
HIT ÉS ÉLET

ISTEN-LEVELEK

Atyámfiai -, mikor levelet írok, mindig Mikes Kelemen jut az eszembe. Egyrészt tudta,
hogy a szabadságharc elveszett. A nagy Rákóczi-lobogó a porba hullott. Másrészt - ki
Ő, hogy fölvilágosult leveleket írjon a köznépnek, mely azt se tudja biztosan, mi volt az
a szabadság?

Mégis küldözgette a leveleit. Nem is küldözgette, inkább csak írta. Mondta a magáét.
Ideiglenes és nem létező nagynénjének címezve, hogy Isten - vallomásai alapján 
kebelére beássa. Mikes Kelemen az Isten kebelére vágyakozott.

Kedves atyámfiainak küldöm a leveleimet, hogy kisemmizett országomból híradást
adjak. Éri nem tudom a világ dolgait, ahogy Mikes Kelemen sem tudta, de a hírt tudom:
a valóságos haza hírét. Amely hazát elvesztettem, amely hazából kimaradtam, Külső

tagja lettem e hazának - hivő a hitetlenségben. Unmagában zsugorodva, parázs.
Országból kimaradva, mikeskelemenkedve - küldöm leveleimet atyámfiainak. Jó az

egyház kebelében lenni. Jó - otthon lenni. Hinni, otthon maradni - a biztonságos
országban. Jézus Krisztus országában. Mikes Kelemen nincs Isten országában, de oda
küldi leveleit. Olyan ez, mint a vágyakozás. Oda-lenni - ahol - Mikes Kelemen-szerűen

- Isten fénye ég.
Profán levelező vagyok, hivő az elveszítettek közül. Mintha mindig égne fölöttem egy

csillag, melynek láthatatlan irányába leveleimet küldöm...
Isten csillaga? Elveszített mennyország, vagy képzeletünk vonzó játéka? Köztünk elég

sötét hegyek merednek, sok köd torlódik. De a csillag világos. Erdély fölött él - a haza
fölött él-, az alattuk lakók boldogsága fölött él. Oda küldöm a leveleimet.

Tudom, akik az egyház és a hit boldogságában és világosságában élnek, alig értik a
sötétségből jövő csillagjeleket. Mert hát mit mondhat nekünk az, aki odakint él, a külső

sötétségben? Mit mondhat az, aki elvesztett egy hazát, melyben isteni világosság él?
Nehezen terjesztem elő leveleimet. .. Mint Mikes Kelemen, elvesztettem egy hazát.

Isten hazáját? Isten hazája bennünk van. A sötétségből a világosság felé.
Mit tehet a kimaradott, a száműzött, az Isten szabadságában meghasonlott férfi?Hogy

nem él az isteni szabadság emberi birodalmában? Vágyakozik. Levelet ír, kűlsőleg

magyarázva Isten tetteit. Hazagondol- Isten egyházára, melyet ismert, melyért küzdött,
melyet számkivetettségében el kellett hagynia. Idegen tájakon gubbasztva, visszasírva
emlékeit, lelkendezve országlását, idegen és rokon leveleket ír Anyaszentegyházának.

Nos, ilyen Mikes Kelemen vagyok én. Elmondanám, milyen istentelenül világos és
világiasan istentelen száműzött tapasztalatokat szereztem - az ember isteni országáról.
Hitetlenkedve csodálkozva: az otthoni Isten jelen van a vacsoránkban, a májusi esőkben,
az új divatokban. Itt egy másik Mikes Kelemen él, a régi hivő, a "megfáradt" József
Attila-i ember, akinek "Hosszú az Uristen, rövid a szalonna", akinek nem jön álom a
szemére, hogy haza ne gondolna. '

Atyámfiai! A régmúlt bibliai időkből vettem ezt a megszólítást, mint Pál tette sok
távoli kínzatása közt. A messzire kerültek megszólításával élek. Nem tudok mit adni
néktek, csak abban reménykedem, hogy hírt adó szavaim visszahullanak rám - a távoli
országban, a fél-hit országában megmentenek engem az elveszitettségből. Attól, hogy
Isten nélkül éljek. Atyámfiai, megérthetitek...
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