem most Budapesten, de nem találtam. S talán jobb
is, ha csak akkor tudja meg, amikor már nem vagyok itt.
Kérem, János bátyám, mondja meg egyszer Albertnek, hogy
bocsásson meg nekem, ő is, Maryse is. Tudom, igazságtalan
voltam Alberttel. De - s itt nem akarta tovább folytatni, 
ajkába harapott. Aztán megrázta kezem: Beszéljen vele.
Talán még szükségük is lehet János bátyámra!

Ezek a szavak nagyon sokáig a fülemben maradtak s
hosszúra nyúló betegségem alatt egyre vissza-visszatértek:
Igen, lehetséges, hogy valakinek szüksége van még reám!
Igy mondta Kristóf, amikor elment. S minél többször ismé
telgettem, annál jobban beleéltem magam. Az elmenőknek

rendszerint igazuk van! - Néha az előrelátás kegyelmét is
megkapják. Igen, ez a pár, kötelességre emlékeztető szó táp
lálta bennem a reményt és nagysokára talpra is állított. Meg
kell ugyanis emIítenem, hogy Kristóf eltávozása után ágynak
estem. Nem voltak kifejezett fájdalmaim, inkább fáradt vol
tam. Hatalmas fáradtság lepte el minden tagomat. Lehet,
azérf is, mert a lábam közben erősen megdagadt. Napközben
csak feküdtem tágranyílt szemmel; mintha ébren aludtam
volna. Pedig éppen a betegségem ideje alatt tudtam a leg
kevesebbet aludni. S talán éppen ezért is voltam annyira
fáradt, A gondolkodás is fárasztott; pedig néha csak úgy
kergették egymást agyamban a gondolatok. Különösen az
foglalkoztatott, aki elment. Nem Kristóf volt ez többé, az én
unokaöcsém, hanem valaki, akit egyszer régen - mielőtt

örökre elment volna - közelebbről ismertem és Kristóf né
ven szóIítottam. Vele kapcsolatban kellett csodálnom a terem
tés rendjét. Milyen csodálafus is az, hogy Istennek az ilyen
önmagát tagadó, nehéz természetet tetszett kiválasztania a
többiek közül. Nemcsak azt, aki természettől fogva majdnem
egészen a jó felé van beállítva és nemcsak azt, aki szinte
vérében örökli a szentek koronáját. De elhívja ezt a kétsé
gektől gyötört, bizalmában hirtelen lángralobbanó és ugyan
olyan gyorsan kételkedő, különös lelket is. Hogyan van ez?
Csak a csoda árán, hogy Isten mindenkinek példát mutasson
a megnyugvásra. Amint Kristóf mondta: a lélek mentésére.
A legösszetettebb és a legtöbbet szenvedő lélek is találhat
tehát megbékélést. Igen, ha akarja a békét. De vajjon olyan
egyszerű lesz-e ez az összetett lélek, amint Krisztus kívánta?
Elérheti-e a gyermek egyszerű lelkét, hogy kiérdemelje érte
magának a mennyek országát? Igen, el kell következnie
ennek a csodának is, ha a lélek mindent föléget maga mö
gött. Mindent, ami multi. Tehát engem is, - gondoltam é9
csengettem valakiért, hogy másra terelhessem a figyelme-
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met. Embereim jók és türelmesek voltak hozzám és a Kris
tóftól örökségbekapott néhány szé, - hogy életem mégsem
haszontalan s még vannak, akiknek szükségük lehet rám;
végül meggyógyitottak. Az első ágyon kívül töltött napokban
bár nem néztem tükörbe, a körülöttem állók szeméből meg
kellett látnom, mennyit öregedtem. - A természet rendje-e,
hogy egy-egy megrázó lelki válság rendszerint súlyos beteg
ségben oldódik fel? Az agynak, a szívnek és az érzékszervek
nek más érdeklődési irányba kell terelődniök, legyen ez
akár emésztő fizikai fájdalom, különben a válságot előidéző

gondolat összeroppantaná és felgyújtaná a lelket. - Magarn
sokszor találkoztam lelki gyermekeimnél ezzel a jelenséggel.
A legérdekesebb egy szeminarista fiam esete volt. Akkori
ban bejártam a szemináriumba gyóntatni. Egyébként is
örömmel vettem volna, ha a teologiára helyeznek. Jobban el
mélyedhettlem a tudományos problémák világában és a pap
számára különben is érdekes feladatnak tartom az ifjú levi
ták nevelését. Felelősségteljes, szép feladatnak. Péter szík
lájának megszilárditását. Hacsak egy görönggyel is. De fel
sőbb hatóságom másképp rendezte el pályafutásomat, pedig
sokszor gondolkodtam róla eddig és ezután is, vajjon hogyan
alakult volna az életem s lelkem fejlődése, ha a szeminá
riumba kerülök és tanár leszek. Nem így történt, de szívesen
mentem gyóntatni, ha hívtak. - Ennek a fiúnak az esete
különösen érdekelt. Mindenkinek meg kellett rajta éreznie
hivatása komolyságát. Kiválasztott lélek volt és minden
képpen rokonszenves egyéniség. De előljárói mégis sokszor
aggodalmaskodtak míatta. A túlfeszített munka és talán a
megpróbált gyermekkor is mély nyomot hagytak idegrend
szerében. Szüntelen kényszerképzetek háborgatták. Mindenütt
akadályokat látott és egyetlen rettegésben élt előljárói miatt,
hátha azok nincsenek vele megelégedve s neki le kellene
vetnie a szeminaristák kék öltönyét. Gyilkos lelkiállapotban
élt. Egy mosoly valamelyik tanárának az arcán, vagy annak
kézmozdulata, egy nem egészen világos szó, határtalan két
ségbe ejtette. S hiába beszéltem neki és igyekeztem meg
nyugtatni, hogy nincs mitől tartania, s olykor még engedélyt
is kértem és sétára vittem magammal; olyankor látszólag
mintha elcsendesedett volna lelkének vihara, de legközelebb,
mikor újra együttvoltunk és egyedül maradtunk a gyóntató
székben, vagy a társalgóban, lemondóan láttam, hogy egy
magamban erőtlen vagyok a segítségre. A rektor. tanácsomat
kérte ki, mert semmiképpen sem akarták elveszíteni a fiút,
de tudták, hogy valamit kell tenniök. Azt mondtam a rektor
nak, legokosabb, ha nyiltan, de határozottan beszél a fiúval.
Úgy terveztem, hogy másnap szabadidőmben hosszabb kirán
dulásra megyek a hegyekbe, de valahogy úgy jött, hogy szán
dékomat nem valósíthattam meg; s hogy mégsem múljon el
a nap séta és természetbenjárás nélkül, a Várhegyet követő

szíklára kapaszkodtamfel. Úgy hívják: a Megkísértett Szik-
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lája. A csúcsán hatalmas kőkereszt áll, két, időtől mart karját
a város felett kiterjesztve. Mióta van ott, arranézve eltérők

a vélemények; - a XVIII. század elején már bizonyosan
állott, de a hagyomány romantikus mondát fűzött köréje:
onnan vetette volna le magát egyszer régen egy szerelmes
papnövendék, akit megkísértett a Gonosz. Szerettem lenézni
a városra a Megkísértett Sziklájáról. Olyan kicsi és derűs

volt onnan minden s az emberek olyan aprók, hogy már nem
is látszottak. Más oldalról meg a hegyek zöldeltek s lent a
völgyben, a földnek ez egészen kicsi darabján talán sohasem
volt tél. Amint kapaszkodik fel az ember a meredekségen, a
csúcsot csak akkor látja, mikor a közvetlen közelébe tette
a lábát. Most sem vehettem észre, hogy valaki fent van a
szíklán és a kereszt alatt térdel, csak akkor, mikor majdnem
odaértem. Hátulról közelitettem felé, de sápadt, szőke feje
formájáról nyomban megismertem. Az én szemínáristám volt;
valahogy észrevétlenül idemenekült és a napnak olyan órá
jában, amikor nem is keresték. Sejtelmeim támadtak, csend
ben megálltam mögötte és vártam. Igen, ez a szerencsétlen,
idegeiben megviselt fiú le akarta vetni magát, mert rektora
megmondta neki, hogy pihennie kell és egészségileg rendbe
jönne; csak akkor folytathatja a munkát. S az Úr Isten tör
ténetesen engem választott ki, hogy megragadjam a karját
és megmentsem az örök kárhozattól. Szegény fiú össze
rogyott akkor kezem érintése alatt. Meg kellett látnom, hogy
most éri el a vergődő lélek a válság tetőpontját, hiszen sok
minden fájdalmas mozzanat hurcolhatta őt még fel idáig,
amiről én nem tudtam s talán ő sem tudott az értelem rendje
szerint. Nem szóltam semmit, karomba vettem a legyengült,
vézna testet s lebotorkáltam vele a szikláról. Hónapokig volt
beteg s mikor meggyógyult idegrendszerének fáradalmait ép
penúgy kiheverte, mint lelki problémáit. Ma egyházmegyénk
egyik legderekabb papja. Valóban úgy látszik, nekem is szük
ségem volt a betegségre, mert amikor elhagytam az ágyat,
lélekben nyugodt voltam és megpróbáltam új életem szerint
áthangolni. Ez azonban nem ment könnyen, mert bár testileg
teljesen egészséges voltam, a betegségem elején rámtámadt
fáradtságot továbbra is éreztem. Alig kezdtem valamilyen mun
kába, perceken belül az ólom súlyával szakadt testemre az
elerőtlenítő bágyadtság. Az előttem lévő könyvből vagy irat
ból mondatot sem tudtam végigolvasni, a fejem márís lekók
kadt, abba kellett hagynom. Orvosom injekciókkal próbált se
gíteni, de nem használtak. Végre tanácsára kihallgatásta men
tem Ferdinandus episcopushoz és huzamosabb szabadságot
kértem tőle. Készséggel megadta. A csendes kis fürdőhely, a
vörös kövekből összerakott kicsi kápolna, az eddigi gondolat
világomból s munkakörömből való teljes, kikapcsolódás és az
ezúttal valóban "édes" semmittevés végül is visszaadta erő
met. De úgy gondoltam, hogy betegségem és az utána követ
kező tikkasztó fáradtság figyelmeztetés volt'. Igen, intés, bogy
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ennek III nagy plébániának az. ügyeit nem vihetem tovább.
Nem az évek száma szerint volnék öreg, hiszen messze va
gyok még a hatvantól. De öregnek érzem magam, most na
gyon is annak. S intés azokra a szavakra. amiket Kristóf ha
gyott itt nekem örökül. Újra kihallgatásra jelentkeztem, de
egyhamar nem került rám a sor. Ferdinandus episcopus újab
ban sűrűn betegeskedett.

Befordultunk már a következő esztendőbe, mikor végre
fogadott/. Nem kerteltem, mindjárt a lényegre tértem. Áthe
lyezésemet kértem; kisebb plébániát. Határozottan beszéltem,
nehogy félreértse s álszerénységnek gondolja kérésemet,
melynek leple alatt kitüntetést, előléptetést: kanonokságot,
vagy ehhez hasonlót szeretnék sürgetni. Püspököm jobban is
mert, mint hihettem volna. Nem értett félre: Azért jött most
hozzám, kedves János, mert úgy érzi, öreg, sok már a munka?
Tudom, tudom, ne tiltakozzék, nem a munkától fél. Szívesen
adnék még egy harmadik káplánt, de nincs, hová helyezze.
S maga szeret, mindennek utánanézni, ez meg nem megy, úgy
gondolja. De megkérdem: Valóban nem megy, kedves János?
- s a szememet kereste. Nem válaszoltam ; a papnak nem
szabad ismernie, a lehetetlent. Tehát másról is szó van? 
Igen, másról. Szeretnék elkerülni ebből a városból. - Azt
mondja szóval, hogy ezt a várost kívánja elhagyni, melyben
élete jelentékeny része, lefolyt? - De miért? - Az emlé
keim miatt. - Ferdinandus episcopus szeme ködös lett. Csak
később mondta: Az emlékei miatt, megértem. A legjobb ,pap
is ember; De minden papnak van ereje ahhoz, hogy légyűrje

magában az emlékeket s ne legyen szüksége arra, hogy elme
neküljön előlük. Hol késik magában ez az erő, János? - Nem
azért beszélek - tudja jól - mert nehezen nélkülözném itt,
- csak hogy mind a ketten rendbejöjjünk a maga ügye felől.

Senki sem pótolhatatlan - mondtam, - Lehet, hogy iga
za van. De vajjon gondolt-e a plébániájára, a híveire, akiket
az évek során becsülettel gondozott? - Ez volt a kötelessé
gem. - Igen, a kötelessége János, s vajjon ugyanúgy nem
kötelessége többé, hogy gondozza őket? - Éppen azért jöt
tem a kérésemmel. Felmentést kérek a kötelesség alól. 
Igen, János, maga egyre a kötelességről beszél - és tulajdon
képpen ez rendjén: is volna, - de nem gondolja, hogya szo
rosan vett kötelességteljesítés mögött más is van. Valami
több. Például az, hogy amíg ereje bírja, viszi tovább a ma
gára bízott lelkek ügyeit és sorsukat még akkor is követi te
kintetével és imájával - érti János, akkor is - mikor az
már talán nem volna kötelessége; akkor is, ha magát elhagy
ták és nem is kérik többé támogatását. Milyen különös 
csodálkoztam, míg Ferdinandus episcopus hozzám beszélt 
mintha már találkoztam volna e gondolatokkal. De annyira
el voltam szánva, hogy ki kellett tartanom elhatározásom és
kérésem mellett: Annyi jó pap van egyházmegyénkben, fia
talok és erősek. Ma abbahagyom a munkát és ugyanakkor
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más áll a helyembe. Ott folytatja, ahol abbamaradt S megis
mételtem : Senki sem pótolhatatlan. - Ferdinandus episcopus
fe.jét, csóválta: A papi hivatás nem olyan, mint az akkord
munka a gyárban, - e felől maga is bizonyos. Még mindig
másról van itt szó: valamit eltakar előlem. Legyen őszinte!

- Úgy érzem, valahol másutt még vannak kötelességeim. 
Hová szeretne hát menni? - Bélavárra, - s hozzátettem,
hogy mintegy magyarázatát adjam - Anyám családjának volt
városa. Én is. ott születtem. Tehát Bélavárra - mondta Fer
dinandus episcopus s elbocsátott. Mást nem szólt; sem azt,
hogy teljesíti kérésem, sem azt, hogy nem. - S azt sem
tudtam, hogy akkor látom utoljára. Egy hét múlva levelet kap
tam a Várból. Ennyi állt benne: Emlékei elől tehát emlékei
közé kíván menekülni. Fiat. - Athelyezésem azért nem ment
könnyen. Várnom kellett. Azonkívül elég szokatlan kérés is
volt, hogy egy prelátus, az egyházmegye legelőkelőbb plébá
niáját élete teljén, ötven és egynéhány esztendős korában,
még tiszteletreméltó egyházi jövő előtt, a viszonylag sokkal
jelentéktelenebb állomással kívánja felcserélni. ügyem ter
mészetesen sok szőbeszédre adott alkalmat, de aligha akadt
valaki is, aki rátapintott volna elhatározásom valódi indító
okára. Mindezzel vajmi keveset törődtem, sőt helyénvalónak
találtam, hogy prelátusi méltóságomról is lemondjak. Püspö
köm azt üzente: Szükségtelen! - Ez volt tartós várakozásom
nak egyetlen árnyoldala. Öszintén szeréttem volna ugyanís
minden címről és kitüntetésről lemondani és egyszerűen csak
pap lenni. János pap. A várakozás maga végeredményben nem
volt kellemetlen. Mikor Ferdinandus episcopus ezt írta: Fiat,
tudtam, hogy ez a bizonyosság és ebben meg is nyugodtam.
Minden csak idő kérdése. Akkor is így volt, amikor Kristófra
vártam. Mihelyt elküldtem a levelet, úgy éreztem, mintha már
itt is volna. Hiszen mindig a bizonyosság tudata a fontos. Meg
történik, hogy házvezetJőnőmet, Jankát egy hétig nem is látom,
mert nem ő szolgálja fel az ételt és mégis abban a megcá
folhatatlan tudatban élek, hogy itt van néhány helyiségen túl
a házamban. Vajjon az volna-e a lényeg, hogy az ember csak
azt fogadja el valóságnak és bizonyosságnak, amit lát, ami
közvetlenül érzékeibe vág? Milyen szűkre szorulna akkor az
ember világa? S hol maradna ebből a kicsinyke körből mind
az, amit nem látunk, tapintunk és szagolnunk sem kell, de
hinnünk. Igen, hová lenne ebből a lehetetlenül kicsiny világ
ból a hit világa? Mindaz, ami túl van a gyenge emberi lá
tás határán?! Elképzelhetetlen világ, elviselhetetlen élet! 
Valóban a Fiat szó bűvös erejével mintha eltűnt és emlékké
homályosodott volna minden körülöttem, ami évtizedek óta
ebben a városban életem elmaradhatatlan kulisszája volt.
Amint hittem, hogy Bélavárra kerülök. már azt hittem, hogy
ott is vagyok. Hiszen ugyanezek a bútorok lesznek velem,
ugyanez - csak talán kevesebb - munkaköröm. Már láttam
magam előtt Bélavárt, lelkemben valóság lett a névből. S ma"
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gamat is a megelevenedett emlékek közé tudtam helyezni.
Minden változatlanul, mint régen volt. S az évek is ugyan
olyan változatlanul gördültek tovább. Tíz év, húsz év, har
JDiDC év s még annál is több. S igen, e változás nélkül tova
gördülő évek ritmusában mindannyian felnőttünk, akik akkor
gyermekek voltunk. Nagyobb cipő és nagyobb ruha kell már
mindannyiunknak. A szemináriumba készülő fiúból öregedő,

egészen fehérhajú pap lett és a vidéki színtársulat Mignon
elöadásán unatkozó világoskék selyemruhás kislányból, igen
- mi is lett? - Asszony természetesen és anya. Ez az élet
rendje. Talán már unokái is vannak. Rózsástestű, ártatlan an
gyalkák. Iratlan viaszlelkecskék. Mi mindent írhatunk rájuk
mi, felnőtt, tapasztalt emberek! - Vajjon nem nekem ren
delte-e az Úr, hogy én véssem rájuk az első szökat: Isten és
Szeretet és Emberi megértés! - Fontos volt-e most nekem,
hogy csakugyan vannak-e unokái Ortrud grófnénak ? - Tá
\lplról sem. Nekem az a hit volt a fontos, hogy a hajdani, s
talán mindenki mástól már régen elfeledett Mignon-előadás

kékruhás kislányához és családjához nekem közöm van. Nem
a vér szerínt, mert az ember a rokonaiban legtöbbször csa
lódik. Túlságosan azonos összetételűek vele. A hibákban és
az erényekben egyaránt. A lélek vonatkozásai sokkal erősebb,

szinte el sem téphető kötelékek. S én a jelek szerint éreztem
és joggal is érezhettem a rokonságomat Ortrud grófnéval és
családjával, annak ellenére, hogy őt magát valami negyven
éve nem láttam és a család többi tagját személyesen nem is
ismertem. Miért érezhettem jogosnak szoros lelki rokonságo
mat ezzel a családdal? - A felelet nem egyszerű. Mert, hogy
a nyers kifejezést használjam, Ortrudba sohasem voltam sze
relmes, egyetlen pillanatig sem tápláltam azokat az érzelme
ket vele szemben, amiket a szerelem megnevezésében foglal
hatunk össze. Amióta anyám megérlelte bennem a papi hiva
tás gondolatát, én tudatosan soha nem foglalkozhattam többé
ezzel az érzelemmel. Azt nem tagadom, néha voltak kisérté
seim és azok mindig a Mignon-előadás kékselyemruhás le
ánykájával voltak kapcsolatosak. Elsősorban azért is szerét
tem, - és azt hiszem, mindig is szeretem, míg élek - ezt az
operát. De bízton állíthatom. hogy árnyalattal sem tagadtam
meg a papi szentséget és minden erőmmel igyekeztem elfoj
tani magamban a kisértéseket. S az idők folyamán egyrészt
a kislány-Ortrudról alkotott képem teljesen elvesztette életsze
rűségét, emlékké lett, a mai, az élő Ortrud grófnéhoz ennek
az emléknek pedig nincs köze; másrészt el tudtam végre vá
lasztani az emlékké játszódott kékruhás leányka alakját az
operától. Mind a kettőre egymástól függetlenül, külön-külön is
tudok gondolni és egymást valóban nem érintő tudattartal
makkal kisérni. Nem úgy gondoltam tehát az operára, mintha
a leányka-emlék miatt kisérnének végig életemen ezek a me
Iódiák, mert ha újabban felbukkantak emlékezetemben, már
nem figyelmeztettek rá, hogya vissza-visszatérő kislány-kép
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tette valamikor oly kedvessé azokat számomra. - Ortrúd
grófné családját tehát nem e legismertebb érzelemnek az alap
ján tarthattam jogosan lelki rokonomnak. összefüggéseink
megelőzik a mi nemzedékünk létezését. Bár határozott tudo
másom nincs róla, mégis bizonyosra veszem, hogy anyai
nagyszüleim és Ortrúd anyjának szülei közelebbi ismeretség
ben állottak egymással és az életnek több vonatkozásában
kellett egymással érintkezniök. A két családnak már e ré
gebbi, szoros összefüggésben láthatom csak a magyarázatát
annak, hogy Ortrud anyja annyira értékelte anyám barátsá
gát és anyám személyéhez és barátságához utolsó lehelletéig
annyira ragaszkodott. S anyám is sokkal közvetlenebb és ter
mészetesebb hangon szólt már gyermekkorunk óta előttünk

barátnőjéről és annak családjáról, mintsem hogy ezt a kap
csolatot tíz-húsz év ismeretségének, a gyakori látogatások és
egymás közelében élés eredményének foghattuk volna fel.
Amikori például délben ezt mondta anyám: Ma beküldik a
kocsit értem, mi nem kérdeztük meg, kik és honnan küldik
be a kocsit anyámért, pedig lehet, hogy egy héttel ezelőtt,

vagy még régebben volt szö utoljára Ortrudékröl és időköz

ben esetleg több érdekesebb és nevezetes személy tett ná
lunk látogatást, vagy mi mentünk hozzájuk. Tehát sok okkal
gondolhattunk volna egyikükre vagy másikukra is, hogy ko
csit küldenek anyámért. De mi kiéréztük a hangból, amint
mondotta, hogy csak barátnőjéről lehet szó, Mintha az ő ba
rátságuk százéves volna, vagy még korábbi eredetű, amikor
még nem élhettek ők sem, mintha örökölték volna az egy
máshoz való tartozásukat. S mi más a rokonság, ha nem az
egymáshoz való tartozás érzete?! - Mi tehát anyámmal az
zal a magátólértetődöttséggel beszéltünk mindig a bélavári
kastély lakóiról, mintha őket is vérünkben örököltük volna.
Mintha valóban a rokonaink volnának. - Aztán amióta én az
eszemet tudom, a két család életútjai azóla is sok esetben ke
resztezték egymást. Elég csak Kristófnak és Albertnek a ne
velőintézetben és Bélavárott közösen eltöltött esztendeire és
részleteiben előttem még homályos barátságukra emlékezem.
S most ime, ezek a szavak, unokaöcsémnek örökségbe adott
szavai. - Ö elment s e szavakat hagyta hátra nekem, mintha
meg akarná jelölni az irányt, amerre továbbjuthatok. Azok
hoz, akiket ma már talán egyedül nevezhetek itt e földön hoz
zámtartozóknak. Igen, Kristóf bizonnyal megmutatta nekem e
szavakkal a kivezető utat életemnek e házából, melyet ötven
és egynéhány esztendőn keresztül megvíhatatlannak gondol
tam és amely egyetlen halállal örökre összedőlt számomra.

Készülök Bélavárra. Dénes Tibor.
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