
A jelek nem maradnak hatás nélkül. A százados és a keresztet őrző római ka
~::mák a Jézus halálát követő kozmikus események hatása alatt megrendülve hit
vallást tesznek. Félelem szállja meg őket, és kijelentik: "Ez valóban Isten Fia
volt". Ugyanazt vallják meg, ami előbb gúnyolódás formájában hangzott el a ke
reszt alatt (Mt 27,40-43). Felkiáltásuk által míntegy Isten igazolja Jézusról azt,
amit eddig a gúnyolódók elvitattak tőle. Máté hangsúlyozza, hogy nemcsak a szá
zados, hanem az egész őrség megvallja Jézust. Nem kétséges, kijelentésük a féle
lem hatására és nem szabad döntés eredményeként hangzik el, mégis a keresz
tény hitvallást előlegezí, Jézus istenfiúságát állítva. Az evangélista szemében a
gúnyolódók csoportjának ellentétét képezve az eljövendő, pogányokból megtérő

keresztény közösség jelöltjei ők, akik összegyűlnek Jézus keresztjénél.
A keresztnél nemcsak Jézus ellenségei, hanem követői is ott voltak azoknak az

asszonyoknak személyében, akik mindvégíg megőrizték hűségüket iránta. Galileá
ból követték őt Jeruzsálembe, és az úton szelgáltak neki. Szelgálatuk egészen a
keresztig tart. Jelenlétük az evangélista megfogalmazásában több, mint szerető

ragaszkodás. A Jézust Isten Fiának megvalló katonákkal együtt ők is a kereszt
nél gúnyolódók ellentétét alkotják. Jelenlétüknek Máté nyomatékot ad, mikor azt
mondja, "ott" (ekeí) voltak. "Ott" voltak a keresztet őrző katonák (Mt 27,36), "ott"
vannak az asszonyok is, és Jézus temetése után Mária Magdolna és a másik Mária
"ott" maradnak a sírral szemben (Mt 27,61). "Ott"-létük figyelmes várakozás a
Jézus kereszthalálát követő eseményekre. Az asszonyok közül Máté hármat meg
nevez: Mária Magdolna, Mária, aki Jakab és József anyja és végül Zebedeus fiai
nak anyja. Csendes, de hűséges jelenlétük értékét tanúsítja majd a tény. hogy
közülük kerülnek ki azok, akik elsőként találkoznak a feltámadt Jézussal (Mt 28,9
köv).

GALAMBOSI LÁSZLÓ VERSEI

Fejek fölé tartotta a Holdat
... S akorbácsszögek fölszaggatták bőrét,

a császárt-védő saruk zöldre rúgták,
harmadszor kísérte a priMk-munkát
rekedt kürt jén a kakas.

Aranytőrét

övéből lassan kivonta a főpap,

Pilátus vizet csorgatott,
a szolgák

az ácsolt tölgyet hahotázva hozták.
Júdás, az áruló, gondolta fölcsap

kereskedőnek, pénz-szagú üvöltés
uralkodott kíváncsi sokaságon,
néhány madár gyászolt az olajfákon,
csőrükben haldoklott a fütty-könyörgés.

A vihart-érző százados sietve
zörgött lován, a paták fölragyogtak,
a szakállas fej töviskoronája
az Ember fölé tartotta a Holdat.
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Mária
Asszonyok virága,

égi aranylámpa.

Vezess minket a sötétből

fiad udvarába.

Fiad ltdvarába

behajol a nyárfa.

Mosogatja zöld kendl5jét

Húsvét harmatába'.

Kígyókorbács hulljon,

páva ül tojáson.
Kettépattan minden pallos,

violázott járom.
Földerengő ormon

angyalszárnyú meggyfa
szirmot hint a holdsziklára,
sorjáz gyémántgyertya.

Gyémántgyertya égjen

virrasztó szívemben.

Pokolbeli pókhálóból

szabadítnak engem.

Kardom fölvilágal.
Csikó simul hozzám.

Mária kék leple alól
lebeg gyöngyös orcám.

Lebeg gyöngyös orcám

fiak udvarába.
Páncélomat lombosítom

Húsvét harmatába'.

Vőfélydal

Bimbó ég a

virág-palotában.

Aranyes15

TOzmaringgal párban.

Selymet bont a Tavasz, barkaág

koszorúzza tünde homlokát.

Mátka lépked,

hullámra hajol.

Nádi várban

poszáta dalol.

Pattannak fiókát bújtató tojások.

Kő-csipkén, sás-csipkén guggolnak a lányok.

Sulykolják a gyolcsot, röptetik a vásznat.

Vőfélyek ríkat ják a köcsögdudákat.

Forog a tánc: kop-kop-kop!

Bálványos a faoszlop.

Pávatollas vas bögre
huppan lángos gödörbe.

Gyöngy-bocskorban kerubok
tipornak az ördögre.
Agaskodik a csikó.

Csillag-fújó szája

ráharap a szirmokból

villogó zablára.

Hold úszkál a vödörbe,

~űz-szakállú rőzse

hanyatt esik, vályúra

pattog parázs-körme.

Zirreg-zurrog berki szél,

bársonyos a kaska.

Tulipánból kukorit

pántlikás kakaslea.

Fény-erdőben, fény-mezőben

fény-tarisznyás Nap siet.

Levetették már az árnyak

bogáncs--gombos ingüket.

Suhog a gally,

jár a gazda rangosan.

Kristálytornyon

madár szökdel boldogan.
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