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EGY ÉLET ÖSSlEGElÉSE.
Horváth Richárd írásai

Összegezésnek szánta legújabb kötetét.* írásos elszámolásnak a kapott ta
lentumokról. Földi mérlegnek az égi előtt, a földi pálya végén készített sum
mának, mely már egy túlvilági pör anyagául szelgálhat az Igazságos Bíró asz
talán. Egy élet lapjai ezek: fél évszázad tapasztalatai betúformákba öntve,' örö
mök és: szenvedések, csalódások és megrendülések zárszámadása.

Hogyan látjuk az embereket? - teszi föl a kérdést egy helyütt, így felel
rá: "Amíg fiatalok vagyunk, nagyon sokat várunk önmagunktól is, de talán még
többet az emberektől. Az élet azután vajmi keveset valósít meg az egyikből

is és a másikból is. Hiszen a legnehezebb kérdésekben mndíg magunk szok
tunk maradni. És a legnehezebb döntéseket nékünk kell meghoznunk. És a leg
veszélyesebb helyzetekben egyedül szoktak hagyni az emberek.

Először az értelmünkön, az, eszünkön keresztül látjuk az embereket és ezek
szerint ítéljük meg őket, és becsüljük, illetőleg: leginkább nem becsüljük, vagy
nem sokra becsüljük. Később megtanuljuk a szívünkön át is látni őket, és így
már többre becsüljük őket. Sőt: szeretjíik őket.

Rájövünk, hogy nem az számít elsősorban, hogy ki mennyit tud. Nem az
adja meg az értékét legfőképpen. Hanem az, hogy mennyire ember. Mennyire
emberséges ember. Mennyi benne a jóság és mennyi benne a szeretet. MennyI
re egyenes, és: mennyire megbízható. Jóakaratú-e, jószándékú-e. Irgalmas-e, tü
relmes-e és megértő-e embertársaival szemben. Ezek sokkal örökebb és' sokkal
megbízhatóbb ítélő- és értékelőelveknek bízonyulnak, olyan mértékben, ahogyan
a tapasztalatunk nő ..." (42. o.)

Onvallomásnak is beil1ő sorok.
Könyve arról beszél, amit Jézus az emberi élet, az emberi cselekvés legfőbb

nermájának tekintett. Jézus nem valamilyen kisebbségnek vagy elit gárdának
rendelt törvényt vagy kánont, nem kibúvókat rejtő paragraíust vagy rígorözus
hitcikkelyt tanított, hanem egyetlen belső parancsban, morális utalásban foglal
ta össze mondanivalóját: tegyük meg Isten akaratát, Hogy megtehessük, köves
sük őt, Krísztust. Isten akarata nem más, mint az ember teljes java. Nemcsak
az ember túlvilági üdve, hanem az egész ember üdve a jelenben és a jövőben

egyaránt. Krisztus követése pedig nem más, mint hogy "komolyan vegyük isteni
küldetésünket az emberhez, a világhoz - írja Horváth Richárd -. Hogy se
gítsünk hitünk parancsa szerint mi is abban, hogy jobb legyen és míndíg jobb
legyen az ember földi sorsa is, míndíg békességesebb, tehát szebb legyen az élet
és: a világ - ezen a földtekén is... A helyes hivő magatartás ugyanúgy, mint
a helyes emberi magatartás, a nyíltság. Ugyanazt mutatni kifelé is, ami befelé
megvan. Szerényen, de határozottan és bátran. Egyszeruen, de következetesen,
és mindenki előtt és minden időben. Senki sem csalhatatlan; és olyan, amilyen.
És akkor nem kell félnünk attól, hogy mít mondtunk vagy mit tettünk tegnap
ezek vagy azok elótt.Egyformán szélunk és: egyformán cselekszünk. J!:s ezt meg
becsülik a más felfogású emberek is, még akkor is, ha valami nemis tetszik
nekik, mert tudják, hogy hányadán állnak velünk ...n (346. o.)

Mit is jelent hát. valójában kereszténynek lenni? Válaszai végighúzódnak a
mű gerincén, következtetései és bizonyításai nemcsak a könyv tartalmi lénye
gét adják, hanem a szerző életének ls, Szavai éppen ezért válnak programmá,
lelkiismeret-vizsgálattá és bölcsességgé bennünk. szinte egyszerre, észrevétlen,
mint az igazságok. A keresztény ember humanista' ember. Viselkedésében minden
oldalú emberiesség nyilvánul meg, a világhoz fűződő különféle viszonyait mé
lyülő emberség hatja át, személyében a teljes ember megvalósítására törekszik.
",Tó emberség nélkül nincsen jó ember. Az emberségünk köt össze minket, em
bereket, egymással, még akkor is, ha egyébként nem vagyunk egy véleményen

• Horváth Richárd: Embertől Istenig (Ecclesia, 1976)
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mindenben, sőt a legkülönbözőbb véleményeket is vallhatjuk az emberségén kí
vül. Mert ebben nem lehetünk ellentétben: az emberség elísmerésében, gyakor
lásában, megbecsülésében. Enélkül nem lehetünk ugyanis emberi emberek. Ez
az, . ami a légegyetemesebben összeköt bennünket ..." (166. o.) Ez azonban még
egymagában nem teszi az embert kereszténnyé. Bárki, aki kellő műveltséggel,

csiszolt elmével rendelkezik, jártas a természettudományokban vagy a filozófiá
ban, ért az irodalomhoz vagy a művészethez, elsajátíthat egy olyan magatartást,
kialakíthat egy olyan világszemléletet, amely alapvetőerr humanista beállítottságú.
A keresztény ember közösségi ember is. Tevékenysége közéleti töltésű, tettei
míndig a societasra, az adott társadalomra vonatkoznak, a közösség igényeit és
reményeit seolgálják, a társadalmi igazságosság mlnd szélesebb érvényesülését
segítik elő. "Az ember evilági dolgainak is megvannak a maguk sajátos törvé
nyei, független törvényei, persze, nem a hit tartalmával ellentétesen a hivő em
bernél, és nem az erkölcs állandó és egyetemes Igazságaitól, általában az em
bernél. A keresztény ember ugyanis nemcsak a sekrestyében és a templomban
keresztény, hanem annak kell lennie az egész életben is. Mindenütt, a maga
posztján. Nem szóban, nem hivalkodásban, hanem magatartásban, állásfoglalásai
ban és cselekedeteiben. A keresztény üzenet az egész emberhez szól, nemcsak
a magánéletéhez. hanem a közéletéhez is. És kötelezi őt, hogy mlndíg a na
gyobb emberség vonalán maradjon, éljen és alkosson minden dolgában, az élet
egész vonalán, annak minden vonatkozásában." (160. o.) "Minden társadalom
nak a társadalmi igazságosság minél tökéletesebb megvalósítására kell töreked
nie, úgy, hogy az egyén személyí jogait az emberi méltóságnak megfelelő kö
rülmények és feltételek mellett gyakorolhassa. Az emberek egyenlők, de nem
egyformák. Mindnek hűségesnek kell azonban lennie ahhoz a néphez is, amely
nek tagjául elküldetett." (158. o.) De ez egymagában még nem teszi őt keresz
t611ny6. Bárki. aki szereti hazáját, népéhez, hagyományaihoz !lüséges, felelőssé

get érez a társadalom iránt. Aki egy társadalmi szervezet vagy mozgalom tag
ja, azt is az a meggyőződés vezeti, hogy osztályok, illetve csoportok jogait és
kötelezettségeit csak úgy tudja a fennálló rend keretei közt biztosítaní. ha cse
lekvően részt vesz az ország céljainak megvalósításában. történelmének ala
kításában. A keresztény ember vallásos. Léte transzcendens irányultságú, az
Abszolutumhoz kötött. A Végtelen felé nyitja meg véges önmagát, olyan dímen
ziókba hatol, amelyek túlemelik az evilág síkjáról egy magasabb létrend sík
jára. "Részben más a hit és más a vallás. A vallásba beleszü1ethet az ember.
Mondhatja, hogy mílyen vaIIású, akkor is, ha nincs hite. Persze, ha valaki va
lamilyen környezetbe, például vallásos környezetbe születik bele, könnyebben
megértheti a vaIIás dolgait. Könnyebben lehet hite. De lehet ennek egy olyan
veszélye is, hogy a közömbösség, a rossz példák eltompítják érzékét, akadályoz
hatják a lényegek felé való haladását." (672. o.) Ám ez a vallásosság még nem
teszi őt kereszténnyé. Hiszen hasonl6t vallhat a buddhista vagy a mohamedán
is, egy jámbor panteista vagy egy szkeptikus deista .ugyanilyen okkal fordulhat
az Abszolútuni irányába, közelithet a transzcendenshez. akár lelkiismereti kény
szertől, akár értelmi feIismeréstől indíttatva.

A puszta vallásosság tételekbe burkolózik. Mivel nem képes határtalan len
ni, nem tudja kozmikusan felszabadítani az emberi lelket, miközben az Ab
szolútum elérhetetlen és innen megfejthetetlen egyedülvalóságát a gyakorlati
megközelíthetetlenség távlataiba helyezi, korlátok és szabályok közé szorítja ön
magát, haptákba állítja a lelkiismeretet. "Mit ér, ha az Isten csak az ajkadon
van, csak egynéhány beidegzett szokásodban van, de nincs meg a szívedben, hi
ányzik az életed gyökeréből. mert nincs benned szeretet, mert üres és kietlen
a lelked, ilyenné tette a gyűlölet. Rideg vagy, kérlelhetetlen, kicsinyes és kiáll
hatatlan, szívtelen és irgalmatlan, és erkölcsi érzéked is Iélrecsúszott abban a
helytelen gyakorlatodban és hamisan kinőtt hiedelmedben, hogy majd elnézi
mindezt az Isten. Avagy talán már leszoktál arról is, hogy nyugtalankodjál
néha önmagad felett: talán már ott tartasz, hogy elmondhatod a f'arizeussal ;
Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi, mínt ez a vá
mos is." (50. o.) Az effajta vallásosság hiába próbálja felfeszíteni a magányt,
hogy társas létté váljék, az individuumot rábírni arra, hogy közösségbe lépjen,
az önzést, hogy megszüntetve magát, átnőjön az önzetlenségbe, a kölcsönös
séget elfogadja. Az előírásoknak nincs hatalmuk az ember felett, hatalma csak
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az életnek van, amely nap nap után cselekedeteket, döntéseket, hitének "vég
rehajtását" követeli tőle. A keresztény ember úgy ragaszkodik a törvény lé
nyegéhez, szelleméhez, hogy a törvény száraz betűjénél, hideg alkalmazásánál
többet akar. A rituális megrögzöttség. a sablonok és .hitbuzgalrní "menetrendek"
gépies alkalmazása helyett a szív [ózanságára, az emberi kapcsolatok tísztaságá
ra törekszik, a világot akarja megérteni és szépíteni, szemében az ember a mér
téke a sabbatnak is; a törvénynek is; az ember a mértéke, de mindenben Krisz
tus a társa. A törvény úgy marad épen, hogy kiteljesedik: az emberért van,
de legfőbb mértéke az Istenember. Az egyszeri vallásosság meghozza szabályait,
~elyekkel felaprózza az ember gondolatait, kiméri cselekvésének mezejét, fel
térképezi lelkiismeretét, és eközben sokszor elhalványul, eltorzul, elvész a lé
nyeg: Krísztus, a Szeretet. "Olyan nagy a termés ma míndenből, gondolatok
ból, tervekből, könyvekből, még hitekből is, hogy az egészet teljesen, minden
részletében, egy-egy ember, de egy-egy intézmény sem tudja egészen és hiány
talanul átfogni, áttekinteni. De ennek ellenére: ezek a gondolatok, ezek a ter
vek, ezek a hitek mégis sokakat éltetnek és értetni is fognak. EIítéléssel, ta
padással, negatívumokkal nem megy előre a világ, nem halad az élet. Fájdal
mat okozhatnak, de még több dacot is kiválthatnak. Persze, ez nem jelenti, hogy
minden lehet tohuvabohu, de ne legyünk a gondolatok rendórei, mert ezek
közül csak alig foghatnak el egyet-egyet." (137. o.) .,Nem a törvények külön
kűlön mérícskélése teszi ki az ember erkölcsiségét, hanem lelkületének egye
temessége. Hogy míndezek segítségével és tiszteletben tartásával mennyit nö
vekedett és növekedik a szeretetben, Krisztus követésében." (159. o.)

Mi tehát a megkülönböztetőert keresztényi? Az a többlet, amí a keresztény
ember emberséget; közösségíségét és vallásosságát betetőzi? A Krisztushoz kap
csolt élet. Az evangéliumi élet. Krisztus senkivel és semmivel nem mérhető,

nem téveszthető össze és nem cserélhető föl. A krisztusiság olyan sajátosság,
olyan egyedüli jegy, amely az ember kereszténységét feltételezi. Szelgálatot és
evangelizácíót jelent elsősorban: szolgálni az embert, a világot Isten szándéka
szerínt, és hirdetni azt az üzenetet, amit Jézus reánk bízott, hogy hirdessük. A
keresztényi elem tehát sem nem alapja, sem nem felépítménye az embernek,
hanem létének tudata, számára nincs ember-lét keresztény-lét nélkül; praxis az
anyagiban, meggyőződéses eszmélés, mellyel az átélt világformából egyre benső

ségesebben jut el az istenformába, mert Jézussal együtt nemcsak hogy igazán
emberíen, igazán társas módon, igazán vallásosan tud élni a mai világban, ha
nem igazán szenvedni is a világ míatt, a világért, nemcsak élni tud, hanem
meghalni is, ha szükséges ez az áldozat. A ma kereszténye előtt Jézus tanítá
sa nem választható el személyétől. amely ezt a tanítást hordozta, megtestesi
tette. Eszme és gyakorlat benne tökéletesen eggyéforrott; küleletésével kifejezte,
hogy Isten nemcsak kezdet és vég, teremtés és feltámadás, hanem program, élet,
megnyilvánulás is, amit a világban érvényre kell juttatni tetteinkkel, hítünk
kel, egész megváltott lényünkkel. "Igyekezni szeretni tudni, mint Krísztus, meg
bocsátani tudni, mint Krísztus, bensőleg folytonosan törekedni a Vele való ha
sonlóságra és egységre, már amennyire az emberi gyarlóságunktól telik. A ke
resztséggel az ő népének tagjai leszünk, de a hit és a szeretet cselekedeteit kell
állandóan magunkban és általunk tökéletesítenünk és cselekednünk. »Csak így
tudtok mindenben tetszését keresve, az Úrhoz méltóan élní« (Kol 1,10). A sze
retet nem méricskél, hogy ez kötelességem-e, hogy súlyos vagy nem súlyos kö
telezettségem-e, hogy az-e ilyen vagy olyan körűlmények között: a szeretet cse
lekszik, ad, alkot, hálás, önfeláldozó, szereti a jót és csakis a jót." (159. o.) "Az
igazi és mély hit nemcsak egy életforma, ami körülveszi az életünket. Lényeg
nek kell lennie, amin az életforma csak kiválasztott ruha. Benne kell élnie a
lelkünknek, a szívünknek, az életünknek. Belőle kell élnie. Belőle kell élnünk.
Minden dolgunkban benne kell lennie, egyszeruen, természetesen, magától érte
tődően, a természetfölötti paradoxonával - a természetesben is. Gondolatunk,
szavunk, döntésünk, magatartásunk belőle is fogant legyen, jóllehet ez nem is
jut talán konkréte, éppen most, éppen akkor a tudatunkba. Úgy, mint ahogy a
lényeg ajándéka nem lehet meg a lényeg nélkül. A hit nem látható és nem
tapintható, és mégis az. Azzá lesz a hivő ember gondolataiban, érzéseiben és
cselekedeteiben, egész lényében. Nem kellemetlenkedő, nem taszító, nem kér
kedő, hanem alázatos, erős, tiszta, okos, sugárzó, jóságos és megnyerő." (681. o.)
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"Krisztus üzenete mindenkinek szól. De hogy meghallják az emberek, hírdetní "
is kell nekik. Az evangélium nem múzeumí tárgy. Az evangélium élet. És mínt
élet, életet akar és keres. Az üzenetet nem feltalálni kell, hanem megtalálni.
Akinek ez megadatott. Isten szava az élet sűrűjében, az élet szívében szeret él
ni. Élni akar és szeret élni. Szereti az embert és az ember életét. Ami nem
könnyű és ami kemény anyag. Az Isten szavát azonban nekünk nem kell és
nem szabad féltenünk tőle." (62. o.)

A keresztény ember egyházának képviselője is. Annak a közösségnek is,
amely Krisztus nevében összefogja az egyazon hívőket, hogy együttesen szól
jon imával, hálaadással, kéréssel Istenhez: tartson meg minket, a világot, az
emberek összességét mérhetetlen szeretetében. Az egyház az a medence, amely
a Krisztusból fakadó forrást évszázadok óta őrzi és gyűjti. Belőle marítünk
erőt a felelősséghez, reményeinkhez, küzdelmeinkhez, amelyeknek tárgya a világ,
~rtelme az ember, célja az Isten. "Az egyháznak most, az ember maga intézvén
földi dolgait, át kell vennie igazában képviselni Isten ügyét az emberekben, az
emberek között - az emberek javára. Meg kell nekik ,mutatnia' az Istent. Meg
kell őket tanítania a Hozzá vezető útra. 1V1e1't akármilyen nagyszeruvé és cso
dálatossá építi is az ember ki a földet, földi életét, ennek a végessege mégis
csak nyomja az embert, és tovább kérdez, A végtelen felé kérdez.

Elhibázott lenne itt a sértődöttség, merthogy megváltozott az egyház evilági
viszonyulása az emberhez és ennek társadalmához. És még elhibázottabb lenne
az emiatt való ,kivonulás' az ember társadalmából. Hiszen az üdvözítő egyházát
az emberekhez küldötte el. Minden emberhez. Hogy megtanítsa az embert az
Istenre. Nem olyan Istenre, mínt amilyent ő esetleg .megcsinál' magának, ha
nem az igaz Istenre.

És nem abból kell az egyháznak kiindulnia, hogy az ember elbukott és el
bukó, hogy az ember bűnös és gyenge, akármennyire igaz is ez, hanem abból,
hogy a helyes önismeret alázatán belül igyekezzék visszaadni, megőrizni az em
bernek az önbizalmát - az életéhez, önmagához, dolgaíhoz, a világhoz, az Isten
hez. " És az Isten szándéka nem az előle bujdosó, nem a gyenge, nem az ön
magát marcangoló ember, -hanem a hitben és bizalomban, az értékek helyes
rangját felísmert, napba néző, Istenre néző ember, aki bízik az Istentől kapott,
beléje teremtett képességeiben is, és nagyon bízik az Istennek őt segítő folyto
nos kegyelmeiben is'. És azért munkálkodik, hogy jöjjön el munkássága során
és folytán a mindig szebb és jobb földi ország is az ő számára és leszárma
zottai számára is, és jöjjön el benne is, neki 's és ivadékaiban is, az ő szá
mukra is - az Isten Országa." (698. o.)

Önvallomásnak is beillő sorok,
Egy élet zárszámadása.

BENEY ZSUZSA

Józsefiliila kél késői versének Islen-képe
Élete utolsó évében, 1937-ben József Attila két olyan Istenhez forduló, Is

tent közvétlenül megszólító verset írt, melynél forróbb és kétségbeesettebb se
gélykiáltást, mondhatnók: forröbb és kétségbeesettebb imádságot aligha isme
rünk. Ez a két költemény (Bukj fől az árból és Nem emel fől) a költő életmű

vében esztétikailag is kiemelkedő jelentőségű; megrázó mélysége, felbonthatatlan
komplexitása, és ezt a komplexítást újra meg újra átvilágító értelmi és formai
világossága miatt századunk legnagyobb lírai versei közé sorolható. A legna
gyobb vallásos költemények közé is.

És mégis - ha pusztán ezeknek a verseknek alapján is tesszük fel a kérdést
(mellőzve a költőnek egyéb verses, prózai, vagy különféle emlékezésekből is
mert emberi megnyilatkozásait): hitt-e József Attila ebben a rnegszólított Isten
ben? - egyértelműen sem igennel, sem nemmel nem válaszolhatunk. Nem azért,
mintha ezekből a versekből nem hallhatnánk ki az esendő és esett embemek egy
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