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Ezredeleji levél
Diognétoszhoz
I. Megérintenek, fiatal barátom, nyíltan és bátran föltett
kérdéseid. Áttetsző lélekkel tekintesz a világba, s fájdalommal
borít el mindaz, ami megtörik ártatlanságod és érzékenységed
falán. Egyszerre látsz tisztán és borít el a homály bizony
talansága; hangosan háborogsz, de lázadásod mélyén a félelem
lapul; úgy hiszed, el kell utasítanod mindent, amit észlelsz
magad körül, de a legnagyobb szenvedést mégis az okozza, hogy
nem találsz oszlopot, amelynek hátadat vethetnéd. Kétségbeesett
vagy, és riadt. .

Hallottál arról, hogy kétezer évvel ezelőtt valaki Isten orszá
gáról beszélt, amely minden emberi vágyat betölt, miközben
szeretetet és megbocsátást hirdetett. A választást sürgettet élet
és halál között, s tanítványai a lehető legésszerűtlenebb módon
keresztre feszített mesterükből merítették a föltámadás hitét.
Szavaival és tetteivel egyaránt gyógyított; meg sem érintette őt

a gyűlölet és az erőszak tüze. Nem a maga akarata szerint élt,
hanem annak Arcát ragyogtatta föl az emberek előtt, aki küldte
Öt; szerette árulóját és halála előtt imádkozott gyilkosaiért.

Magával ragadott az Evangélium egyszerűsége és tisztasága,
hiszen egy olyan világban élsz, amelynek beszéde távol került
"igen"-től és "nem"-től. Sóvárgás ébredt benned, hogy találkozz
a Krisztusnak mondott Jézus ma élő tanítványaival, selszántan
kutatni kezdtél, de még csak nem is sejtetted, miféle nehézsé
gekkel kell majd szembenézned. Számtalan csalódás keserűsé

gén törted már át magadat, ám továbbra sem érzel szilárd talajt
a lábad alatt.

II. Bizony nincs ma könnyű dolgod, ha Krisztus követőire

kívánsz ráakadni. Látom, mennyire zavarba ejt a megismert
tanítás és a mindennapokban látható gyakorlat között feszülő

ellentét, ami megkérdőjelezi szemedben a hit igazságát. S én nem
is tagadhatom le előtted: azok, akik magukat kereszténynek
mondják, sokszor végtelen távolságban élnek az Evangélium
szellemétől. Életstílusuk a megtévesztésig hasonult a körülöttük
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lévő világhoz: hasonló célokért küzdenek hasonló eszközökkel,
mint akárki más. Emellett igyekeznek elkülönülni mindenkitől, s
egy olyan zárt világot építeni maguk köré, melyben idegeneknek,
eltérő módon gondolkodóknak nincs helye. A nyelv, amelyet
beszélnek, olykor már puszta szókészlete által is alkalmatlanná
teszi őket a nyitottságra és a kommunikációra. Saját szájuk íze
szerint magyarázzák és idézik az Írásokat, miközben naponta
sértik meg a parancsolatot: Isten nevét hiába ne vegyed!
Egyházuk törvényeinek nem engedelmeskednek, de nem is
múlják fölül, legfeljebb bírálják azokat. Bár ma már senki nem
üldözi őket, mégis ellenségesek és gyanakvóak - cseleke
deteikből kevésbé békesség és szeretet, mint inkább mélyülő

viszály és szerteáradó arrogancia fakad. Nem törekszenek az
egyszerűségre és a szegénységre, így persze hiányt szenvednek a
lélek gazdagságában is. Gyaláznak sokakat, s egyalázkodásban
megszégyenülnek; káromolják ellenfeleiket, s csak mind jobban
beszennyeződnek.Szidják azokat, akik számukra ellenszenvesek,
s elfelejtenek áldást mondani; könnyen sértenek, s talán észre sem
veszik, hányszor fordulnak a kiválasztottak gőgjével mások felé.
A rosszért rosszal fizetnek; ha bántják őket, habozás nélkül
visszaütnek; s még az is előfordul, hogy a jótevő szerepében
tetszelegve használják föl embertársaikat a maguk céljaira.

III. Kérlek tehát, tedd most félre előzetes benyomásaidat és
ítéleteidet, s mindenekelőtt azt vedd tekintetbe, mily sok téve
désre ad okot, hogy világunkban a hitvallás gesztusa gyakorta
összekeveredik egyfajta elméleti meggyőződés, illetve álláspont
kinyilvánításával. Milliók hivatkoznak kereszténységükre,
elfeledkezve arról, hogy elméleti Úrról nem lehet vallást tenni 
a keresztény hit nem egyfajta világnézet sarokköve, hanem Isten
megtapasztalt tetteire adott, szabad döntésben megnyilvánuló
válasz, me ly az életvezetés gyakorlatára nézve jár gyökeres
változással. "Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok töké
letesen és igazán. (00.) ha nem tetszik nektek, hogy az Urat
szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni:
akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon
túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az

1Józs 24,14-15 én házam népe az Urat szolgáljuk!"] - állítja a jövő egészének
képét meghatározó alternatívát Józsue a megszabadított, hon
foglaló izraeliták elé, miután emlékezteti őket arra, mily nagy
dolgokat tett Jahve választott népéért.

Hiszed-e barátom, hogy ma is bálványok sokasága vesz kö
rül bennünket? Érted-e, hogy a puszta szemlélet nem menthet
meg tőlük senkit? A legfóbb isten önzésünk és hatalomvágyunk
szülötte, az ember maga akarja kezében tartani önmaga és má-
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2VÖ. Lev 25,23

3Lochman:

A szabadság útjelzói.
Budapest, 1993, 39.

sok életét. Hatalomra vágyik gazdagsága áltat abban a remény
ben, hogy pénzen mindent megvehet. Uralkodni akar mások
fölött, hogy saját erejében gyönyörködhessék. Le akarja igázni
társát a szenvedélyben, hogy kedvére használhassa, pillanatnyi
kívánsága és tetszése szerint. Tulajdonának tekinti képességeit
és a föld minden ajándékát, mintha birtokosa, nem pedig bérlő

je és művelője volna annak.2 Jézus valódi követői, akiknek kere
séséhez hozzám fordultál segítségért, azért foglalnak el sajátos
helyet a világban, mert akár saját érvényesülésük ellenében is
bálványként tekintenek olyan értékekre, mint a siker, a tudás,
az okosság, a kultúra, a szexualitás, de még a szerelem, a sza
badság, a haza, vagy egy-egy csodált és szívből szeretett ember
személye is, amennyiben ezektől valaki az élet beteljesülését
várja, vagy végső, meghatározó és értelmet adó istenséggé ma
gasztosítja őket maga körül.' Abban hisznek, hogy teljesség utá
ni vágyukat egyedül Isten töltheti be, s az ő jelenléte nem hal
ványulhat árnyékká valamely más, ember alkotta eszmény
vagy szenvedély mögött. De vajon szolgálhat-e az ember két
Úrnak? Tartozhat-e Istenhez, ha számára a birtoklás több, mint
a létezés maga, s rendre a mennyek országán kívüli célokban
keres megvalósulást? Győzhet-e bálvány a bűn, vagy a halál fö
lött? Értelmet nyer-e általuk a szenvedés? Adnak-e kincset, mi
el nem veszthető; oly tiszta örömet, mely nem múlik el, s az
egekig felér?

IV. Ha megértetted, kedves Diognétoszom, hogy itt nem egy
elméleti hitvallás, hanem a mennyei Atya szeretetét közvetítő

Krisztus követése a tét, már nagyobb reménységgel bocsáthatlak
utadra téged. Nem lesz könnyű dolgod, mert a keresztények
sokszor rejtve vannak jelen a világban; nem hangos szóval,
hanem példájukkal hirdetik Isten országát. Meglehet, egy-egy
apró jel nyomán kell majd elindulnod, vagy fölfigyelned arra, ha
valahol valami szokatlant találsz. Vannak olyan emberek, akiknek
a közelében - meglepő módon - jobbnak érzed majd magadat.
Mások jelenléte bizalommal és mély lelki nyugalommal tölt el.
Előfordul, hogy valaki minden számítás nélkül különleges
figyelmet szentel örömeidnek és szenvedésednek; máskor viszon
zást nem várva, váratlanul, vagy akár észrevétlenül segítségedre
siet. Olykor nehezen érted majd, mi teremt egy emberben békét,
mi adja belső gazdagságát, hol rejtegeti erőforrásait, és mi teszi
szabaddá a lelkét. Ha ilyesmit tapasztalsz, örvendező szívvel
fedezed majd föl, hogy közel kerültél az evangéliumi élet
gyakorlatához.
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V. A keresztényeket sem nemzetiség, sem politikai hovatarto
zás, sem származás, de gyakran még meggyőződés alapján sem
lehet megkülönböztetni a többi embertől. Jól körülhatárolható
szokásaik (egyházi ünnepek számontartása, istentisztelet, kör
menetek és búcsúk, közösségi összejövetelek stb.) köre a külső

szemlélő számára akár az idő kellemes eltöltésének lehetséges
módja is lehet.

Sehol nincs olyan fizikai, szellemi, s főképp politikai közeg,
melyet teljesen magukénak mondhatnának, nincs sajátos, csak
rájuk jellemző beszédmódjuk sem. Mint mindenki, valódi kap
csolatokra vágynak, de önzésükről lemondva ajándékká kíván
ják tenni magukat. Szükségleteik nem különböznek másokétól,
de számukra a test a lélek temploma, me ly általuk Isten megdi-

41Kor 6,12-20 csőítésére vár," Tudják, hogya szabadság nem öntörvényűség

ben, hanem elkötelezettségben és odaadásban nyilvánul meg;
Istenhez kiáltó szavuk nem a félelem, hanem a bizalom jele.
Tisztában vannak a gyermekáldás felelősségével, de a magzat
ban is emberi lényt látva olvassák a hatodik parancsolatot: ne
ölj! Van véleményük, de mindig tiszteletet tanúsítva szólnak; az
Evangélium fényében gondolkodnak, de nem tartanak ítéletet
senki fölött. Cserépedényben őrzik Krisztus világosságát, mert
az erőt nem önmagukból, hanem Isten kegyelméből merítik.
Teljes mélységében élik át az örömet éppúgy, mint a szenve
dést, de nem az önmegváltás, hanem a kenyér megtörésének
útját járják. Kerülik a felszínességet, őszinte figyelemmel van
nak egymás és mások iránt. Szeretik a hazájukat, de nemzeti el
kötelezettségük soha nem kerül az Isten - és emberszeretet pa
rancsa elé. Arról ismered meg őket, hogy körükben nem hallasz
gyűlölködő hangot, békében élnek a zsidóval éppúgy, mint az
idegennel, a más vallásúval csakúgy, mint ahogyahitetlennel
is. Ne engedd magad megtéveszteni! "Aki azt állítja: szeretem
az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem
szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethet-

51Jn 4,20 né?"s A keresztények inkább jóval fizetnek a rosszért; haragra
szelídség, erőszakra megbocsátás, ellenségeskedésre türelem a
válaszuk. Semmit nem tekintenek elhanyagolható csekélység-

6RB 31,11 nek" - viselkedésükben nem különül el a hitnek és a hétközna
pi életnek szentelt idő. Nem rúgják fel a törvényeket, de min
denekelőtt a szeretet parancsa szerint élnek. Nem vesznek el
egyetlen pontot sem az i-ről, mégsem a szabályok formális kö
vetésével jellemezhetők. Elszomorítja őket, ha meg nem értés
ben, elutasításban vagy gyalázatban van részük, de kétségeik és
fájdalmuk nem teszi merevvé arcukat. Ha hibáznak, bocsánatot
kérnek, ha ellenük vétettek, elnézőek mások iránt. Ismerik és
maguk is megtapasztalják a természetes emberi indulatokat, de
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72Koí 4,10
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9Dosztojevszkij:
A Karamazov testvérek.

Európa, Budapest, 1982,
I. kötet 473.

10Mt 24,12

haragot nem tartanak, s ha kell, irgalommal múlják fölül az
igazságot. Hálát adnak a megváltásért, könyörögnek a bűnök

bocsánatáért. Testükben Jézus kínszenvedését hordozzák szűn

telen, hogy ne csak halála, de élete is megnyilvánuljon rajtuk?
Inkább vállalnak részt Mesterük látványos földi "kudarcából",
mint hogy akár a legszentebbnek vélt eszményt is a megbocsá
tás ellenében juttassák "győzelemre". Megpróbáltatásban béke
tűrők, viszályban békét teremtők, a szükséget szenvedőknek tá
maszai, akik inkább vigasztalnak, mintsem vigasztalásra vár
nak. Ha gyötrődnek is, állhatatosak maradnak, erőtlenségükben

is táplálnak és gazdagítanak, s amikor látszólag semmijük sincs,
akkor is megvan rnindenük."

VI. Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a
világban. Nem bűntelenek, hanem bűnbánóak; nem gazdái,
hanem szolgái az igazságnak, nem a sikerben, hanem a szelíd
ségben és a gyengeség kockázatában rejlik erejük. Nem evilági
gazdagság adatott nekik, nem is földi eszmék üzenetét
hordozzák, nem emberi diadal vágya vezérli őket. Ezzel szemben
a mindenható és teremtő Isten "más világokból vett magvakat
vetett el ezen a földön, abból nevelt kertet magának, ki is kelt
minden, ami kikelhetett, de mindazt, ami terem, csakis a más,
titokzatos világokkal való érintkezésének érzése élteti"," ha tehát
meggyengül vagy elsorvad bennük ez az érzés, akkor elhal az is,
ami általuk teremhetne. Akkor közömbössé válnak az élet iránt,
talán még meg is gyűlölik azt. Hitük szólamok képviseletévé
korcsosul, bizalmukat nem az égi, hanem a földi erőkbe vetik. De
vajon félelem keltésére, önkényre és önös érdekek érvényesítésére
küldte-e közénk Isten a Fiát? Az volt-e a célja, hogy itt a földön
juttassa diadalra országát? Egyáltalán nem; irgalommal és jó
sággal, megváltóként küldte, hogy ne a szolgaság igájába hajtson,
hanem ő szolgáljon; hogy mindeneket magához vonzzon, ne
pedig kényszerítsen, mert a szabadító Isten nem ismeri az
erőszakot.

VII. A keresztények nagy próbatétele ma már nem a tömeges
hitehagyással fenyegető külső üldöztetésben, hanem a belső

felbomlásban, a szakadásban és a viszályban rejlik, mely a szeretet
meghidegüléselO által könnyen gonosz erők martalékául vetheti
őket. A sekélyesség pokla és üressége mindenki számára veszélyt
jelent. E fenyegetés alól nem bújhat ki senki, még te sem.
Megértem minden fölháborodásodat és dühödet, de zárd
szívedbe a keresztények titkát: az igazság nem állítás, hanem
személy. Ezt az Igazságot csak úgy képviselheted, ha Hozzá
hasonlóan meg tudsz bocsátani; elsőként azoknak, akikre a
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legjobban haragszol, mert úgy érzed, elárulják a Legszentebb
ügyét. Nem a mi dolgunk az ítélkezés és nem feladatunk a
büntetés. Soha ne mások bűnének mélységeit, inkább a magad
felelősségét kutasd. S ha már végképp elviselhetetlennek tartod
mindazt, amit naponta látsz magad körül, menj, és tarts
bűnbánatot. Igaz, a világ a szakadék szélén táncol, de vajon ki
állhat ellent Isten akaratának? Nem hitetlen, Urát megtagadó
bűnöst választott-e ki arra, hogy népének őrzője legyen? Nem
adott-e ígéretet, látva egymást követő nemzedékek tömérdek
szenvedését és vétkét, hogy a pokol kapui nem vehetnek erőt

11Mt 16,18 rajtuk v égleg?'! S nem jelenlétét hirdeti-e, hogy - túl mindenen
- Krisztus egyháza még ma is él?

Pilinszky János kézirata

Gara László
hagyatékából
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