
Krisztus az
útkereszteződésben
Egy befáslizott lábú, idősebb asszony szorgoskodott a kereszten
függő Krisztus lábainál. Átszellemült arccal dúdolgatott: „Jézusom-
nak szívén megnyugodni jó…” Sóhajtott egy nagyot, aztán ismét
énekelni kezdett. „Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt vigad.”

Nagy gon do san tisz to gat ta az ap rócs ka ker tet, amely az út ke -
resz te ző dés be ál lí tott feszü le tet kö rül vet te. Rend sze res fog la la tos -
sá ga volt ez. Ta vas  szal ki ül tet te azo kat a palántá kat, ame lyek csak
ké sőbb vi rá goz nak majd, mi köz ben az ős  szel el búj ta tott tulipán-
hagy mák he gyes fü lű je lent ke zé sét fi gyel te. A léc ke rí té sen kí vü li
te rü le ten éve lők vol tak, kü lön bö ző li li om fé lék meg bor dó-sár ga,
kék-li la íri szek. A hi va ta los gon dos ko dás a pi ci ker ten be lül egy
gesz te nye fát és né hány bok rot is ül te tett, ezek idő vel szé pen meg is
erő söd tek, de a kis kert szép sé gét még is csak a vi rá gok nak kö szön -
het te. Ezért ez a magánszor gal mú dí szí tés még tél víz ide jén sem
ma rad ha tott el. Egy pis lá ko ló, fe dett te te jű mé cses mö gött ka pott
he lyet a fe nyő ágak ból ké szült cso kor, raj ta ezüst szá lak ból ké szült
fü zér, to váb bá csil lo gó ka rá csony fa dí szek, sőt még né hány szem
sza lon cu kor is dísz lett ott. (Ab ból is ki de rült, hogy más is meg állt
a ke reszt nél, hogy a sza lon cu kor-pap ír kák né hány nap múl va üre-
sen lo bog tak, fi tyeg tek.)

Ak kor ép pen nyár volt és szá raz ság, az ön kén tes gon do zó nő épp
„mun ka he lyé re” igye ke zett vi rá gos ott hon ká já ban és ma gas szá rú
ci pő jé ben, ami kor a léc ke rí tést kö rül ve vő ala csony kő ke rí té sen ülő
ala kot meg pil lan tot ta. A meg ha tá roz ha tat lan ko rú fér fi ról le rítt, hogy
haj lék ta lan. A fér fi ud va ri a san odébb hú zó dott a gesz te nye fa ár nyé -
ká ból, hogy a gondo zó nő mun ká ját meg kön  nyít se. A nő ke zé ben lé -
vő mű anyag vö dör ben ugyan is különfé le ker ti szer szá mok vol tak.

— Ször nyű ez a hő ség, ki szá rad min den — pa nasz ko dott az
ass  zony.

A fér fi bó lin tott. Az as  szony foly tat ta. — Itt la kom a kö zel ben,
de ezen a kap ta tón már ne he zen jö vök fel. Ide azért fel jö vök, ha a
te me tő be már nem is ju tok el. Itt, Jé zu som mellett a leg jobb ne -
kem… Van ön tö ző kan nám, de te li víz zel már nem bír nám el. —
A fér fi re né zett.

— Én se gít he tek, majd fel ho zom én, ha gon dol ja — fe lel te a
hajlék ta lan.

Ös  sze néz tek és bó lin tot tak, meg for dul tak és le fe lé in dul tak.
A ház nak, ahol az idős nő la kott, volt egy kis elő kert je. Ami kor

oda ér tek, az as  szony a ker ti csap ra mu ta tott, ma ga meg be ment a
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ház ba, kis vár tat va ki ho zott on nan egy öntözőkan nát meg egy
dunsz tosüve get. Az üveg ben töl tött pap ri ka volt, két meg ter mett
töl te lék kel.

— Ezt hi de gen is meg le het en ni — mond ta mo so lyog va. — A fér  -
jem pél dá ul min dig így et te, mert így sze ret te.

A fér fi bó lin tott.
— Na és van ka na la? — ér dek lő dött az as  szony.
— Van, van — fe lel te a fér fi —, ka na lam is van, meg bics kám is.

Van min de nem.
— Jaj, majd el fe lej tet tem, hoz tam hoz zá egy kis fi nom, friss ke-

nye ret. — Az as  szony a zse bé hez ka pott, aho va a szal vé tá ba cso-
ma golt két sze let ke nye ret tet te.

A fér fi be csúsz tat ta az ado má nyo kat csíkos szaty rá ba, amit ma-
gá val ho zott, mert attól so ha nem vált meg. Mi kor alud ni tért, ak -
kor is min dig a fe je alá tet te.

Meg in dul tak hát fel fe lé a kap ta tón, hogy fel fris sít sék a ker tet.

A ker tecs ke a to váb bi ak ban is min dig ren de zett ké pet mu ta tott,
nem egy szer a ke reszt lábánál el he lye zett dunsz tosüveg ben friss,
élő vi rá gok vol tak, sőt olyas mi is elő for dult egy szer-két szer, hogy
dí szes cso ma go lá sú, drá ga csok ro kat is ide tet tek.

Az idős as  szony és a haj lék ta lan fér fi nem ta lál ko zott töb bet, pe -
dig a haj lék ta lan gyak ran fel járt ide. Szí ve sen meg hú zó dott, pi hen-
ge tett a gesz te nye fa alatt, ha sze me tet, vagy va la mi oda nem il lő
dol got ta lált a ker tecs ké ben, azt el tá vo lí tot ta. Egy szer a nyár vé gi
lom ta la ní tás ide jén, ami kor va la ki jó mi nő sé gű sez lont he lye zett el
a le já rat mel let ti sarokban, még itt is aludt. Csil la gos, de rült ég bolt
bo rult fö lé je. Za var ta lan volt az éjszakája.

Az itt la kók is alig ha nem sze ret ték ezt a ke resz tet és kö rü löt te a
kis ker tet, mert amikor né hány nap ra el tűnt a ke reszt ről a kor pusz,
— mint utólag kiderült, állagmegóvás céljából vitték el —, so kan
hi á nyol ták, hogy nem néz rá juk Krisz tus, az óvó, fi gyel mez te tő te-
kin te té vel. Mert nem le hunyt szem mel, er nyed ten ló gott a ke reszt -
ről, mint aki ből el szállt az élet. Nem, a ke resz ten egy oda sze ge zett,
bádogra festett, életnagyságú fi a tal fér fi volt, aki sze lí den né zett a
já ró ke lők re. Ki tárt kar já val mint ha hí vo ga tó an in te ne, mint ha azt
mon da ná: „er re, er re!” Azok nak pe dig, akik nem a kap ta tó fe lől,
ha nem a má sik irány ból kö ze lí tet tek az út el ága zás hoz, és akár
bus szal, akár gya lo go san jöt tek, sok szor meg kel lett áll ni uk, mert
egy köz le ke dé si lám pa is volt a ke reszt kö ze lé ben. Olyan kor, ami-
kor a lám pa pi ros ra vál tott, mint ha a ki tárt ka rú Krisz tus is „meg-
állj”-t pa ran csol na.

Akik ak kor jár tak er re, ami kor a haj lék ta lan itt ül dö gélt, fel fe -
dez ték a két arc hasonló sá gát. Az arc csak ha son ló, de a te kin tet
ugyan az. És ak kor, ami kor a kor pusz eltűnt a ke reszt ről, de a haj-
lék  ta lan ott ma radt őr he lyén, töb ben is úgy ta lál ták, hogy ami ó ta
le szállt a ke reszt ről, na gyon meg öre ge dett.
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