
zítja el a szocializmus eszméit is a lélek
telen gépemberek társadalmának, a fa
lansaterek világának mozgatójává, ami
teljességgel idegen az igazi szocializmus
tól). A Mensáros által megformált Lu
cifernek nem sikerül bukásba taszíta
nia Isten képének hordozóját, Éva anyá
nak érzi magát, Adám - az öngyilkos
ság helyett - elindul a "küzdve küzdés
és bízva bízás" történelmivé szélesülő

útján. Lucifer Istennel szemben is el
veszíti a harcot. Mensáros László Lu
ciferje kítűnően, a szerep korszerű - és
Madách-hoz hű - értelmezésének megfe
lelően jeleníti meg ezt a ridegen gúnyo
lódó, cinikusan filozofáló, meddő csa
tát vívó Lucifert.

Stílusos, a műhöz illő volt a Liszt Fe
renc műveiből összeállított kísérőzene,

mégis egyes jelenetekben - például a

párizsi színben - indokolatlannak érez
tük. Sik Igor felvételei múvésziek, ér
zékletesen, hangulatot· teremtően köve
tik a cselekményt, az egyes szereplők

játékát és a tömegjeleneteket. Különö
sen .kiemelkedő a londoni színben az el
ítéltről a felbomló vásári forgatágra vil
lanó képsorozat, a falanszter számmá
szürkített embereinek és a büntetésre
ítélt Platonnak, Michelangelonak és tár
sainak vonulása, valamint a zárókép
végtelenbe táruló panorámája.

Minden egybevetve: Az ember tra
gédiája tv-változatának nézői nagy, mű

vészi és felejthetetlen eseménynek vol
tak a szemtanúi, s ebben a vállalkozás
ban nem az árnyoldalak, hanem a ma
radandóak élnek tovább.

BALASSY LAsZLÚ

DOKUMENTUM
SERÉDI BÍBOROS FELSZÓLALÁSA
SZÁLASI HATALOMÁTVÉTELE ELLEN

Huszonöt évvel ezelőtt, 1944. október
15-én kezdődött SzáIasi Ferenc "nem
zetveze:tő" nyilas terroruralma. Ennek a
néhány hónapos korszaknak szégyenle
tes, szomorú történetét számos vissza
emlékezés, tanulmány, adatközlés vilá
gította már meg az elmúlt években.
Mindeddig kiadatlan maradt azonban az
a jelentős és rendkívül érdekes doku
mentum, melyet az esztergomi Prímási
Levéltár 180/1945. szám alatt őriz. Az
itt található iratokból ismerhető meg
Serédi bíboros-prímás, esztergomi érsek
alkotmányjogi érvelésre alapozott tilta
kozó akciója Szálasi Ferenc hatalom
átvétele ellen. Valamennyi írás Serédi
bíboros sajátkezűleg írt levélfogalmaz
ványa és azok mellékietei.

Szálasiék az alkotmányosság látszatát
azzal is biztosítani akarták, hogy az ak
kori magyar törvények értelmében, né
mi késéssel ugyan, de összehívták az
ún. Országtanácsot. Az 1937. évi XIX.
törvénycikk ugyanis a kormányzói szék
megüresedésének esetére a főhatalmat

az; országtanács kezébe tette le.
Horthy október 15-én történt lemon

dása után az Országtanács 1944. októ
ber 27-én ült össze először. A tanács
összetétele a következő volt: Tasnádi
Nagy András képviselőházi elnök, báró
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Perényi Zsigmond felsőházi elnök (ők

ketten voltak az országtanács elnökei),
dr. Jakab Mihály, a Kúria másodelnöke
(mint jegyző), sipeki Balázs KorrIéI, a köz
igazgatási bíróság másodelnöke, SzáIasi
Ferenc, mint miniszterelnök és Beregff1l
Károly, mint honvédelmi miniszter (e
két utóbbi jelenléte ellen, egy visszaem
lékezés szerint, alkotmányjogi észrevé
telt tett ugyan az egyik elnök, mert nem
volt írásbeli kinevezésük. Tényleges je
lenlétüket azonban eltogadták.) Jelen
volt Serédi bíboros-prímás is, az idézett
törvényintézkedésnek megfelelően.

Ezen az országtanácsi ülésen tette meg
a bíboros felszólalását, melyet ő maga
történelmi jelentőségűnek nevezett. Ha
mérlegeljük, hogy hol és mikor hang
zottak el ezek a szavak, akkor méltán
nevezhetjük bátor kiállásnak. A ma
gyar nép túlnyomó többsége - minden
jogászi érvelés nélkül - tisztában volt
a nyilas uralom törvénytelen, népelle
nes, embertelen jellegével és részben
passzív, részben aktív ellenállást tanú
sított. Serédi a maga módján, száraz
nak tűnő alkotmányjogi fejtegetésével
kapcsolódott az ellenállásba és legalább
azt akadályozta meg, hogy Szálaslék az
alkotmányosság álarcában tetszelegje
nek.



A felszólalás szövegét - nyilván Szá
Iasi utasítására - kihagyták az ülés
jegyzőkönyvéből. Serédinek többszörö
sen kellett követelnie - a. levelfogal
mazványok tanúsága szerint -, hogy
rnegküldjék neki a [egyzőkönyvet, Ami
kor ez megtörtént, tovább folytatta le
vél útján a küzdelmet azért, hogy fel
szólalásának szövegét utólag csatolják
a jegyzőkönyvhöz. Ezért írta le saját ke
zűleg fejtegetését és küldte el novem
ber 22-én az országtanács tagjainak, köz
tük elsősorban a már Sopronba mene
kült Tasnádi Nagy Andrásnak is.

Serédi 1944. október 27-i beszédének
legérdekesebb részei szó szerint ezek
voltak:

"Nagyméltóságó Elnök Úrnak! Igen
tisztelt Országtanács !

Mindnyájan megtekintettük a kor
mányzó úrnak legmagasabb tisztéről

szóló lemondó levelét, melyen ugyan,
mint velünk együtt Tasnádi Nagy And
rás elnök úr őnagyméltósága hangos
szóval is megállapította, miniszterelnöki
ellenjegyzés nincsen, de mert a rajta le
vő kormányzói aláírás valódiságához
kétség nem fér, hitelesnek kell am el
fogadnunk. Ezért a lemondó levél értel
mében forma szerint megüresedett a
kormányzói szék. úgy, hogy ezen az ala
pon az 1937. XIX. tc. értelmében az Or
szágtanács megkezdheti működését,

Azonban nem hallgathatom el, hogy a
kormányzói szék tényleges és .jogszerint
való megüresedése a kormányzó úr le
mondásának egyéb körülményeitől is
függ. Ezekhez most nem tudok teljes
határozottsággal hozzászólni, mert a rá
dió és az újsághírek teljes bizonytalan
ságban hagynak. Először ugyanis azt
hirdették, hogy a kormányzó urat eltávo
Iították, sőt várbeli lakását lőtték is,
úgyhogy mind a magyar, mínd a né
met (ezt a szót később áthúzta és fö
léje írta: "másik") oldalról voltak ha
lottak is. Ha ez így van, akkor a kor
mányzó úr lemondása erőszak miatt ér
vénytelen. Később meg azt mondották
a rádió és az újsághírek, hogy a kor
mányzó önként mondott le, és helyezte
magát német védelem alá, nem tudom,
ki ellen. Ha ez így van: akkor tényleg
is, alkotmányunk szerint is bekövetke
zett a kormányzói széküresedés esete,

A rádió, a sajtó és a miniszterelnök
úr közlése alapján megállapítható, hogy
Szálasi Ferenc a kormányzói hatalmat
de facta átvette és gyakorolja, hiszen
például már minisztereket is nevezett ki,
pedig ez nyilván a kormányzó jogkö
rébe tartozik. A kormányalakítással
megbízott államférfiú ugyanis csak ki
szemeli a mlniszteri tisztre szerinte al-

kalmás személyeket, de a kinevezés a
kormányzóra tartozik, akinek a kiválasz
tott személyeket kinevezésre felterjesz
ti. Azonban a kormányzói hatalom át
vétele és gyakorlása alkotmányunk sze
rint de iure érvénytelen. Érvénytelen
akkor is, ha a kormányzó a maga ha
talmát akár írásban, akár - mint a
rádió és a napi sajtó meg kormány-nyi
latkozatok állítják szóval adta át
Szálasi Ferencnek, mert a kormányzó
nak az 1920:1. tc. és az 1937:XIX. tc.
szerint nincs joga a saját hatalmát akár
egészen, akár részben másra átruházní."

Ezután a bíboros kifejtette, hogy miért
nincs joga erre a kormányzónak, majd
így folytatta:

"Abban a feltevésben, hogy a kor
mányzói szék valóban jogilag is meg
üresedett, elfogadom, hogy az Ország
tanács megkezdheti működését, amely
nek fó feladata a széküresedés meg
szüntetése azzal, hogy a kormányzói
szék megüresedésének megállapításától
számított nyolc napon belül összehívja
a kormányzóválasztó országgyűlést. Én
ide vonatkozóan azt az indítványt ter
jesztem elő, hogy az Országtanács java
solja a november 3-ra összehívandó or
szággyűlésnek, hogy ne kormányzot, ha
nem a nagykorú és arra alkalmas ma
gyar állampolgárok közül ideiglenes ál
lamvezetót (órszágvezetőt, nernzetvezetőt)

válasszon, még pedig titkos szavazással.
Tekintettel az elkövetkezendő béketár
gyalásokra, de ezektől függetlenül is, a
jelölt semmiféle politikai párt tagja
nem lehet, ha pedig eddig az lett volna,
pártjából ki kell lépnie. A megválasz
tottnak a kormányzói jogkörból csak
annyit adjunk át, amennyi az állam éle
tének folytatásához okvetlen szükséges.
Hivatalában addig marad, míg az új,
törvényes kormányzó esküjét le nem te
szi, illetve a törvényes kormányzó szé
két el nem foglalja. Én azért indítvá
nyozom ezt az ideiglenes megoldást,
mert - bár a két Ház határozatképessé
ge bizonyosan meglesz - mégis mind
annyian érezzük, hogy az országgyűlés

jogilag ugyan igen, de erkölcsileg már
nem képviseli az egész nemzetet, hiszen
tagjainak egy része le van tartóztatva,
más része katona, ismét más része orosz
megszállás alatt van, vagy már nem tud
megjelenni az országgyűlésen.

A 'Választásnak érvényessége
amennyiben az országgyűlés índítványom
mellőzésével kormányzot, vagy teljes
hatalmú ideiglenes államfőt óhajt a
nemzet élére állítani, - a kormányzó
lemondásának érvényességén kívül ter
mészetesen éppen úgy, mint az ország
gyűlés többi aktusának (határozathoza-
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tal, törvényhozás stb.) érvényessége az
.országgyűlés tagjainak szabadságától is
függ. Ezért tisztelettel kérem a minisz
terelnök urat, hogy az országgyűlés ösz
szes letartóztatott tagjait bocsássa, vagy
bocsáttassa szabadon, továbbá, hogy az
országgyűlés két Házának elnökéhez
olyan átiratot méltóztassék intézni,
amely szerint az országgyűlés tagjainak
-szabadságát, kivált hivatalos országgyű

lési szereplésük alkalmából, ezekben a
zavaros időkben az ide vonatkozó tör
vényeken túl külön is biztosítja, úgy,
hogy azokat felszólalásaikért, szavazá
saikért stb. sem a hivatalos karhatalom
emberei, sem felfegyverzett felelőtlen

elemek bántalmazni nem fogják."
Szálasi, aki nyilván megértette ebből

a felszólalásból, hogy nem számíthat
Serédi támogatására abban, hogy nyílt
terroruralmát a fennálló alkotmányjogi
törvényekkelleplezze, megpróbálta pusz
tán elvi, elméleti jellegű fejtegetésnek

minősítení az elhangzottakat. Ez ellen.
a bíboros Tasnádi Nagy Andráshoz in
tézett december 4-i levelében is tiltako
zott: és kijelentette, hogy felszólalása
elméleti és gyakorlati jelentőségű volt.

A felszólalás szövegét végűl is csatol
ták a jegyzőkönyvhöz. Az ügy egészen
1945 márciusáig húzódott. Ekkor már
küszöbön állt az országnak a német
megszállás és nyilas uralom alóli teljes
felszabadulása és Serédi prímás hirtelen
halála is.

Serédi Jusztinián egyházpolitikai és-
közéleti működésének teljes elemzése, a
tanulságok levonása történetírásunknak
még el nem végzett feladatai közé tar
tozik. Annyit azonban az idézett iratok
ból megállapíthatunk, hogy alkotmány
jogi eszközökkel vívott küzdelrne Szálasi
uralmának törvényesitése ellen mínden
képpen politikai szereplésének pozitív'
oldalán könyvelhetö el.

ROSDY pAL

?\IENNYORSZÁG, POKOL, TISZTÍTÓTŰZ
A MAI EMBER KÉPZELETVILÁGÁBAN

"Az égi Jóság, melyen sohse száll át
irigység árnya, önmagában égve
szórja az örök szépségek sugarát."

(Mennyország)

"Itt sóhajok, sírás és csikorogva
száz jaj hangzott a csillagtalan e]en,
hogy könnyem rögtön eleredt csoroaca:"

(Pokol)-

,.. .. második Ország kerül íme szóra,
ahol kitisztul az emberi szellem
s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója."

(Tisztí-tótűz)

Két éve hangzanak fel ezek a szavak,
Dante Isteni színiáték-ának sorai a 'I'há
lia Színházban, rnindig zsúfolt nézőterek

előtt. "Te Deum szól bennem az ember
hez Dante istenén keresztül" - vallot
ta az előadás rendezője a bemutató al
kalmával. S azóta estéről estére a kö
zönséghez is szól és számvetésre, lelki
ismeretvizsgálatra ösztönöz. Rákényszerít
arra, hogy szembenézzünk a kérdéssel:
létezik-e számunkra túlvilág és hogyan
létezik? Milyennek látjuk ma, a tudo
mányos és technikai bravúrole korában
a mennvország, a pokol és a tisztítótűz

-képét? Az Isteni színiáték egyik legutóbbi
előadásának szünetében a közönségtől

kértünk választ. Az alábbiakban a mín
ket érdeklő feleletek összefoglalásai kö
vetkeznek.

1. A mermyország a megtalált és
örök birtokba vett Isten. A pokol az el
veszített Isten. Az út vége, ahol ítélet
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után jobbról a mennyország fogad, balról
pedig a pokol mélye tátong. Az örök
fény és az örök sötétség. Az Isten köze
lében kijelölt magasság vagy az ember
telen szakadék. A rend beteljesedése:
amikor a véges emberi lény visszaszár
mazik alkotójához. az abszolút létező

höz. A halállal véget ért földi próba si
kerei és sikertelenségei, s életünk utol
só órájában adott végső igen vagy nem,
hit és tagadás döntik el sorsunkat eb
ben a téren kívüli világban. Úgy tűnik,

hogy földi keretek között a teljes ön
megvalósulás, az ember lényegi erőinek

tökéletes kibontakoztatása nem lehetsé
ges, csak relatív módon. Éppen ezért
tölt el bennünket optimizmus a végtelen
irányába: a túlsó világtól önmagunk
elemi felszabadulását, a lélek minden
titkolt vágyának realizálását várjuk. A
kapott értékekkel jól gazdálkodó, sokol
dalúan fejlett ember csak iU juthat
olyan állapotba, hogy biztosítsa uralmát



a külső formák és önmaga felett. A
gyakorlatban minduntalan erőt vesz raj
tunk a szorongás és a csüggedés, ha el
mulasztottunk valamit, nem cseleked
tünk helyesen, vagy talentumainkat nem
tudtuk sikerrel értékesíteni. A menny
országban ez magától értetődő lesz, az
ember természetes joga és eredendő kö
telessége, hogy tehetségét, képességeit
továbbfejlessze. Az az érzés, az a szel
lemi vagy lelki kincs, tulajdonság, jel
lemvonás, személyi többlet, ami ben
nünk hiányzott vagy amit másban híá
nyoltunk. ott pótlódik és kielégítést
nyer. Minden olyan, amire most csak
áhítozunk, a mennyben birtokba vehet
jük: aki szüntelenül harcott vívott önma
gával a tökéletesedéséért, ott végre meg
békélhet; akinek a vele szemben elköve
tett igazságtalanságok fájdalmat okozták,
ott mérhetetlen igazságban lesz része;
akiből már kiveszett az alkotás öröme
vagy kínnal keresi célját, hivatását, ott
állandóan töltekezhet örömmel és mín
den bizonnyal megtalálja létének értel
mét is. Csak egyet nem kaphat meg
senki: a szeretetet, mert azt neki ma
gának kell hoznia, ide ez az ajánlo levél.

A pokol a lélek 1élelme és az eltaszí
tott örök boldogság felismerése. Ahol a
lélek végleg és visszavonhatatlanul el
szakad Istentől, aki - bár létezésében
továbbra is fenntartja - megvon tőle

mindent, ami felemelő és vigasztaló, mert
a lelkiismeret-furdalás és az önvád "ben
nük meg nem hal és az ő tüzük el nem
alszik" (Mk 9, 42-47). A legkevésbé
hihető, hogy itt valóságos tűz várná az
elkárhozott lelkeket. Inkább a lélek
haldoklásának színtere ez, egy "máso
dik halálé", ahol "keresni fogják a ha
Iált, de nem találják; vágyódnt fognak
a halál után, de a halál futni fog elő

lük" (Jel 9, 6).
A tisztítótűz a mennyország és a po

kol előképe. A bűnbánatra képes lélek
vezeklése. lehetőség az újjászületésre.
('gy utolsó próba. Hinnünk kell abban,
hogy talán minden ember először idejut
a biológiai halál után s itt dől el: van-e
benne elég szeretet ahhoz, hogy később,

a bűneitől való megtisztulása során vál
lalni tudja Istent vagy sem. Itt derül
ld: van-e benne legalább csírája, kez
deménye a szeretetnek, amiért Isten ir
galmát nekiajándékozhatja. Lehetséges
nek kelj tehát tartanunk, hogya végső

földi válasz után a purgatóriumban is
mét megkérdezik: komolyan gondol
juk-e az igent vagy a nemet, jól meg
fontoltuk-e az önmagunk feletti bírásko
dást? A földön látatlanban döntöttünk,
itt a dolgok látható tudatában. Ettől

függ, melyik kapu nyílik meg szá-

munkra a tisztítótűzben letöltött bünte
tés után.

(Elmondtak : M. P.-né ált. ískolai taní
tónő, K. I. gyógypedagógus, B. B. ipar
művész, H. L. kisíparos, T. K. gondo
zónő, Sz. P. nyugdíjas főkönyvelő.)

II. A ma emberének nagyon nehéz
hinni a pokol létezésében. Amikor szá
mára Isten a szeretet, a tökéletesség és
a feltétlen jóság - a poklot idézőjelbe

teszi. Nem tudja összeegyeztetni Isten
nel az örök fájdalom és gyötrelem kilá
tásait. Még a földi igazságszolgáltatás is
képes arra, hogy bizonyos idő eltelté
vel megbocsásson. Vannak elévült bűn

tettek. Megtörténik. hogy az életfogytig
lanra ítéltet felmentik tíz vagy tizenöt
év után jó magaviseletéért. A törvény
erre lehetőséget ad. Isten azonban nem
kegyelmezne? Nem nyújt többé legalább
egy esélyt, hogy helyrehozzuk, amiben
vétkeztünk? Hiszen Ö kér bennünket
újra és újra, hogy bocsássunk meg fele
barátainknak hetvenszer hétszer, mín
dig és mindenkor. Nem igazságtalanság
az, hogy mulandó bűn örökké tartó
büntetést kapjon?

Már a régi egyházatyák is (Origenes)
feltételezték. hogy a kárhozottak vala
rnikor megférnek, s vitatták, vajon az
evangélium csakugyan valóságos, nem
képletes tűzről beszél-e? Mit jelent a
ma emberének a pokol? Elsősorban nem
tüzet és testi szenvedést. Nem túlvilági
kínokat és reménytelen szabadulást.
Egyetlen emberről sem állíthatjuk biz
tosan, hogya pokolban van, még Jú
dásról sem. Így, a mi tudásunk szerint
éppenséggel üres is lehet. De tegyük fel,
hogy létezik olyan ember, akinek az
élete a bűnök egyetlen hosszú lánco
lata volt, aki földi pályája legvégső

pillanatáig ártott embertársainak. Még
halálában is megátalkodott. Elképzelhe
tő-e, hogy ilyen ember részesülhet abban
cl boldogságban, amid Isten közelsége,
színről színre látása jelent?

Isten a szeretet, de a szeretetet sem
lehet másokra erőszakolni. Isten a töké
letesség, de senki sem lesz akarata elle
nére tökéletesebb. A szeretetnek ugyan
is tiszteletben kell tartania a szabad
választást. Tehát a "nem"-et is. Aki nem
akar Istenhez jönni, aki elutasít minden
felebaráti szolgálatot, nincs kényszerít
ve az ellenkezőjére. Kívül maradhat, sa
Ját gyűlöletének és tehetetlenségének a
börtönébe zárva. Befalazva a részvétlen
ség és az önzés téglái közé, mínt a mo
dern világ Kőműves Kelemennéje. Aki
nemet mond, saját maga apró kis iste-
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névé válik, kővé dermedt bálvánnyá,
arra ítéltetve, hogy az legyen, ami
lenni akar. Nagyon nehezen fordulhat le
később az adott pályáról, mert eltorla
szol minden utat másfelé. Saját elhatá
rozásából. Isten elutasítása, az önzetlen
emberi segítségek megtagadása a földön,
ez a belső sötétség: a lélek vaksága. A
pokolban, a .Jcülső sötétségben" (Mt 25,
30) az embert kívülről is vakság nyomo
rítja, mert egyesegyedül marad, elhagyá

·tottan. Annak, aki nem akarja Istent, a
szeretetet, nélküle kell boldogulnia. Ez
a pokol. Mi ítélkezünk így önmagunk
felől, az önkéntes igazságszolgáltatás je
gyében. Isten pedig az ítéletet tudomásul
veszi megfellebezhetetlenül, A pokol
éppúgy kapcsolódik földi életünkhöz,
mínt a menny. Megérthetjük, érezhet
jük, tapasztalhatjuk. S rajtunk múlik,
hogyan választunk.

(Elmondták: B. Gy. elektroműszerész,

H. P. óvónő, ez. 111. orvos, L. K. ad
minisztrátor, J. L. középiskolai taruír,
K. B. vegyészmérnök, Ö. O. osztályve
zető.)

III. Ha arra gondolunk, "hogy az örök
boldogság szem-nem-látta, emberfül
nem-hallotta ország, Isten országa,
amely azonban már köztünk is itt la
kik, s szinte áttükröződik erre a világra,
nehezen mondhatunk érdemlegeset. De
ha Jézus ígéretei jutnak eszünkbe, s
bizonyos utalások, például az Atya és
a Fiú kapcsolatának jelei, vagy a
mennybemenetel, Pál apostol megrázó
élménye a damaszkuszi úton, ellenállha
tatlan vágyakozás kell, hogyelfogjon
bennünket a mennyország megtapaszta
lására. Ha életünk folyamán csak egy
pillanatra is bepillanthatnánk oda, ak
kor többet soha nem követnénk el bűnt.

Isten birtoklásáról. vagy fordítva: arról
az állapotról, melyben Isten vesz töké
letesen birtokába minket, bízvást. állít
hatjuk, hogy minden, ami itt a földön
zsákutcába torkollott, megvalósíthatatlan
maradt, valamiképpen betetőződik a
mennyországban, Telve vagyunk ötletek
kel, kisebb-nagyobb vágyakkal, melyek
nek kiélésére ez az élet egyáltalán nem
nyújt lehetőséget. Helytelen tudásunk,
hiányos ismereteink, fiziológiai és lelki
gyengeségeink, hibáink kiteljesítetlenül
hagynak bennünket. A mennyben, a
Szentháromság jelenlétében lehetetlenség
bármiféle statikus állapot, hiszen az
Atya is rnunkálkodik. Jézus elárulta ne
künk, hogy az emberi alkotóképesség
felmagasztalására készülhetünk a halál
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után, melynek átélésében jelenlegi te
vékenységünk olyan, mint a fizikai tör
vények szélső esetei. Számos relét lát
hatjuk annak, hogy életünk nem ér vé
get a hallálal. a szerétet-igény, a birtok
lási vágy, a kíváncsíság, a harmónia
szomjazása, célok kitűzése stb. igazolja
ezt. Hiszen ha nem így volna, minden
beállott halál nem volna más, mint
egy-egy szörnyen ostoba és vérfagyasztó
szerencsétlenség, Életünk egyetlen értel
mes folytatása is csak az Istennel való
egyesülés "lehet.

A tisztítótűz a legemberibb állapot,
sem ördögi, sem angyali tanúi nincse
nek. Megszabadúlva mindentől, amitől

csak megszabadulhatunk. nem kell az
állatvilághoz vagy az élettelen minden
séghez tartozónak éreznünk magunkat.
Nem vagyunk kiszolgáltatva többé sem
minek, csupán Isten irgalmának. Nem
tudni, van-e ott öröm, de az valószínű,

hogy a Vigasztalás Lelke nem lehet tá
vol a tisztítótűztől. ott is Isten orszá
gában él majd a lelkünk, azzal a több
lettel, hogy át fogjuk érezni Isten mér
hetetlen igazságosságát. Az öröm: a Te
remtő fokozatos és meg nem szűnő kö
zeledése. Képtelenség lenne azt gondol
ni, hogy mint egy óriási Patyolatban.
tehetetlenül hagyjuk lesikálódní lel
künkről a bűn nyomait. Ahogyan tevé
kenyeri részt vettünk a bűnök elköveté
sében, Isten megkívánhatja teljes igye
kezetünket a felé való közelítésben is.
A tudatosan elkövetett rossz következ
ményeivel is tudatosan kell megbirkóz
nunk.

Ha megpróbáljuk felmérni a pokol
[elentőségét, egy hasonlat talán közel visz
hozzá. Ha valakibe úgy szerelmes egy
ember, hogy ez az érzés az életét telje
sen kutöltt, de szerelme viszonzatlan
marad, akkor ez az ember boldogtalan,
egész élete reménytelen vágyakozás. Ha
ezt az érzést most kitágítjuk időben és
térben végtelen nagyra, a visszautasí
tást pedig örök időkre szólónak képzel
jük, akkor fel tudjuk fogni, mi lehet a
pokol. Súlyosbítja az is, hogy az Isten
reménytelen szerelmese tudja magáról,
hogy mindennek egyedül ő az oka. s lát
ja am is, hogy az Isten szerelmére vég
képp alkalmatlan s ezen a helyzeten
nem változtathat.

(Elmondták: F. Z. vegyésztechmkus.
S. J. káplán, R. Z. plébános, K. E. vil
lamosmérnök, M. B. újságíró. U. M. gép
írónő, T. A. fogtechnikus, I. L. íroda
vezető.)


