
DE PROFUNDIS!

„Az utóbbi években az emberi nem, mely már úgy-
is százféle delíriumában vergődött, megtébolyodott.
Az egész világ zuhanó romok dübörgésétől menny-
dörög… Mindenütt káosz gomolyog, reménytelen
zűrzavar, nyüzsgés, mely megfertőzi a fülledt le-
vegőt… A nagy kísérlet vége felé jár. Az emberek
azzal, hogy eltávolodtak az Evangéliumtól, a
pusz tulás és a halál karjaiba hanyatlottak!”… Eze-
ket a megrázó szavakat írja Giovanni Papini a Krisz-
tus Története világhírű szerzője gyönyörű imájá-
ban, több mint két évtizeddel ezelőtt, amikor négy
álló éven keresztül vér szennyezte a világot.

Az emberi történelem a legigazibb Divina Co -
me dia, az egyetlen és mélységes isteni színjáték,
melynek örök rendezője, az idők és történések kor-
látlan Ura, a történelem alkotója, és ebben a szín-
játékban még talán soha sem volt olyan tragikus fel-
vonás, oly szörnyű és reménytelen jelenés, mint az
Úrnak 1943-ik esztendeje! Ötödik esztendeje tart a
gigászi mérkőzés, ötödik esztendeje, hogy az Isten
a világra szabadította a pokol szörnyűségeit, hogy
öljenek, gyilkoljanak, romboljanak, hogy a törté-
nelem nagy színpadáról kitöröljenek mindent,
amit szépnek, szentnek, boldognak tartottunk év-
századokon keresztül, és a halál bakacsinjával
vonjanak be minden kulisszát.

Trónok omoltak össze, országhatárokat sodort
el a rettenetes áradat, évszázados intézmények és
eszmények süllyedtek el a történelem nagy süly-
lyesztőjében, világrészek állnak lángokban és em-
bermilliók megkínzott ajka zokogja az égre a De
profundis örök sirámait. Ó, mi bíztunk sok min-
denben, emberi védőfalakban, vasbeton erődít-
ményekben és acélkolosszusokban, szövetsége-
sekben és baráti szavakban, biztos ígéretekben és
fegyvereink legyőzhetetlenségében… Voltak pró-
fétáink és jövendőmondóink, vezéreink és meg-
váltó politikusaink és mégis ide jutottunk!…

És amikor látjuk, hogy minden összedől és tönk-
remegy, Isten láthatatlan ujja fölírja a halálba ro-
hanó világ egére Izajás szavait: „Én vagyok az Úr,
mindenek alkotója, ki egyedül terjesztettem ki az
egeket, ki megszilárdítottam a földet… Ki semmivé
teszem a jósok jeleit, és balgává teszem tudomá-
nyukat!” Igen, a mindenható Isten, a történelem
Divina Comediájának szerzője és rendezője, sem-
mivé tette az emberek hiú reménységeit, ledöntötte
az évtizedek óta építgetett istenkáromló bábeli tor-
nyait, megőrjítette a megváltást hirdető és a vilá-
got pokolba taszító politikai jövendőmondókat,
összetörte az Ég ellen ágáló emberi gőgöt, okta-
lanná a végtelennek hirdetett emberi elmét és az
ökölre támaszkodó durva erőszakot! S ma a földön

fekszenek, összetörtek az emberiség kevély bál-
ványai, ma a földi pokol mélységéből sír fel a meg-
gyötört világ, megváltást, szabadulást kereső kö-
nyörgése De profundis… Az élet legmélyéről, a
nyomorúság és szenvedés, az összeomlás és ta-
nácstalanság, a reménytelenség és sorvadás mé-
lyéből kiáltunk ma a történelem örök Urához: Hall-
gasd meg esedezésünket! Könyörülj rajtunk!

Európát összebombázott szentélyek kormos
üszkei borítják, de mindennél tragikusabb az em-
bermilliók lelkének meggyalázott, megfertőződött,
kiüresített és lerombolt szentélye, kőbe vésett, már-
ványba álmodott dómoknál értékesebb halhatat-
lan lelkek tömegének kárhozatba, hitetlenségbe, re-
ménytelenségbe való szörnyű zuhanása! És éppen
ma, éppen az emberi erő és ész végső útvesztőjé-
nek korában kell belekapaszkodnunk az egyedül
hatalmas és egyedül segítő Megváltó Krisztusnak
evangéliumába! Mert soha annyira nem éreztük,
soha olyan élesen bizonyossá nem vált az Úr Jé-
zus mondása: Én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet, s aki engem követ, nem jár sötétben! Magunk -
ban bíztunk, önmagunkat kerestük, Isten nélkül
akartunk építeni, Krisztus nélkül szőttük tervein -
ket, vágyaink lázában égünk és a földi lidércfé-
nyeket hajszoltuk… és ezért mindannyian eltéved -
tünk, mindannyian elvesztettük Krisztust.

S amikor minden emberi remény összeomlik,
amikor mindenkinek látnia kell azt, hogy minden
emberi számítás csalárd okoskodás, hatalom és erő
semmivé válik, amikor a divina comedia megren-
dítő felvonásának láttára kétségbe kellene esnie az
emberiségnek, akkor mindnyájunk szívében föl kell
törnie az égi megrázó imának, annak a könyör-
gésnek, melyet a porba omló San Lorenzo bazili-
ka törmelékein imádkozott Krisztus helytartója: De
profundis! A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk!

Nem tudhatjuk meddig tart még a szörnyű je-
lenés, nem tudjuk, mit készít még számunkra az
idők megpróbáltatása, de egy biztos! Nincs me-
nekvés, nincs szabadulás Krisztus evangéliumán kí-
vül! Ma elvetünk magunktól minden emberi re-
ményt, ma eloltjuk lelkünkben a bűnök lázától égő
lángokat, ma belátjuk, hogy vétkeztünk és megér-
demeltük Isten haragjának ostorát! Ma letérdelünk
és imádkozunk… És bármennyire is méltatlanok va-
gyunk Krisztus kegyelmére, mi hittel és megin-
gathatatlan bizalommal nézünk föl a megváltó Ke-
resztre: De profundis, a mélységből életet ígérő és
adó szent Életfára!

DR. SZÖRÉNYI ANDOR

(1943. november — A gépirat alján:
A vezércikk nem jelenhet meg, törölve.
Dr. Kurdi János sk. kir. ügyész — 1943. nov. 20.)
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