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ELSŐ ÁLLOMÁS

Nincs tovább. Törvényt
tettünk Istenen. Halálra
ítéltük őt, aki van.

Nem kérünk többé Jézus
Krísztusból, Feszélyez.

Nincs más királyunk, csak
Cézár! más törvényünk,
mint vér ~ arany!

Ám feszítsétek meg, ha
akarjátok, csak szaba
dítsatok meg tőle! és
vigyétek l

Tolle! Tolle! Mi dolgunk
vele! áldozzátok fel, ha

kell, nekünk Barrabást bocsássátok haza!
A hely pedig, hol Pilátus székelt, zsidóul Gabbatha.

"Egy szavad sincs-e?" kérdi Pilátus. Jézus pedig hallgat.
"Nem lelek benne - szól Pilátus - semmi bűnt, de meg nem

hajthat!
Vesszen, ha mindenáron veszni szántátok! Nektek adom. Ecce

homo!"
Imhol vagyoni fején korona, vállán bíbor, kezében kóró,
Még egy utolsó pillantást vet ránk szeme, könnyel s vérrel teli!
Mit tehetünk? nincs mód továbbra is magunk közt tartani.
Botrány volt a zsidók közt, köztünk sehonnai.
Különben is ítélete megírva; hibátlan héber, görög és latin igék.
És lám, a nép üvölt, a bíró pedig mossa a kezét.
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MÁSODIK
ÁLLOMÁS

Visszaadják ruháit; a ke
reszt várja most.

"Köszöntelek -- szól Jézus
- te régtől áhított!"

Szemléld, keresztény, s
reszkess I Ú, nevezetes
jel!

Im először ölelkezik Krisz
tus az örök kereszttel!

Ú, nagy nap, melyen a
Paradicsom Fája be
teljesedett!

Szemléld, bűnös, és lássad:
vétked mívelte ezt.
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Nincs többé bűn Isten nélkül, Krísztus nélkül keresztI
Bizony az ember sorsa mostoha; de csitt I
Most Isten osztja meg. Nem magyaráz, hanem beteljesit.
Jézus keresztjét úgy fogadja, mint mi fogadjuk a szent Eucha-

ri~tiM: .
"A kenyeréért bort adunk", miként jövendölé Jeremiás.
O, milyen hosszú a kereszt, milyen nehéz és mekkora!
Milyen kemény! milyen merev! lenyomja mihaszna bűneink súlya!
Mily sokáig kell hordani lépésről-lépésre, mig rajta meghalunkl
S mindezt egy szál magadban készülsz-é viselni, Jézusunk?

Adj türelmet járnom útját a fának; te kivánod, hogy vigyem.
Mert előbb magunknak kell vinnünk a keresztet, hogy utóbb

minket a keteszt vigyen.

HARMADIK
ÁLLOMÁS

Előre I bakó és áldozat a
Kálvária-domb iránt
együtt vonul.

A nyakánál fogva vonszolt
Isten ekkor meginog és
hirtelen a földre hull.

Első bukásodra, én Uram,
ugyan mit felelsz?

Most, hogy tudod már,
valld meg, miféle perc

A bukás perce, melyben a
rosszul viselt teher
ledöntI

Miképen izlik, melyet alkotál, e föld?
O, nemcsak a jók útja ilyen hamis I
Csalárd és szédítő a rosszak útja is!
Bizony nem visz toronyiránt, meg kell hóditani kő után követ,
S gyakran van úgy: felmond a láb, habár a sziv szeret.
Uram, mindkét szent térded által, me ly egyszerre csuklott össze

e helyen,
Bukásod által a szörnyű útnak kezdetén, az undor által, mely

rádtört hirtelen,
A tőr által, mely megejtett, a föld által, mely megkivánt,
Ments meg az Első Bűntől, mely váratlan tör reánk l



NEGYEDIK
ÁLLOMÁS

O, anya, ki elsőszülött s
egyetlen gyermekedet
meghalni láttad,

Idézd fel amaz éjtszakát,
az utolsót, melyen a
nyöszörgő kis életet
vigyáztad,

A hasztalan belédiktált vi
zet, jeget, a lázmérőt

S a halált, me ly már el
nem tagadhatón kerül
geti őt.

Adjátok fel rá árva cipel
lőjét, váltsatok inget, kabátkát szegényen I

Valaki jő, hogy elragadja s földbe rejtse előlem.

Isten veled, jó kis fiam, Isten veled, véremből való véreml

A negyedik állomás Mária, ki mindent elfogad.
Ime az út hajlatában minden szegények Kincse után kutat.
Sírástól megszünt a szeme, szájából nyála kiapadt.
Egy szót se szól, csak Jézust nézi, ahogy. közeleg a csapat.
O elfogad. S ismét csak elfogad. Sikolyát
Erős, szoros szívébe fojtva, katonás.
Egy szót se szól, csak nézi Jézus Krisztusát.
Fiát szemléli az Anya, Megváltóját az Egyház,
Feléje tör kí lelke, mint jaj a katonából, akit a vas vert át!
Sudárként áll Isten előtt, olvasní tárja ki lelkét elébe.
Szíve semmit sem utasít el, semmit se rejteget előle,

Níncs egy rostja átvert szívének, mely ne azt dobogná: Szívesen I
Úgy legyen!

S miként maga Isten, a jelenvaló, akként vagyon ő is jelen.
Elfogad, s szemléli Fiát, méhe neveltjét.
Egy szót se szól, csak nézi a Szentek Szentjét.

ÖTÖDIK
ÁLLOMÁS

Eljő a perc, mikor már nincs
tovább, az erő elhagyott.

Ekkor nyílik számunkra
rés, s te ráhagyod,

Hogy keresztedbe minket is,
bár erővel, befogjanak.

Cirénei Simon, igáddal vál
lán így halad.

Szilárdan felmarkolja, s
megy Jézusnak utána;

Úgy emeli, hogya kereszt
ből semmi ne menjen kárba.
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HATODIK
ÁLLOMÁS

Minden tanítvány szét
futott, Péter maga is
hevesen tagad!

Egy asszony ekkor egye
nest a sértések sűrűjébe

s a halál kellős köze
pébe szalad,

Megleli Jézust és keze
közé fogja arcát.

Taníts, Veronika, hogy tet
teinket emberi félelmek
meg ne fojtsák.

Mert akinek Jézus Krisztus nem puszta kép csupán, de élő

valóság,
A többiek szemében kellemetlenné és gyanússá válik.
Eletformája idegen, szándékai merőben mások.
Mindig lesz benne valami megközelithetetlen és magános.
A férfi, aki olvasóját mondja s ki restelkedés nélkül gyónni mén,
Ki böjtöl pénteken és asszonyok közt látni a misén,
Nevetség tárgya, megütközést kelt, különös és bosszantó is

egyben.
Jól vigyázzon, bármit cselekszik, kiséri sok-sok figyelmes szem.
Jól vigyázzon minden léptére, mivelhogy jel már.
Lévén minden keresztény Krisztus valódi képe, méltatlanul bár.
S melyet mutat, az arc, parlagi tükrözése
Isten arcának szívében, megvetve, avagy győzve!

Engedd mégegyszer megtekintenünk, Veronika,
E gyolcsot, melyhez szent Útravalónknak tapadt ábrázata.
Ime a kegyes kendő, őrizve tiszta lapján
A Szöllőtaposónak arcát mámorának napján.
Róla e kép már mindörökké ránktekint,
Megfestvén vére, könnye és köpéseink.
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HETEDIK
ÁLLOMÁS

Ezt nem a kő tette a láb
alatt, nem a kötél

Erőszakos rántása: a lélek
tette, hogy most elesél.

0, életünk dele! O, zuha
nás, amely már szándé
kos volt I

A mágnesnek nincsen már
pólusa, hitünk fölött nem
feszül égbolt,

Mert oly hosszú az út s
oly távol a cél, amelyre
hivatunk,

S mert magunkban kell járnunk s nincs semmi vigaszunk.
0, végtelen idő! orvul növő útálkozás,
Mikor a könyörtelen törvény nyom s a fából való útitárs!
Ezért nyujtjuk előre egyszerre, miként az úszó, két karunk,
Nem térdre rogyva most, már arcra borulunk!
A test bukott el úgylehet. ám lelkünk is vele.

Ments meg a Második s már szándékos Bukástól, mibe a fáradtság
taszít bele.

NYOLCADIK
ÁLLOMÁS

Mielőtt utolszor a hegyre
venné útját,

Jézus a kisérő nép felé for
dul s emeli ujját.
Néhány szegény asz
szonyka sír ott, karján
gyermeke.

Mi pedig ne csak nézzük
J ézust, ha jelen van,
de hatoljunk bele.

Nem puszta ember az, ki
e szegényes, tarka ké
pen ujjával integet,

Isten ő, ki üdvünkért nemcsak képletesen szenvedett.
Mert Isten volt valóban ez az ember, a Mindenható,
Némely napon miértünk szenvedett, bizony való!
S ekkora áron ugyan milyen veszélyből ragadott ki?
Avagy oly természetes-é az ember üdve, hogy megadni
A Fiúnak Atyja öléből kelle kiszakadni?
Ha így vagyunk a Paradicsommal, mit tartogat a
Pokol torka?
Mit várhat az aszott ág, mikor a zöldelőnek ez a sorsa?
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KILENCEDIK
ÁLLOMÁS

"Ismét elestem, és ezúttal
utoljára.

Ha fel is birnék kelni, már
hiába.

Mert kisajtoltak, mint egy
gyümölcsöt, s a válla
mon cipelt ember olyan
nehéz!

Elkövettem a rosszat, s a
halott ember rajtam
olyan nehéz I

Haljak meg hát, könnyebb
hason kinyúlnom, mint

megállnom lábamon,
Könnyebb meghalnom, semmint élnem, s jobb a kereszten, sem

mint tövében állanom."

Ments meg minket a Harmadik Bűntől, me ly a kétségbe ránt!
Semmi sem veszett el addig, míg kí nem ürítettük a halált I
E fával még csak megbirkóztam volna, de' már a vas vár reáml
Harmadízben esett el Jézus, ezúttal fenn a Kálvárián.

TIZEDIK
ÁLLOMÁS

Ime a szérű, hol a menny
búzáját csépelik.

Az Atya meztelen, s le
tépték a Tabernakulum
nak fátylait.

Kezet emeltek Istenre, a
Testek Teste megremeg,

A Mindenségnek mélyei
fenékig rengenek!

Mi meg, mivel varratlan
köntösét elragadák,

Szemünket ráemelve, mer
jük szemlélni Jézust, ki
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a testetöltött tisztaság.

Semmit sem hagynak meg neked. Ó, Uram, mindentől meg
fosztanak;

Testedhöz tartozó, öltő ruhádtól is, miként manap
Letépik a szerzetes kámzsáját s . az istennek-szentelt szűznek

fátyolát,
Megfosztván mindenétől, míg semmije nem marad, hogy elrejtse

magát.
Nincsen védelme már, csupasz, miként a féreg,



szenny az

ore canis:".

Ki van szolgáltatva födetlenül bárki tekintetének.
Ez hát a ti Jézustok? Nevetséges! csupa kék folt,

orcáján is.
Minden szakorvos- és rendőr-szemet magára irányít.
Tauri pingues obsederunt me. Libera me, Domine, de
Nem ő a Krisztus. Nem az Emberfia. Nem az Isten.
Evangéliuma hazugság. Mennybéli Atyja nincsen.
Futóbolond! Csaló! Szóljon hát! Fogja be a száját!
Annás szolgája arcul csapja, csókot reá Renán ád.
Elvették mindenét. De megmaradt vereslő vére.
Elvették mindenét. De megmaradt sebének kelevénye.
Az Isten elrejtőzött, de megmaradt a Fájdalmak
Férfia.
Az Isten elrejtőzött. Maradt Testvérem bús maga.

Megaláztatásod által, Uram, gyalázatod érdemére,
, 'Szánd meg a legyőzőtett, a gyengét, akit az erős bír le.

Letépett, utolsó szál ruhád iszonyára,
Mindazt, kit marcangolnak, szánd meg szánva:
A háromszor operált gyermeket, kit orvosa biztat;
A szegény sebesültet, ki éppen friss kötést kap;
A megalázott férjeti a fiút, haldokló anyja mellett:
S mit szívünkből kell kitépnünk, ama szörnyű szerelmet!

TIZENEGYEDIK
ÁLLOMÁS

Im hát Isten nincs többé
köztűnk. Fekszik ha
nyatt.

A falka rárohant s torkon
ragadta, mínt valamely
vadat.

Eljöttél hát! Valóban' ve
lűnk vagy, Uram!

Rád ültek, szívedre térde
peltek szorosan.

Melyet most kitekertek, ez
a kéz a Mindenható
jobbja.

Megkötözék a Bárányt, a Mindenütt-Jelenvalót lábánál fogva.
Krétával megjelölik a kereszten hosszát, terjedelmét.
S míg ő ízlelni kezdi szögeinket, mi meg az ő képére hadd

figyelnénk.

Orök Fiú, kit csupán saját végtelenséged határol,
Amelyre vágytál, bird im e szűk helyet köztűnk lakásul I
Imhol Illés ráfekszik a halottra, hosszát mérve,
Imhol Dávidnak trónusa, Salamon dicsősége.

• Kövér bikák támadtak rám. Ments meg, Uram, a kutya szájától (A Zsol.
táros szava).
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Ime hozzád való szerelmünk nyoszolyája, hatalmas és kemény!
Egy Istennek a mi árnyainkhoz idomulni hiú remény.
Rángatják, és félig kimarult teste recseg-ropog,
Feszítik, mint a prést, nézni iszonyatos!
Hogy beteljék, mít a Próféta róla megjövendölt ekkép:
"Átfúrták kezem, lábam. es minden csontom számbavették".

Fogoly vagy, Uram, s immár nem menekülhetsz.
Kezednél és lábadnál fogva a keresztre tűztek.

Mi dolgom az eretnek s bolond mennyországában?*
Nékem elég az Isten, négy szeg foglalatában.

TIZENKETTEDIK
ÁLLOMÁS

Az imént szenvedett, való
igaz, de immár halni
fog.

A Nagy Kereszt az éjben,
lélekző Istenével, erőt

lenül inog.
Együtt van minden ím.

Működjék hát az Eszköz,
Könyörtelen nyúlva a ket

tős természethöz,
A test s a lélek kútjából

s a hiposztázisból ki
vonva és

Kisajtolva a benne rejlő minden szenvedést.
Egymaga van, mint édenében Ádám maga volt,
Három órán át magában szürcsölí a Bort,
A győzhetetlen emberi tudatlanság borát Isten magányában!
Vendégünk kimerült; fejét meghajtja lágyan.
Anyját nem látja már s Atyja magára hagyta.
Kelyhét üríti, és a halál lassan átitatja.
Nem volt-e még elég neked e vizzel vegyes, keserű innivaló,
Hogy hirtelen fennszóval igy kiáltasz: Sitio?
Szomjazol-é, Uram? hozzám szólsz-é ugyan bizony?
en kellek-é még s vétkemre áhítozol?
en hiányzom-e, mielőtt mindenkorra leáldozol?

• Bolondok mennyországa: e világ.



.TIZENHARMADIK
ÁLLOMÁS

Imhol a Passiónak vége,
kezdődik a Kompassió.

Krisztus nincs már a ke
reszten; kitől fogant,
Szűz Máriával látható.

Miként ez elfogadta meg
jelentve, fogadja most
beteljesülve.

Ki mindenek láttára szen
vedett, ismét Anyja
ölébe dűl le.

Az Egyház örökre karjába
'-- =_...IIIr::.- -:,.~ temeti Szerelmesét.

Mit Isten munkált rajta, amit Anyja, vagy emberi kéz,
Mindarra örökkétig ráteríti köpenyét.
Magához vette, nézi, simogatja, imádja, siratja, megcsodálja,
Mint szemfedője, balzsama, sírja és mirrhaágya.
Pap Ő, oltár, kehely s Cenákulum.
Itt végződik a kereszt és kezdődik a Tabernákulum.

TIZENNEGYEDIK
ÁLLOMÁS

Hová a kiszenvedett Krisz
tust tették, az a szikla,

S az a barlang, mit sebten
nyitottak, hogy benne
éjét átaludja

Az Általvert, mielőtt föl
támad s Atyjához vissza
lebben, -

Nemcsak afféle újdon sír,
hanem a testem,

Maga az Ember, tennen
teremtményed, ki mind
e földnél mélyebb mély
ségekben!

Most, hogy már szíve nyitva áll és átfúrták kezét,
Nincs oly kereszt a nap alatt, amelyre teste rá ne illenék,

. Nincs olyan bűn a nap alatt, melyre sebe alá ne szállna!
Oltárodról, hol rejtezel, jöjj hát közénk, világ Királya!
Megnyílt előtted teremtményed, tátongó mélyeit kínálva!

Potditotta Szedő Dénes O. F. M.
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