
Minden vidéken, egészen a sivatag határáig a fa ad otthont a
pihenésnek, a találkozásnak (a mi életünk színterén pedig az ár
nyéktalan parkolóban történik mindez, ahol az aszfalt megolvad
az augusztusi nap hevétől). Ez az a hely és állomás, ahol megte
rítjük a családi asztalt, és vacsorára vendégül látjuk az ide érke
zőket, akiket elcsigázott a perzselő nap.

Bármilyen fajtájú és nevű fák is ezek - tudományos vagy hétköz
napi neveken -, ők jelentették egykor a vendéglátás helyét. A fa,
ahol most összegyűlünk,a földnek abból a sarkából való, amely
nek neve ábrándozásra hív: a pátriárkák fája ez, körülötte ülünk.

Abban a közelgő órában, amikor el kell válnunk egymástól,
talán megpillantjuk régmúlt korok különös utazóit, amint előt

tünk járva távolodnak a sötétségben - mely nem kelt többé fé
lelmet -, és hívnak, hogy kövessük őket.

Az akácos ház
In memoriam Hélene B.

1.

Egy tiszta februári napon kísértünk utolsó utadra. Az ilyen időről

mondtad mindig, hogy meginog a tél, és lassacskán visszavonul.
"Ezután egyre hosszabbodnak a nappalok, és az aljnövényzetben
hamarosan felütik fejüket a nárciszok."

Ma köd és eső borul a völgyre. Nedves a föld is, amelyben
nyugszol, s lassan összezsugorodnak a frissen felásott talajra he
lyezett csokrok és megható feliratú szalagjaik.

Ilyenkor már összehúztad a függönyöket, kezedben a nagy
kulccsal abezáráshoz készülődtél, közben ráförmedtél a huncut
macskára, akinek éppen sikerült kisurrannia. Az ablak előtt egy
sor cserepes virághoz támasztva sorakozott egy polcnyi karácso
nyi üdvözlőlap a világ minden tájáról.

Napjainkban néhány állami hivatalban vagy az Egyházban
gyakran beszélnek abefogadásról; társaddal együtt ezt gyakorol
tad. Saját érdekeidről megfeledkezve örömmel töltött el az egy
szerű boldogság, hogy vendégeddel nem csupán a szállást, de a
barátság kenyerét is megoszthatod.

Hányan is utaztak el innen azzal az örömmel - ez szóra is
bírta őket -, hogy a belső szemlélődés során egy olyan vidéket
is felfedeztek, amely a régi bútorokból, az idevalósi eszközökből,

a bizalmatlanságot nem ismerő szavakból tárult eléjük!
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2.

Az akácos ház most csendesen néz a templomtérre a falu szívében.
Nem mentél el, Te velünk maradsz; mintha csak átköltöztél volna
a kis téren túlra, ahol a hársfa hozzánőtt a temetőt szegélyező kő

falhoz.
Ez a falunak az a pontja, ahol mindenki találkozik: a félig el

halványult nevek, a múlt megsárgult lapjai és az újabbak, ame
lyek néha messziről kerültek ide a szerzetesek különös családjába
(a falu neve miattuk vált családnévvé, és híres az egész világon).

Te bizony jól ismerted a vidék öregjeit, s barátságod - amely
összekötötte az újakat a régiekkel - soha, még a legnehezebb
időkben sem gyengült meg.

3.

Itt az udvaron terítettétek meg az asztalt egy kis tető árnyékában,
nem messze a szabadtéri konyhától. A kavics csikorog a vendégek
lába alatt, a zajtól felröppennek a fehér galambok, majd rögvest
vissza is térnek, és leszállnak a kőfalra vagy a bokrokra.

Kitartóan hápogva közeledik egy megszelídített nősténykacsa,

akit egyikőtöknek sem volt bátorsága feláldozni, így hosszú idő

re veletek maradt. Hűséges kutyaként követett téged mindenho
vá, akár mosogatni, akár kertészked ni indultál.

Ezek a fényes napok gyorsan peregtek tovább, mint békés patak,
amelynek felszínét hol árnyék, hol csillogás tarkítja. A sorsnak ez a
szelete, ez a bevégzett idő ezentúl a tanúk emlékezetében él to
vább, és részévé válik egy olyan múltnak, amely ő utánuk a fele
dékeny jelen bizonytalan idejébe olvad majd bele.

Hogyan lehetne nem csupán felsorolni a kivételes pillanato
kat, hanem megörökíteni - ha csak részben is - a múlt esemé
nyeinek egyszerűségét és nemességét? Hogyan is lehetne más
ként, mint abban az emlékezetben bízva, amely - és ezt min
den erőnkkel és összes törékenységünk ellenére hisszük 
mindnyájunkat befogad majd mindörökre?

Úgy gondoljuk, Istennek örülnie kellett, midőn teremtményét
békében és örömben találta a földnek egy keskeny parcelláján.
Mi leginkább úgy emlékezünk vissza Rád, amint éppen vendé
get és barátot fogadsz a virágos lépcsők teteiénél. mint egy ven
déllszerető nagyasszony kastélya bejáratánál.

Igy él bennünk képed, amelyet - bár árnyék ölel körül - em
lékezetünk tovább éltet, barátságunk tüze felragyogtat és odáig
kísér, ahova majd minket is szólítanak, ha ránk kerül a sor.

Hegedüs Andrea fordításai, a verseket Lackfi János fordította
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