
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.
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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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