
A NÉMET KERESZTÚT ELÉ

Hármas szenvedéstörténet ez. Mindenekelőtt Jézusé, aki végigmenve a meredek,
köves úton, a kereszt súlya alamt roskadozva, fenn a Golgota csúcsán lesz igazán
l{risztussá, Messiássá, mlndnyájunk Megváltójává. Az emberi 'történelem legna
gyobb botránya, az ártatlan megkínzatásának és feláldozásának drámája bomlik ki
a tizennégy állomás történetében. A költő úgyszólván személyes tanuságot tesz a
történtekről, megidézi mindazokat, akik akkor éltek és látták, akik közönyösen,

esetleg feszítsd meg-et kiáltva, vagy száno részvéttel szemlélték, de semmit sem
tettek.

Es a hallatlan botrányt megismétli a történelem. Újra ártatlanokat üldöznek,
kínoznak, áldoznak fel az őrület oltárán. Az üldözöttek között nincs ugyan egy
újabb Jézus, de Isten milliónyi gyermeke járja összezsúfolva. be vagonírozott 00
romként a hosszú keresztutat, hogy egészen elégő i áldozat legyen a füstöt okádó
krematóriumok modern Golgotáján. Így tehát a költőnőnek, a konvertita Langgás
sernek, akinek leánya is az elhurcoltak között volt, saját, személyes szenvedéstör

ténete ez a keresztút.
Végül, de nem utolsósorban szenvedéstörténete ez a költemény magának a

német népnek is. A félrevezetetteké. az őrületbe kergetetceké. az emberségükből

kiforgatottaké, aÍtiket a bűn fertőjében hempergetett meg a téboly és a terror.
Azé a népé, amelyik irtózatos árat fizetett az őrületért. Rommá, pernyévé, porrá
változtak virágzó városai, önmaga tépte le magáról mindazokat az emberi érté
keket, amelyekkel századok ékesítették fel, fenékig kellett ürítenie a rettegés, az
éhség és a nyomorúság keserű poharát. Erről is beszámol ez a keresztút iszonyúan
érzékletes képekben: az üldözőt is szánja az üldözött. I

Ahogy Krisztus is feltámadott sírjából, a költő képzeletében is új birodalom
támad a rémségele tengeréből: a szeretet, a testvériség, az emberség boldog bi
rodalma - Isten országa. És a remény, amely alélek mécsesét táplálta a sötétség
idején, nem éghet el többé már egészen, az emlékezetért lobog tovább a jeltelen
sirok felett.

(b. l.)

ELISABETH LANGGASSER

NÉ1lJET KERESZTÚT

L állomás

.lé~ust halál,.a ítélik

A b'írónál egy hang vízért kiált!
Befagyott a kút az éji hidegben.
A vödör billeg, dübög míg felér,
a kapunál tömeg Wlong dühödten.
Igazságot! Ez legyen, ez a víz
megtísztítónk, me ly nyüzsög halainktól?
Pilátusnak kell - Ó, vissza ne öntsd,
mert hideg vérük megdermedne aKkor!
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II. állomás

.Ié~u. vállára vessi a kere8stet

Tömeg tolong. Gránitlépcsők előtt

egy martalóc támasztja alabárdját.
Felsötétlik a kereszt, nép zajong 
S lefelé jön, kinek nevét kiáltják.
Hallod-e bitó! Élt egyszer a fád,
szégyened ben szét kellene hasadnod.
Am te csak mamdsz és térdre lököd
nem is vagy te fa, hazudik a rostod!

III. állomás

.lézus előB::.;;r esik el a l~ereszttel

Isten inog s elesik. Borzadok,
betör az éj, és a nap eltűnőben.

Borulj a kőre. feküdj arcodon,
és fel ne nézz, mert megvakulsz különben.
Csend! Még a nevét sem kiálthatod
- szádban mint epe téged is eléget
lehullnának az égi madarak
és visszhangjától megsüketülnének!

IV. állomás

.lé:t.lIlS találkosik drá «uJjá'l-,.l

Egy asszony jön, ruhája ismerős 
emberi vér, benn a szívben rekedj meg,
forrása forrj, folyama tornuosui),
a folyton folyó tovább nem eredhet.
Ömlik mégis. Meg nem állíthatom
a rőt nedvet, körmöm nyomán kiserken,
sem azt a sósvizű áradatot,
mely egyszeriben szertejut szememben.

V. állomás

C'irenei Simon

Itt térdelek és kínom átkozom. .
Arra késztet, hogy élezzem a kartiom:
Ez undorít. Levetkezném magam
és idegen vérkörbe kell ugornom.
Te kereszt alá kényszerült erős!

Melled és torkod kell most átlehelnem,
hátad a verítékemtől vizes,
testedbe zuhan 'lángolva a lelkem.

VI. állomás

Ji'eronika Jésusnak nyújtja kendőjét

Messze vagyok. Gyermeki ágyamon
fekszem vad lázálom kábulatában:
Mellemre térdel szörnyű gyilkosom,
nyakam lecsuklik és ltabzika szájam.
Tom,bol felettem őrült lángvihar
s a húsom ég, az izzást szinte ontja,
kiáltok. .. ide... egy kendőcske int,
s a testem zúgva süllyed hűs habokoa ...
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VII. állomás

.Iélllius másodlJlllior esik el a keresstfel

Tenger feledés, vastag tengerár!
Benned bíborzátonyként szunnyadoz most
az emlék, me ly rólam lágyan levált
s mínt egy ruha, alám, a mélybe hullott.
- Egy tompa ütés mélyemig hatol
s a rémes tudat feltör kavarogva.
Vérpalástban a lelkem felszökik,
s Istennel együtt rántják ott a porba.

VIII. állomás

Jeiru!l!lsálem ass%SoRya.i

Nehéz lég ömlik. Asít a kapu.
A gyászfekete falak tömörülnek.
A boltozatból tompa jaj szakad,
nyakon fog, csuklómra béklyók izülnek.
El a dohbűzből, tí asszonyok ott,
a tekintetet párnák tornya mentse!
Vagy mint én, háborgás kínjaiba,
a fiatok belefui öletekbe.

IX. állomás

Jélllius harmads.or esi" el a keressttel

Az út meredek, s a zaj csendesül.
Bíróság, utcák eltűnnek a mélyben •..
A szél körülzúg, a fény körüZönt
s izzón olvad irdatlan gyűZölségem.

Isten elbukik. Legyen. A hitem
a látszatokból kiemeli arcát,
s a foghatatlan viharában ész
és értelem maguk önként megadják.

X. állomás

Jél::iust megfoslll1tják ruháitól

Helyben vagyunk. A város völgybe vész,
tornyok, kémények tündöklenek ott csak,
távoli tájat tár a tiszta lég,
a messzi hegyek lábukig ragyognak.
Szellemem roppant gúzsból szabadul.
Lehull a vas, szívem bilincse tört szét.
Pribékeké Isten gúnyája már,
s a kínok fÜ1'dőjébe meztelen lép.

XI. állomás

Jésust kereslllitre fe.sítik

Betelt az ídő. Lelkem a halom
bontásával a völgyet töltve látja.
Száz zugban Isten magát osztja seét,
hegyet zúz be a pörölyök csapása.
Aayam kiég. Nem zeng így fa s acél,
ilyen hang nem származhat emberektől:

lsten köréből kiszakad a föld
s a világ szíve hangosan dörömböl.



XII. állomás

,Tésu8 meghal a here8sten

Viaszként olvad 6. És fénybe fúl
a táj, mindenütt vad tűzvész világol.
Ö, minden sir i lepel hogy vakít!
Ö, hajnal kel a börtönök falából!
Egy lángoló kard döf az ég felé,
a nap sistereg, szénjekete katlan.
Hol vagy Isten? A légbe markolok.
Dörgés csattog. Éj sötétlile alattam.

XIII. állomás

A tengerből kél új birodalom.
Vegyük le sarunk, iuduljunk feléje.
Az Éden. ez! Ott magaslik a fa,
ezt az Úr tulajdonának itélte.
Most kereszt névvel nő a Golgotán,
s vá'Uságot teTem az emberi lénynek!
Ó, nemes gyümölcs, érett, véTpíros,
ágaidról leoidozunk mi téged!

XIV. állomás

Jésuat 8írba te8sik

Megtörtént. A jöldben nyugszik a test,
kihiilt, hogy mi, emberek lánggal égjünk,
meztelenül, hogy vér és veriték,
jaj és baj mutassa. testvériségiink.
Szedelözködjetek, menjünk haza.
KésőTe jár, alszik a táj az éjben.
Ne féljetek! Mi lelkünk mécsesét
táplálja, többé el nem ég egészen.

Bitteí Lajos fordítása

NAPLÓ
VI. PÁL PÁPA VIETNAMRÓL

"Szerány és fegyvertelen" fáradozásnak nevezte VI. Pál pápa a saját és a
katolikus egyház lépéseit a vietnami béke érdekében, melynek "ereje csak azok
ban a keresztény és emberi indítékokban rejlik, amelyekből fakad, de gyenge
azokhoz a rettentő nehézségekhez képest, amelyeket le kellene küzdení."

Az alábbiakban a Szeritatya Vietnammal kapcsolatos megnyilatkozásaiból idé
zünk, melyeket színte a háború kezdete óta ímtéz a világhoz, mert - amint am
a Podgornij szovjet államfőnek 1965 decemberében küldött táviratában hangoz
tatta - "az az összecsapás, amely ezt a boldogtalan országot vérrel mocskolja be,
súlyos fenyegetést jelent a világ békéjére nézve".

1966 szeptember - VI. Pál pápa Christi Matri Rosarii kezdetű enciklikája:
"Távol-Kel,eten még mindig elkeseredett háború tombol, még mindig kegyetlen
harcokat vívnak. Ez arra int bennünket, hogy amennyire tőlünk telik, ismét és
még határozottabban lépjünk fel a béke fennmaradásáért. Úgy érezzük, hogy a
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