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Kálvária-kövek
A kis lilahajú öregasszony céltudatosan, se jobbra, se balra nem
nézve, sietett végig a városon. Rekkenő meleg volt, és a kihalt
utcákon néma volt minden. A hársfák és az utak szélét szegélyező

spireák fonnyadtan kókadoztak, mert a ritka meleg nyár végigter
peszkedett a városka főutcáján és valamennyi zegzugos közében.
Talán ezért a szokatlan hőség okozta csendért, talán másért, valami
titok úszott a levegóben. És várta minden a déli harangszót!

A kis öregasszonyelhaladt a kopott házak sora előtt, amelyek
nek valamennyi lakóját régről ismerte, olyan régró1, hogy már nem
is volt érdemes rá visszaemlékeznie. Pedig tudta, hogy egyszer
mégis erőt kell vennie magán ehhez a hátratekintéshez. Majd. Min
dent majd, ahogy az egész fiatalságát erre a szóra építette.

A kis öregasszony nem akarta, hogy ez a harangszó most ké
születlenül érje, ezért még gyorsabb kopogással iramodott előre.

Kis idő múltával el is érte a főutcát keresztező bekötöt. amelynek
végét a temető kapuja zárta el. "Feltámadunk" - volt olvasható
a rozsdaette vasrácsos kapu fölött. És ebben nem volt semmi szo
katlan, meglepő, mert valamennyi dunántúli városkában ez volt a
temetők felirata. A kis öregasszony fölnézett erre az életét egyet
len értelemmel megtöltő mondatra és elmosolyodott. Mosolya be
ragyogta szív alakú vékony arcát, seszínű szemét, apró bólintása
it. Úgy bólintgatott, mint akinek bizonyossága van. S ahogy
kinyitotta a temetőkaput, a fák nélküli tágas úton hirtelen meg
csapta a szomjúság érzése, olyannyira, hogy a szívéhez kapott.
Eszébe jutott, hogy ma még nem is ivott, sőt talán már évek óta
nem volt szomjas, ámbár éhes sem volt és ezen egy pillanatig
meghökkent. De nem ért rá tovább tűnődni a miérteken, mert fel
adata volt. S ez a feladat olyannyira fontos volt számára, hogy
minden nap akár esett, akár fújt, kinyitotta déli tizenkettőkor a
holtak birodalmának kapuját azért, hogy minden nap közelebb
kerülhessen ehhez a soha nem csillapodó vágy-megvalósulásához.

A nap szinte magához karolta a temető valamennyi árnyát,
így a kis öregasszony szinte árnyék nélkül haladt tovább a gir
begurba sírközi utcácskákon a holtak házainak dombjai előtt.

Tulajdonképpen ugyanilyen házak voltak a kinti világé is, leg
alábbis ő így tekintette azokat. Azaz, dehogy tekintette, mert ki
fele nem látott semmit. Negyven év óta.

Lassan megnyugodott. Volt még pár perce. Nem nézte meg az
óráját, de tudta, hogy van. Mindig pontosan tudta. És most sem
késett el. Ahogy elérte sietségének célját, leült az orgonáktól kör
bevett családi sírboltra. Várakozott behunyt szemmel. Az orgo
nalevelek szív alakjába belemosódott arccal, mozdulatlanul.
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Valahonnan távolról, a város közepéból megérkezett az első ha
rangszó! Annyira betöltötte ez a harangszói végtelenség, hogy
már-már tökéletes boldogságot érzett.

A temetőben árva lélek sem zavarta meg ezt a székesegyházi
fenségességet délben, ámbár a halottak világában nem is illett
volna. Neki azonban negyven éve erre az illetlenségre felmenté
se volt! Mert ő már idetartozott azzal, hogy várakozott nap
ról-napra, évról-évre, örökkön-örökké, valamire, amit szavakba
sem mert önteni. És soha nem adta fel, elszállt negyven éve
egyetlen napján sem. Lila haja, mint valami cirkuszi kellék az
orgonabokrokra akasztva ugyanolyan mozdulatlan volt, mint
szoborrá mereved.ett egész alakja. A fény remegett, ahogy a ha
rangszó egyre sokasodott és egyre teltebben betöltött mindent.

- Istenem, add meg nekem, add meg nekem, add meg ne
kem ... - és csak mondta, mondta befelé ugyanezt az egy mon
datot. Majd a mise gyönyörű liturgiájából ismételgette ugyan
ilyen konoksággal: - Adj nekem békét, adj nekem békét, adj
nekem békét! Ritmusra mondta, ahogy az Úr Angyalát is. De
csak elakadt lemezként, ismételgetve: Az Úr Angyala köszönté a
Boldogságos Szűz Máriát, Máriát... Máriát... köszönté Máriát,
köszönté Máriát. ..

Mikor a görcsös akarás kicsit elengedte, fölnyitotta lassan a
szemét, óvatosan az útra nézett. Mereven, távolbalátón és moz
dulatlanul, amíg a harangszó hallatszott. Aztán ahogya csend
megszorította hirtelen és fájón, tudta, hogy ez a nap sem volt az,
amelyre várakozott.

Kezét tétován a zsebébe dugta és megtalálta benne, amit kere
sett. Nem húzta ki rögtön, egy ideig tenyerébe rejtette, majd
mint egy. lassított felvétel, igen hosszan elnyújtott mozdulattal
vette ki, és nézte-nézte valami belső látással meredően. S miköz
ben nézte, a nap heve egyre zakatolóbb gondolatokat juttatott
eszébe. Kezét hirtelen maga mellé ejtette, és mintha mellékes do
log lett volna az egész, vagy mintha elfelejtette volna, hogy fogott
egyáltalán a tenyerében valamit, leejtette.

- Hát Te is megbocsátottál nekem, Olga! - kiáltotta némi
keserűséggel. Ez a mondat nemcsak úgy véletlenül szakadt ki
belőle. Hosszú hetekig viaskodott vele, mielőtt ki tudta monda
ni. És ettől megkönnyebbült. Tétován elhessentette szeme elől a
lelkéból előbukkanó látványt, majd szinte ruganyos derékkal le
hajolt és azt a percekkel elóbb tenyerében tartott valamit, ami
nem volt más, mint egy nagy, lapos hófehér kő, újra felemelte.
Rajta öreges betűkkel az Olga név volt olvasható, s a név alatt
talán egy láthatatlan írás, amit a kis öregasszony figyelmesen ki
betűzgetett. Némi tűnődés után megsimogatta és a családi kripta
kőkeresztjéhez vigyázva elhelyezte.

A családi kripta, amelyet legalább hat sírdomb vett körül,
szokatlanul nagy területet foglalt el a városi temető belsejében.
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A temetkezési hivatal már minden talpalatnyi helyet eladott,
ezért újra és újra felszólította a hozzátartozókat, hogy amennyi
ben nem fizetik ki szeretteik sírhelyét, úgy azokat felszámolják.
Ám ebben a régi temetőben nem volt olyan könnyű felszámol
ni a múltat. Az élők utolsó dinasztiái görcsösen védték e talpa
latnyi földeket, mintha a jövő örök törvénye, a feledés ellen vé
dekeztek volna ezáltal. Idő kérdése volt csupán, hogy mennyi
időre. A város vezetői tudták ezt, s türelmesen várakoztak. Vá
rakoztak ezekre a különös kis öregasszonyokra. akikkel nem
tudtak mit kezdeni, akik őrizték a városka múltját, és akik sok
szor igen kényelmetlenek voltak. Öreg urak is tartoztak olykor
hozzájuk, mint valami hátországbeli vitézek, akik nagyokat mor
ran tak, ha a város a "szent cél érdekében" fordulatot emlegette
alantas tervei eléréséhez. S furcsa mód a girbegörbe utcák lakói
e hátországhoz igazodtak, nem a szent célokat emlegetőkhöz.

Talán ennek volt köszönhető, hogy a szocializmus igazságossá
gát a holtak soha nem engedték kívülről irányítottan maguk
közt megvalósulni. Ellenkezőleg! Mint a valamikori őskeresztény

katakombákban, úgy bújtak meg néma rebellisként a nagy pél
dakép elődök gondolatai keresztfákra faragott neveikben. Ellen
őrizetlenül!

Ám a lila hajú kis öregasszony sírkertje nemcsak a nagysága
miatt volt figyelemreméltó, hanem a meglepő fehér, szürke fo
lyami kavicsok miatt is, amelyek már-már alaktalanná tették a
kripta körüli valaha szabályos sírdombokat, és lassacskán elborí
tották valamennyit. Gömbölyűen és hullámzóan szétterültek egy
megzavarodott lélek megannyi segélykiáltásaként. Valamikor bi
zonyosan megfejthetők lettek volna, mert némelyiken számok,
olykor betűk üzentek valakinek valamit, de ebben a városkában
megtanulták az emberek, hogy jobb, ha nem tudnak semmit.
Ezért a guruló és egyre gyarapodó kavicsok, mintha az alattuk
fekvők s6hajtozásaitól vándoroltak volna erre és arra, élték külö
nös életüket, megfejtetlenül. Szépek voltak önmagukban, bár egy
ilyen keresztény temetőben kissé pogányul hatottak. Amúgy a
temető azon részében, ahol a kis öregasszony ősei aludtak, csak
igen-igen régi árnyak szellemei jártak, azok pedig minek silabi
zálták volna a lélek különös üzeneteit. Öket mindez már rég
nem érdekelte.

A kis lilahajú öregasszonyocska hirtelen elhatározással, mint
aki jól végezte dolgát, a temető kapuja felé vette útját. Apró ár
nyéka súlytalanul lebegett utána, ahogy kifelé haladt.

- Olga! - mormogta félig magában. De nehezen bocsátottál
meg!

- Mert nehezen kértél bocsánatot! - szólt a válasz.
S a gyönyörű arcü Olga vidáman nevetve maga alá húzta a széket.

1920 volt. A kertben a napsütötte lombok vidám árnyakat húztak a
megterített asztal roskadozó gyümölcsös tálaira, a talpas poharak üoe-
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gére. Egyedül a zöld gyepre kiálUtott zongorát kerülteK ki, mert az a ha
talmas, tömött lombú di6fák alatt állott.

Olga ott ült a zongoraszéken és kottái közül válogatott. Nehezen
érte el a messzebb lévőket, mert felállni csak hosszadalmas munka árán
tudott volna. Paraltzises lába eltorzította, kicsavarta az egész als6testét
s a felállás olyan mély fájdalommal töltötte volna el, hogy a kottakupa
cot inkább ülve igyekezett maga felé húzni. Erős kezei támaszkodásban,
zongorázásban megerősödött kezek voltak, és miután megtalálta azt,
amit keresett, okos, szép barna szemeivel vizsgál6dva tekintett körül.
Észrevette a feléje siető Margitot.

Margit - ellentétben vele - apr6 termetű, széles arcú lány volt.
Hosszú haját két copfban hordta. Félénk tekintete elárulta, nem közéjük
val6. Munkáslány volt a Peruc testvérek szövőgyárában. Apja részeges,
önző ember, aki három lányával, vézna feleségével nemigen törődött.

Olgának segítségre volt szüksége a napok bizonyos oraiban. (gy is-
merkedett meg vele. .

- De j6, hogy eljöttél! - kiáltotta.
- Köszönöm, hogy eljöhettem, bár lehet, hogy nem kellett volna!
Hirtelen fiatal férfihang köszönése hallatszott... •
- Uramisten, de mennyire szerettem! Mit is beszélek itt, hisz

újra bűn a bűnös gondolat, és hol találok annyi követ, amellyel
újra és újra bocsánatot kérhetnék? Uram, vedd el tőlem az emlé
keimet! Mindent vegyél el tőlem, amim maradt még, csak azt az
egyet add vissza, azt az egyet! Amiért idejárok!

A kis öregasszony óvatosan kikerülte a poros, kavicsos út kis
gyíkocskáit és eszébe jutott az a mese, amikor az Úristen talál
kozott egyszer az úton egy szomorú emberrel és megkérdezte
tőle, miért szomorkodik.

- Mert rossz ember vagyok, és csak bánatnak születtem a
családomnak. Az Úristen nem szólt semmit és némán gyalogolt
tovább. Egyszer csak látta, hogy a szomorú ember kikerülte az
úton araszolgató bogarat, mire megszólalt:

- Bizony, Te igen jó ember vagy...
A kis öregasszonyt, ahogy ezt a gyermekkorából maradt tör

ténetet felidézte, tűnő pillanatig valamiféle öröm járta át. Nem
tudott megszabadulni a kővel együtt attól a délutántól, amelyen
az a köszönö hang megremegtette. Mert a fiatal hadnagy - akit
ezen a napon ismertek meg mindketten - igen szép ember volt,
kicsit sármos, kicsit nagyra törő, kicsit nagyon szegény. Minden
nőnek csapta a szelet, aki ebből a szegénységbó1 kihúzhatta, de
azt a kertben ülők még nem tudhatták.

- Istenem, micsoda boldogság volt, amint a kezébe kapasz
kodhattam, amint titokban felnézhettem rá a sétáinkon, amikor
azt mondta nekem: "Kicsike lány!" Olga elvette tó1em! Uram Is
ten, micsoda lelkem van, hiszen Olga sohasem volt olyan, mint
a többi. Életre szóló zuhanás kezdete volt mindkettőnknek az a
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nap. A kő, az a kő tudja mindezt. És ráírtam a lO-es számot is.
A tizediket!

A kis öregasszony véget nem érő monológjaival igen sok ut
cát kanyargott jobbra-balra, mire hazaért. Mielőtt elővette volna
a kapukuleset megállt a háza előtt, melynek öt ablaka az utcára
nézett, de abból csak kettő most az övé. Valójában az összesnek
tulajdonosa volt, a többit csak elbitorolták új lakói, a "minden
mindenkié" nevében.

- Talán ezt is el kellene intéznem - gondolta. - De előbb a
kövekről kell gondoskodnom. Az sokkal fontosabb. Feltétlenül
kell találnom újabbakat! A bűnbocsánatért.

Hirtelen eszébe jutott a városkét átszelő folyóparton omlado
zó malmok sora. Gyerekkorában, mikor fürdőzött, gyönyörű,

nagy lapos és csiszolt köveket látott a parton. Még a színükre is
emlékezett. Sőt, újra hallotta azokat a gyerekkori énekeket, ame
lyekkel egymást csúfondárosan összepárosították. Dúdolva tette
be maga után a kaput. És tudta, hogy holnap Terussal kell szá
mot vetnie. 6 még hátra van, s talán már senki. Ha addig nem
jut eszébe más, akkor az nem is számít véteknek. Akkor csak a
találkozás ünnepére kell készülnie. Minden áldott napon...

Lefeküdt az ágyára, s miközben behunyta a szemét, arra gon
dolt, hogy a holtak tava körül bolygó lelkek közül egyre keve
sebb jár vissza hozzá számon kémi valamit. A holtak tava ma
már nem ijeszti meg, mint gyermekkorában. Akkor rettenetesen
félt tőle, és esténként azért rimánkodott, hogy őhozzá vissza ne
térjen onnan senki. Ma már tudja, hogy milyen jó lenne, ha fel
keresnék. Legalább volna kivel beszélgetnie. Végre tisztázni le
hetne a dolgokat valakivel.

Mielőtt hosszú álomba merült volna, a fia fényképére nézett.
Mindig ezt tette, minden lefekvés előtt. Talán ezért voltak ezek
az álmok olyan szomorúak, hogy felébredve arra gondolt: De jó
lenne az ágyban maradni, ahová valaki be is ágyazhatná őt, leg
alább soha nem látszana ki a puhaság alól és a díszpárnák a
megvetett ágyon mindenkivel tudatnák, hogy ezt az ágyat soha
nem kell már kibontani.

***
A hajnali eső keltette fel mély és álomtalan álmából a lilahajú kis
öregasszonyt. Frissnek érezte magát, ezért rögtön összeszede
lődzködött. Hallotta, hogy esik, de úgy emlékezett, hogy neki nincs
esernyője, mert azt ők soha nem engedhették volna meg maguk
nak. Ezért csak úgy, egyetlen szatyorkávallépett ki a nyirkos haj
nalba. Ugyanilyen volt az a nap is, amelyen azzal a csendőrőrmes

terrel kirándulni ment, aki később a férje lett. Csak mentek, men
tek az esőben, ha már egyszer azt a kirándulást megbeszélték, mi
közben igen félt ettől a katonás embertől. Az arcára már nem em-
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lékezett, csak arra, hogy ez a furcsa ember nem tudott magyarul,
mert félig román szülőktől származott, ámbár az is lehet, hogy a
csendőrségnél csak vezényszavakat használtak, s ezért hallgatott
olyan sokat. Amikor udvarolt, csak fél szavak buktak ki a száján, ő
pedig nem merte megkérdezni a végüket. Szegény jó anyikája eról
tette a dolgot, meg hát maga is látta, hogy az a félbemaradt álom
soha nem folytatódhat és még kész szerencse, hogy neki ennyi is ju
tott. Így csak mentek abban az esőben, ő pedig nem merte mondani,
hogy mennyire fázik, pedig mindene reszketett. Ebben a nagy resz
ketésben, mint valami büntetés jött rá az emberi szükség, olyannyi
ra, hogy már mindene fájt, sőt a hasa külön fájdalmakat küldött az
agyába, szinte olyanokat, amilyeneket mostanában érez, és ekkor a
csendőrőrmester ránézett és ráérzett a dolog lényegére. Botjával hir
telen előre irányt mutatott, majd tőszavakban azt kiáltotta:

- Előre, egy-kettő-három!

Ő a megaláztatástól, szégyentől és a megkönnyebbülés bol
dogságától guggolt le az esőben a kijelölt fa mögé. A múlt esője

és a jelenlegi valahogy egy és ugyannak tűntek. Amint kiért a
városból az is eszébe jutott, hogy talán nem jól tette, hogy férjé
nek a nevét csak olyan találomra felszedett kőre véste fel, bocsá
natkérésül, amiért annyira nem szerette. Mert hálásnak kellett
volna lennie a haló poraiért is. Drága gyermekét tőle kapta. Az
a gyermek csak az övé volt. A másiknak semmi köze nem volt
hozzá, mert nem engedte. Senkinek nem volt hozzá semmi köze!
Ez egyedül az ő boldogsága volt.

- Drága jó fiam, drága fiam! Hogy szeretted a cseresznyét!
Pont ilyen nagy szemű cseresznyét kértél még a halálos ágyadon
is, mint ez itt, amelyik a fára száradt. Drága fiam, ha találko
zunk, szedek neked erről a fáról, amennyit csak akarsz. Addigra
kivirágzik újra.

A kis öregasszony a folyó partján haladva lassan elérte azt a
kigondolt régi malmot. A gyermekkorit. Ruhája az esőtől ráta
padt testére, és most lehetett igazán látni, hogy micsoda madár
csontú kis öregasszony.

Boldogan lépett bele a hideg vízbe, fiatallányként hajlongott
és szedte-szedte a kerekebbnél kerekebb, folyócsiszolta köveket.
Rátalált a mondóka ízére is, és a nehéz szatyrot ennek ritmusára
vitte hazafelé. Tűz volt a teste mire a kaput kinyitotta. És a reg
gel elöntötte világosságával a várost.

***
Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!. .. Ne ölj! Ne paráz
nálkodj! Ne ... Ne ... ugye én egyiket sem tettem igazán, URAM?
És megengeded a mai napon, ha ezt az utolsó követ is leteszem, ha
bocsánatot kértem a Terustól, hogy ... De minek is kimondanom,
Te úgyis tudod. De hát, hogy is tudok bocsánatot kérni attól, aki
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meghalt? És a bűnre sem emlékszem már igazán. És melyik paran
csolat számát véssem Terus a Te neved mellé, ha nem tudom,
hogy melyik ellen vétkeztem? Nem lehet, hogy most, a cél előtt ne
emlékezzem rá. Istenem, engedd meg, hogy emlékezzem!

Véletlenül a tükörbe nézett. Megdöbbent. Nem értette először,

mi lett az ő gyönyörű hajával. Ki tette ezt vele? És kié ez a bo
hócmaszk ott? Tétován a fény felé tartotta a vakotás tükröt és
meglátta benne Terust is, aki mondott valamit, azt mondta, amit
ő maga eddig keresett: Szeresd felebarátodat, mint Tenmagadat.
Mint a villám hasított belé a felismerés! Ezt nem tartotta be so
sem! Talán ez volt a legnagyobb vétke egész életében! Vala
mennyi kőre ezt kellett volna vésnie! Ezért nem sikerülhetett
soha a negyven éve várt találkozás, mert ő ezt elfelejtette! Láza
san nekiállt keresni az esőáztatta szatyorban azt a követ,
amelyre az egész mondatot ráírhatja. Kiborította aszobapadlóra
az összeset, és kiemeit közülük egy óriásit. Fogta a régimódi tin
tásüveget, és tűzégette testtel, remegő szájszéllel nekiállt ráírni a
szeretet legfóbb parancsát. Élete fóbűnét, amely ellen minden nap
vétkezett. Amikor végzett, megfordította, és gondolkodás nélkül
folytatta az írást egy névvel: Margit. Szembenézett a csupa nagy
betűvel és érezte, talán semmit sem így kellett volna ...

Verejtékes ruhában, kezében a gyónás kövével elindult a te
mető felé. Sietett, mert a déli harangszó idejét nem késhette le.
A kis öregasszony elhaladt a kopott házak sora előtt, amelyek
nek valamennyi lakóját régről ismerte, olyan régről, hogy már
nem is volt érdemes rá visszaemlékeznie. Kis idő múltával el is
érte a főutcát keresztező bekötőt, amelynek végét a temető ka
puja zárta el. "Feltámadunk" - volt olvasható a rozsdaette vas
rácsos kapu fölött. És ebben sem volt semmi szokatlan, meglepő,
mert valamennyi dunántúli kisvárosban ez volt a temetők felira
ta. A kis öregasszony fölnézett erre az életét egyetlen értelemmel
megtöltő mondatra és elmosolyodott. Mosolya beragyogta szív
alakú kis arcát, seszínű szemét, apró bólintásait. Úgy bólintga
tott, mint akinek bizonyossága van.

A temetőkapu mögötti téren haladt, amikor elállt az eső és
hirtelen kisütött a nap. Szivárványragyogásban érte el a családi
sírboltot és mielőtt a harangszó elkezdődött volna, nehézkesen
felmászott a kővel borított sírdombok tetejére és körülnézett. Kö
zépre tette a szeretet parancsának kövét, amely körül gyönyörű

en, esőmosta hófehéren ragyogtak eddigi életének bűnbánat-kö

vei. Láztól rázkódó teste hirtelen annyira elgyengült, hogy le
kellett ülnie. Mintha puha, meleg ölbe hanyatlott volna, úgy dőlt

hátra, bele a kövekbe.
És amire a városon keresztül ideszállt az öregtemplom nagy

harangja, az orgonákkal teli út végéről régen várt boldogságos
fia is megérkezett.

A szivárvány kapuja lassan csukódott be utánuk.
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