
RÓNAY GYÖRGY

lsten tenyerén
(Naplórészletek, 1951-52.)

1951. június 29.
Néha valóban hiábavalónak tűnik az ember előtt minden. Van értelme még a

munkának? Elképesztő látvány a világ, amint tehetetlenül siklik bele a hábo
rúba. Közben kilakoltatások, deportálások; egyik napról a másikra brutálisan
megváltozik az emberek sorsa. Eddig elég jól ki tudtam vonni magam az ilyen
depressziók alól, de most úgy érzem, állandó értelmetlen fenyegetésben élünk.
Bízni, remélni csak Istenben lehet. Azt mondani: segíts meg minket. De azt is
hozzátenni: erre kérlek, de mindenesetre legyen meg a te akaratod, s add, hogya
te akaratod legyen föltétlenül, ellentmondás nélkül az enyém is. Mikor először

gondoltam végig ezt magamban, két vagy három hete egy vasárnapi szentmisén,
egy pillanatra lázadoztam ellene, s valami ösztön arra sürgetett, hogy mindenes
tül hárÍtsam el ezt a gondolatot, s egyáltalán ne is foglalkozzam vele. Mennyire
él bennünk a primitív ember, aki azt hiszi, ha megnevezi, ezzel egyben ki is hív
ja, magára is zúdítja a veszedelmet! De szinte "azért is" erre irányítottam min
den figyelmemet, azzal a szándékkal, hogy teljes egészében megértsem s ne csak
homályosan. f:s sennni sem tudott volna úgy megnyugtatni, mint Isten akaratá
nak ez az eleve, látatlanban való elfogadása. Akarhat-e rosszat nekem? Ez a gon
dolat föloldja érthető emberi tiltakozásunkat. Ha lehet, múljék el; (le a te akara
tod legyen meg, ne az enyém. S már bizonyosan az is a te akaratod, hogy ezt
megtanuljuk: a Rád hagyatkozást, akaratod tiszteletét, a megnyugvást szándé
kaidban, melyek ha kifürkészhetetlenek is, bizonyosan a javunkat akarják.

1951. július 7.
Semmi sem olyan megnyugtató, mint az imádság. Nem arra gondolok, mikor

bemegy az ember a templomba, átlép az imádság környezetébe, maga mögött
hagyja az utcát s belép az imádság házába; hanem arra, mikor foglalatosságai
közben, az utcán vagy szobájában imádkozik, kikapcsolódás nélkül, benne az
életben. Ilyenkor fokozatosan eltölti valami nyugalom és bizalom, annak az ér
zése, hogy az Isten tenyerén élünk, s Isten tudta és akarata nélkül egyetlen
hajunkszála le nem hullhatik. Ilyenkor megérezzük Isten közelségét, azt a titok
zatos jelenlétet, amelytől egyszerre könnyűvé és tágassá válik a lélek; ilyenkor
megtapasztalunk valamit az Isten iránti odaadó szeretet és gyermeki bizalom él
ményéből. Azelőtt sokszor volt számomra teher az imádság, vagy olyan kötele
zettség, amin jobb hamar túlesni; s ha bemegyek valamelyik templomba, ma is
többnyire igen hamar elszórakozom; hiányzik ilyenkor belőlem a szükséges
elmélyedés, összeszedettség, benső lényem egyetlen gondolatra koncentrálása.
De a nap közben való imádság általában jólesik; ilyenkor megszűnik a fenyege
tettség érzése, s nagy bizalom fog el, oly érzés, ami erősen hasonlit a boldog
ságra: Isten szeretete s az a tudat, hogy Isten van és szeret minket. Ki veheti el
tőlünk ezt a gazdagságot?
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1951, decemberd.
A legutóbbi szerkesztőségimegbeszélés óta sokat gondolkodom rajta, hogyan

lehetne kellő tapintattal megfogni a "lelki élet" kérdését. Abban a bizonyos
"memorandumban" (mely egészében mégiscsak dilettáns javaslatok tömege s
illetéktelen beavatkozás a Iap szellemi irányításába) vannak megszívlelendő

megjegyzések is. Ha nem is abban a formában, ahogyan ott megfogalmazást
nyertek, de lényegükben nem mindig hiábavalók. Azt kifogásolni például, hogya
szeretet parancsát nem hangsúlyozzák eléggé á lelkitűkrök, naívság; először is
hangsúlyozzák, csak tudni kell használni őket; másodszor akinek .Jriányosan"
hangsúlyozzák, az már igényesebb, s nem a lelkitükör mankóján jár. Vannak
viszont olyan mindennapi kérdések ezzel kapcsolatban, amikkel szembe kellene
nézni, még akkor is, ha az adott helyzetben nem lehet teljes világossággal be
szélni róluk. B. a lelkitükrök hiányait kifogásolja; de előbb panaszkodjunk talán
egyáltalán a lelkitükrök maholnapi nemlétezése miatt, amiatt, hogy alig vannak
már imakönyveink. Aztán: a paphiány. "Forduljon ezzel a lelkiatyjához" - mond
ták azelőtt; de ez a tanács maholnap értelmetlen és megvalósíthatatlan lesz. Hol
a lelkiatya? "Valahol Magyarországon". A plébániák, lelkészségek - nyilván
egyre csökkentett számú - papsága sok teendője közepett maholnap aligha tudja
kielégíteni a lelki vezetőre vonatkozó igényeket. A gyónás, részben az utóbbi
okból is, egyre üzemszerúbb, gépiesebb. Nos, itt kellene a mi sajátos magyar vi
szonyaink közt (s ez megint egy lehetőség arra, hogy elóre.gondclkodjunk s dol
gozzunk, az európai katolicizmus előtt, ezen a mi őrhelyünkön) újszerű értelmet
adni annak, amit úgy hívnak: a laikusok nagykorúsága. E nagykorúság ne csak az
egyház szervezeti, egyházközségi életében és kultúréletében érvényesüljön, ha
nem befelé, mélyre is: a hivő a lehetőségig tehermentesítse papját, ne nyag
gassa, ne nyűgösködjék rajta, ne lógjon a nyakán, hanem amit csak tud, intézze
el, oldja meg önmagában ő maga. Ne a lelkitükör hiányain rágódjék, hanem
tanulja meg jól megvizsgálni a lelkiismeretét.. S főként ne akarjon, mint egy új
hivő-típus, folyton refonnálni; először önmagát reformálja meg. Megpróbálom
megfogni a dolgot egy szemlében, talán a januári számba. Ha még egy kicsit át
gondolom magamban, hétfőn délelőtt talán meg is tudom írni.

1952. január 21.
Középkori időtlenség.A legendák többnyire az időben kezdődnek: a hős szüle

tésével, gyermekkorával; aztán mintha az író lassan átsiklanék az időbeliből, a
történetiből az idófölöttibe, kegyelmibe, s mintha a hős tevékenységéből elsősor

ban vagy egyáltalán csak az érdekelné, ami abban idófölötti, kegyelmi szférába
tartozó: erényei, szentsége. Így például Damiáni Szent Péter Johannes-féle élet
rajzábán, így Damiáni Péter Romuald-életrajzában; az olvasó egyszerre azon
kapja magát, hogy valahol kilépett az időrendiből, s már egy másik síkon halad:
ott, ahol a kronológiának semmi jelentősége, legföljebb egyetlen mozzanata
számít: a halálé. Az "események" egy másféle, nem időrendi sorrendben sora
koznak egymás mellé, a mi történeti, genetikus szemléletünk számára távlattala
nul, de kegyelmi szempontból az üdvösség időfölötti perspektívájában.

Mikor lép föl a történeti szemlélet? Mikor jelentkezik a genetikus igény? Ér
demes volna egyszer ebből a szempontból átnézni a középkori legendairodaimat.
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1952. január 22.
B. igen méltánylóan beszélt a kereszténységről mint világnézetről,de képtelen

megérteni mint vallást, gyönyörűnek találja a Hegyibeszédet mint erkölcsi prog
ramot, de nem tudja elfogadni, hogy Jézus, aki elmondja, Isten Fia. Íme, ismét
egy bizonyos - de azért a régitől szerencsésen különböző - "világnézeti keresz
ténység" veszélye. Egy kasztrált kereszténységé: kivágják belőle az istenit, a
lényeget. Alapjában véve ez a törekvés kétségtelen jóakarata mellett is kissé
divatjamúlt: az egész múlt századon végigvonul, Chateaubriand Esssi sur les
Révolutions-jától kezdve egy "új" vallás, egy "új" kereszténység, egy ilyesféle
pusztán emberi, transzcendenciájától gondosan megfosztott kereszténység
vágya, sürgetése. Változatlanul tovább tart a gőg lázadása: az emberfölötti, az
isteni kiiktatása az emberi életből, morálból, mindenből. Voltaképpen nagyon
komolyan el kellene gondolkozni ezen. S nyilván le kellene vonni a tanulságot.
Azt, hogy elsősorban hitről, vallásról, dogmáról, misztériumról kell beszélni,
nem pedig világnézetről, ami hogy úgy mondjam másodlagos, és nem is lehet
más, mert a vallásból, a dogma élményéből kell táplálkoznia. Mit ér az a "ke
resztény világnézet", amelynek nem a Krisztus istenségében való hit a forrása,
amely nem az Inkarnáció humanizmusa? Amelynek nem jár előtte, mint szűk

ségszerűen elsődlegesvalóság, a vallás, a hit élménye?
A "világnézeti kereszténységnek" nagy veszélyei vannak. Az egyik: hogy kur

zussá fajul; erre remek példa a mi világháború utáni kurzusunk. A másik: a tel
jes kereszténység rovására a helyzet, alkalom vagy szükség kívánta megalkuvás;
példa rá egyes katolikus mozgalmaink belesiklása bizonyos gyanús jobboldali
ságba a második világháború elején. Világosan; szenvedélyek, elfogultságok nél
kül kellene szembenézni ezekkel a jövőt tekintve oly fontos kérdésekkel.

1952. január 29.
A "hirtelen harag" nem mindig támad elemi hirtelenséggel. Hótömbhöz ha

sonlíthatnám, mely egy meredek lejtő szélén mintegy készenlétben áll. Ha meg
lökjük, ha pár lépést görgetjük, már megy tovább magától, gyarapszik, dagad, s
nem lehet megállítani, míg mindent össze nem zúz, végül magamagát is. De ha
nem lökjük meg, nem adjuk meg neki a kezdő sebességet: nem indul
meg, marad ott, ahol volt, olvadni kezd, s végül elfogy. Nem szabad hagyni, hogy
a harag elinduljon, a düh kitörjön. Még mielőtt haraggá lenne, már a lehetőség

nek is el kell állni az útját. S ezért még felelősek vagyunk, mert még. tiszta
agyunk az indulattól. Amit már indulatunkban teszünk vagy mondunk, mintha
magunkon kívül tennénk vagy mondanánk. Azt kell megakadályoznunk, hogy
"magunkon kívülre" kerüljünk.

1952. január 30.
Odabent ma délután megbeszélésen, úgy rémlik, az elbocsátandó munkatársak

fölmondólevelét is átadják. Mi lesz azokkal, akik kenyér nélkül maradnak? S mi
lesz velünk? Meddig tud fönnmaradni a Vigilia, azaz meddig hagyják, hogy fönn
maradjon? Talán még soha ilyen sötét nem volt a helyzet, kivéve negyvenhatban,
amikor a Révaitól eljöttem; nem, akkor sem volt ilyen, hiszen még egy kerek
évig kaptam a fizetésemet. S most? Ha a Vigiliárais sor kerülne, egyik napról a
másikra egyetlen fillér nélkül maradnánk. Mégsem vagyok nyugtalan; nem aggó-
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dom úgy, ahogyan talán kellene. Az évek folyamán talán semmi sem erősödött

úgy bennem, mint az Istenben, az ő gondviselésében való föltétlen s nyugodtan
mondhatom, gyermeki bizalom. Az a bizonyos "elég a mai napnak a maga gond
ja" ... Mind jobban érzem, hogy akármilyen gyarlók és hitványak vagyunk is, az
Isten szeret minket, s nem pusztán elvileg, ahogy mi sokszor őt, hanem valóban,
"gyakorlatilag", az édesapa gondosságával ügyelve arra, aki a kezébe fogódzik.
Ha érezzük ezt a fölöttünk virrasztó szeretetét, nem is olyan nehéz behunyt
szemmel s valóban szívból mondani: "Legyen meg a te akaratod".

1952. február 4.
Sokszor érzem már fáradtnak magam, még most is, amikor aránylag elég jól

megy a munka. A gondolataim előbbre járnak és többet fognának meg, mint amit
erővel bírok. Arra pedig még most sem tudom rászánni magam, hogy "szakosít
sam" magamat: specializálódjam -- mint mondják- az esszére vagy regényre
vagy irodalomtörténetre vagy mit tudom, mire; hogy vagy-vagyokat állítsak föl, s
az egyiknek a kedvéért megtagadjam a másikat s ezzel az összes többit is, s
ahelyett,amire mindig vágytam, az egész-ség, a teljesség helyett beérjem szánal
mas öncsonkítás eredményeként valami torzóval, valami vízfejű nyomorék
sággal.

1952. február 23.
Az embert néha indokolatlan balérzések fogják el; ránehezedik valami szo

rongás, amit többé-kevésbé mindenki megtapasztal, aki ma él. Nincs többé végle
gesnek tetsző berendezkedés egy kényelmes állapotban, nincs maximális polgári
biztonság, nincsenek előre kiszámított helyzetek, kamatok és előmenetelek. Az
életre ma a legtalálóbb jelző az, hogy bizonytalan. Ez a bizonytalanság megalázá,
de éppen mert megalázó. föl is emel. Elveszi a méltóság lehetőségét;nincs többé
"szép-" vértanúság, "példás" halál; szinte megsemmisíti az embert; végrehajtatja
velünk, amit mi magunk semmiképpen sem akarnánk végrehajtani: a magunkról
való ie mondást. Brutális egyszerűséggel megmutatja, hogy le kell mondanunk
magunkról, akár akarjuk, akár nem, mert azok a védőfalak, melyekkel magunkat,
személyűnket, méltóságunkat körülbástyáztuk, leomlottak, elfújta őket a szél.
Hogyan menekülhetünk meg a megsemmisüléstől? Ha átadjuk "magunkat egy
nagyobb akaratnak, a legnagyobb Akaratnak, aki ha számunkra rejtelmes és ért
hetetlen módon is, de bizonyosan a számunkra legjobbat akarja. Átadni magun
kat eleve a gondviselésnek, komolyan venni, hogy "legyen meg a te akaratod",
Aztán, tudva, hogy ami történik, Isten akaratából történik, "elszakadni minden
től", ahogyan Marillac Szent Lujza mondja. A jót keresni és találni meg minden
ben, azzal a varázsszemmel, varázspálcával, ami a szeretet, az Isten szeretete és
felebarátunké. Ezek a két-három napja nyomasztó érzések is, ha meggondolom,
nem voltak haszon és értelem nélküliek. Ma estére valahogyan minden aggódás
lecsöndesült, minden belső feszültség föloldódott bennem. Nyugodtnak érzem
magam; érzem azt, hogy Isten kezében vagyunk, az ő valóban szerető gondosko
dása alatt állunk. Nagy bizalom van bennem Isten iránt, olyan érzés, ami az
apám iránt élt bennem olykor (különösen ha egy-egy számomra megoldhatatlan
nak látszó "jogi" helyzet előtt álltam): a föltétlen bizalom. Ha keresném, mi en
nek a megnyugvásnak az oka, legelőször talán arra az alig egy-két percre kelJ
gondolnom, amit délelőtt, mikor a Vigiliának kölcsönadott folyóiratokat vittem
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vissza Bo atyának, a ferencesek templomában töltöttem. Mi, akik hiszünk, tud
juk, hogy van Isten; de sokszor megfeledkezünk róla a lelkünkben. De vannak
aztán pillanatok, amikor Isten eszünkbe juttatja magát, amikor egyszerre meg
érezzük Isten jelenlétét a lelkünkben. Szinte a lélegzésünkben. És nem is pusz
tán csak "érezzük", hanem egész lényiinket eltölti a szilárd bizonyosság: tudás,
ami azonos a bennünk jelentkező szeretettel. Az előbb még ürességben voltunk,
s most egyszerre egy mele~ tenyéren pihenünk.

1952. február 24.
Olvastarn pár lapot Claudel és Gide levelezéséből, ami valóságos kincses

bánya. Milyen tömören bontakozik ki belőle Claudel' portréja! Ideírom ezt a
nagyon szép mondatát (ma talán közhely. de a maga idejében, 19Ü5-ben s egy
Cide-nak címezve milyen bátor): Nem lehetünk mindennyien szentekké, de köte
lességiin): mindig, életünk minden pillanatában megtennünk minden tőlünk telhe
tőt; s, őszintén szólva, lényegében ez a szeniség, hogy fiúi módon tülébe helyezzük
az égi atya akaratát a miénknek" (Correspondence, 53.). S ez a másik fontos mon
data: "Milyen nagy felelősség van rajtunk, író kon, akik az emberek vezetői s a lel
kek irányítói vagyunk! Már pusztán azáltal, hogy megvilágosíttattunk, világosságot
árasztunk. Kiküldettünk, a miudenség összes többi része által, a megismerésre és
az igazságra, és nincs más igazság, mint Krisztus, aki az Út és az Élet; s a köteles
ség, hogy megismerjük és szolgáljuk őt, számunkra még rettenetesebben sürgető,

mint mások számára" (54), Felelősség a lelkekért, felelősség a tehetségiinkért;
tehetségünkért, melyet Istentől kaptunk, s a lelkek javára kell kamatoztatnunk,'
természetesen a maga Isten-akarata rendjében, a szépség alkotása, a minél töké
letesebb rnű által. Bűnös vagy, ha tehetségedet a lelkek kárára fordítod. De

. akkor is vétkezel. ha megtagadod a szépséget, melyre tehetséged kötelez: elveted
- vagy rosszul töltöd be - a szerepet, melyet teremtő tervében Isten bízott rád,
hogy magad is teremté légy a magad módján abból az anyagból s azokkal az esz
közökkel, rnelyeket Isten nagylelkűena rendelkezésedre bocsátott.

1952. február 25.
o Hónapok óta először, fölhasználva az enyhe tavaszi időt, a szerkesztőségi érte
kezlet után este gyalog jöttem föl a hegyre s A rózsafüzér titkai folytatásán
túntidtom. Egészen önkéntelenül merült föl bennem a gondolat: "Te hordozod
értem. éli hordozom érted, Uram- a nehéz keresztet"; s ahogy ezen elmélkedtem:
aZOIl. hogy mit jelent ez ma, amikor valóban keresztet hordoznak az emberek (5

alighanem egyre többen sejtik, hogy Krisztilssal együtt, mintegyamagukéban a
Krisztusót is hordozzák), amikor egyik napról a másikra omlanak össze jól
körülbástyázottnak vélt szegény kis sorsok, s kerülnek a legteljesebb bizonyta
lanságba, ínségbe, nyomorba; ahogy ezen túnódtem, fölérve az Eszter utcán oda,
ahol tavaly szinte Iátornásszerúen villant elém a Fájdalmas olvasó első versének
vt'gS!) képe: egyszerre valami megdőbbentó, valóban egész bensőmet megra
gadó valósággal ért'zten! meg a Krisztussal együttszenvedés misztériumát s azt,
hogv egy napon valóban elvehetnek mindent, a legtöbbet, a családunkat is, elsza
kíthatnak azokról, akiket szeretiink; s akkor is megmarad nekünk és bennünk

, Krisztus, és őbenne, az ő szeretetében, az Ö szereletén át minden. Megpróbáltam
ezt él .,Fájdaimas olvasó" negyedik darabjaként papírra rögzíteni, de úgy túnik
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előttem, amit leírtam, hideg és száraz ahhoz képest, amit éreztem: az élmény
melegségéhez és megindultságához képest.

1952. február"26.
Délután nekifogtam a Szent Lujza-tanulmánynak, a szokásos nehézségekkel: a

kezdet szinte leküzdhetetlennek látszó akadályaival. Négy órai munka ered
ménye egy kézzel írt lap, legalább hatszor újrakezdve, más és más papírori s az
zal a szilárd tudattal, hogy egy bizonyos ponton -- sejtelmem sincs róla, miért ép
pen ott -- ismét elakadok. És a hiábavalóság ismerős, fokozódó és egyre bénítöbb
érzése: hogy ezeket a mondatokat már mind megfogalmazták, s annak, amit én
csinálok, semmi értelme sincs. Ez az a stádium, amikor abból, amivel éppen fog
lalkozom, vagy amit éppen írok, megszököm, át valami másba, amiben majd sziu
tén nagy kedvvel marülök el, míg tájékozódom, egészen addig, míg magam elé
nem teszem a papirost, és le nem írom az első mondatot, azt akiábrándító mon
datot, mely azt a csüggesztő hangulatot kelti bennem, hogy tervezett munkám
eszméje és kivitele, a bennem élő-valóságés írott képe közt a távolság reményte
lenül áthidalhatatlan. Hogyan győzni le ezt a betegséget, melynek már nem egy
áldozata hever a fiókjaimban: Lamartine, Chopin és majdnem Chateaubriand is,
hogy csak a kezemügyében levőket említsem? Kitartás, állhatatosság; de mikor
valósággal elbutul, fogalmazásra képtelen lesz az agyam éppen akitartástól!
Pedig ezt a Szent Lujzát mindenképpen meg akarom írni, a két csábító szökési
lehetőség - Hugo és Claudel-Gide - ellenére is, ha másért nem, hát azért, hogy
örömet szerezzek vele Kandidának és az ő öreg bakonybéli "gyerekeinek". Olyan
lesz számomra ez a munka, legalábbis amíg belé nem lendülök (amikor aztán
már rendszerint könnyen megy, olyan könnyen nem egyszer, hogy siettemben
össze is csapom), mint egy önmegtagadás.

Önmegtagadás. Nyilván igen együgyű és gyerekes, de leírom. Többször tünód
tem már rajta, milyen nehezen végzünk egészen apró önmegtagadásokat is. Pél
dául: előttem egy doboz kockacukor; már-már belenyúlok, amikor valami azt
mondja bennem: ne; s nyomban megfogalmazódik ennek az egészen ősztőnszcrú

"sugallatnak" - hogy úgy mondjam - az értelme is: mondj le róla. Nem is a
cukorról, hanem egyszerűen a tettről, amit megtehetnék. Gyakorolj önmegtaga
dást. Nos: ebben a pillanatban egy egész gondolatsor támad bennem, hogy meg
győzzön a cukorevés teljesen közömbös és a cukor-nem-evés nevetséges voltáról,
arról, hogya meg-nem-evés nem önmegtagadás, nem erény, hanem egy faja a
babonának, ostobaság, primitivizmus, és így tovább. A cukrot természetesen,
anélkül, hogy kívánnám, megeszem. Ma reggel szószerint ugyanez játszódott Je
bennem a teával és az ízesítdűl betölthető vagy nem töltendő borral kapcsolat
ban, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem öntöttem bort a teába. Egy pilla
natig, s éppen ez az elképesztő, egészen nagy ügynek, jelentős áldozatnak nint
előttem a tea bor nélkül való rnegivása. Milyen szánalmasan, kicsinyesen gyal"
lók tudunk lenni és milyen leleményes a kísértés! Erkölcsileg teljesen közöm
bös, hogy valaki a teát üresen vagy borral vagy rumrnal issza e" Oe aztán láttam,
hogy ha ma reggel a bort választom, megint egy lépést cmgedc,k azon az úton,
amelynek a végén aztán, végleg elengedjük és róladjuk magunkat. Akaratunk c:,
önfegyelmünk destruá lásá nak útján,
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1952. február 29.
Ma visszakaptam köttetésre adott naplóm első kötetét; ez a másodpéldány, az

elsőt N.-nek szánom a nevenapjára. Most itt van bekötve mind a két kötet a szek
rényemben. Furcsa érzés belelapozni s megkeresni egy-egy régi élmény vagy ol
vasmány nyomát. Mennyi mindent hagy el, mennyi jobb sorsra érdemes tervet
is, maga mögött az ember. Azért ha végiggondolom ezeket az éveket, az ostrom
tól máig, úgy érzem, fejlődtem, és bensőleg is, tudásban is gazdagodtam. Kűlönö
sen hat ma számomra, ahogy sorra leváliks elmarad, ami 1945 előtt fontosnak,
lényegesnek tűnt a szememben. S mennyi kategórikusság, nagyképűség 1946
elején, amikor könyveket és gondolatokat falva törtem az utamat valamiféle szi
lárd talaj, biztonság felé, utóbb valóságos romantikájával a Maritainon át fölfe
dezett katolicizmusnak. Az ostrom előttről talán csak egyet sajnálok: a regény
ciklust. Újabban megint gondolok rá, hogy be kellene fejezni "A nábob halálá"-t.

1952. március 9.
Kimerültség, amihez hasonlót talán csak az Athalie-fordítás napjaiban érez

tem. Ingerlékenység, idegesség, ami gátolja a munkát, amí viszont fokozza az ide
gességet; pillanatok alatt hetek fegyelmező törekvése mond csődöt. Az ember
maga se tudja hogyan, mint valami lejtőn görögve, elképesztő indulatokban, vi
tákban, dühökbe bonyolódik. Érzi, amint destruálja magát, s legszívesebben
nekiesnék a saját torkának; képtelen lesz a mások gyöngeségeinek türelmes elvi
selésére; s közben mindez bántja, harapja belül s elkeseríti, hogy ilyen tehetet
lenül enged az indulatainak, s veti magát abba a mocsárba, amit az indulat kavar
föl bennünk. Elkerülni az alkalmat, azt, hogy idegeink ilyen állapotba kerülje
nek, az idegesség első jelentkezésére mérsékelni a munkát, "honorer le non-faire de
Notre-Seigneur". Nincs az a mű, mely többet ér a szeretet egyetlen kis tetténél.

1952. május 6.
Úgy hallom, V. L egy készülő Hugo-antológiával kapcsolatban előhozta az én

nevemet mint fordítóét. Azt felelték neki: sajnos, klerikális. Igen, sajnos kato
likus, azaz leprás. Olykor pedig egyes katolikusok azt mondják: sajnos, kommu
nista. Két elfogultság között: az embert éppen ez erősíti meg abban a meggyőző

désében, hogy igaza van. Hugót különben fordítok, s magam kedvére; épp ma
délelőtt gépeltem lé a meglevőket, összesen nyolcat, a már régebbi kettón kívül.

1952. június 23.
Újmisés pap mondta a tízórai szentmisét, múlt vasárnap volt a primicsája s ez

volt az első prédikációja. Látszott, hogy betanulta; szigorú volt, elmondta, hogya
puszta pénteki böjt, a puszta vasárnapi misehallgatás mit sem ér, és jaj nekünk,
ha nem élünk jó keresztény módra, úgy, ahogyan az első keresztények. Megos
torozott és buzdított, annak rendje és módja szerint, Szerettem volna valami
ilyesmit mondani neki: igen, kedves fótisztelendő úr, mindez nagyon szép és he
lyes. De azért mégsem jelenteném ki mindezt ilyen mereven. Ezek a szegény em
berek itt, akik vasárnapról vasárnapra összejönnek ebben a kis templomban,
megalázva, megfélemlítve, sokszorosan megfenyegetve, ezek itt egy kis jó szót,
melegséget, biztatást várnak. Minek az orruk alá dörgölni, hogy "mindez
semmi"? Mikor ez a "semmi" olyan nagy dolog. Eljönni rendszeresen a temp-
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lomba, félve, lapulva, állást, kenyeret féltve és kockáztatva. "Nekem például úgy
tetszik, ezek a sokszor gyáva és nagyon gyarló emberek ezerszer nagyobb hősök,

mint azok a hősök, akik a "harcos katolicizmus" lobogója alatt oly hősi léptekkel
masíroztak azelőtt, amikor - mellesleg - konjunktúrajuk volt. Gyarlók, gyöngék
és gyávák; persze hogy azok. A család szégyene, a rút kis kacsák. A hűségesek.

Akkor, amikor az élelmes hősök közül annyian jegyzik cserélt köpenyben, cse
rélt jelvénnyel odakint a kapunbelépőket. Igazán nincs mit dicsekedni velük,
ezzel a kopott sereggel. De higgye meg, főtisztelendő úr, azért a mennyek orszá
ga mégiscsak ezeké. S ezt remélhetőleg ön is belátja majd, ha egy kicsit tapasz
taltabb és megértőbb·lesz. Megértőbb, mert tapasztaltabb. Egy kicsit megtörtebb.
Emberebb. Alázatosabb és kisigényűbb. Megbocsájtóbb. Belátva, hogy legelőször

magamagának kell bocsánatot kérnie és megbocsájtania. És teljesebb lesz szere
tettel, mert a saját lelkében tapasztalta, milyen végtelen nagy szomjúság az, ami
kor az ember szeretetre szomjazik.

De amikor áldást osztott, és izgalmában remegett a segédkezők és ministrán
sok és hívők feje fölött a keze, arra gondoltam, hogy ha naiv is még, hősnek már
hős. Mint mindenki ma, aki enged a hivatás szavának és papnak megy. Isten
embere lesz ebben az istentelen, istenellenes világban. Segítse az Isten, hogy jó
pap legyen. Olyan, amilyen ma kell. Okos, tanult, művelt; alázatos, egyszerű és
tiszta. Szent; szeritéletű. Nagyon szeresse Istent és nagyon szeresse az embere
ket. Az ellenségeit is.

1952. július 13. Szárszó
Egy hete Szárszón. Az első nap meglepetése: fölfedezem, hogy a testem többé

kevésbé hasznavehetetlen. Berozsdásodott, s mihelyt egy-egy nem egészen meg
szokott és könnyú mozdulatról van szó, csikorog és akadozik. Amit "elméletben"
meg tudok csinálni, mintegy emlékeim alapján, mert valamikor, amikor még ru
ganyos voltam, könnyen ment: az előtt a gyakorlatban, a végrehajtás előtt meg
torpanok, azzal a meglepetéssel, hogy: nem tudom. Az egészben a legfurcsább
annak tudomásulvétele, hogy ez, testileg véve; voltaképpen a halál kezdete. Bizo
nyára visszahat arra is, amit az ember "szellemi életének" mondanak. Az is lom
hább, lomposabb, kevésbé fürge és kevésbé alkotásrakész. Elhatároztam, hogy
megpróbálom egy kicsit fölfrissíteni magamat; minden reggel tornászom a par
ton s úszom egyet utána.

Múlt szombaton este, mert már minden Móriczot előcsomagoltam, találomra
elővettem Márai Verseskönyv-ét és Füveskönyv-ét. Azt egyvégtében elolvastam, s
igen szép strófákat találtam benne, főképp az első felében; a második mintha
már modorosabb, penzumszerűbb, máraiasabb lenne, ott már pózt és rutint
éreztem. A Füveskönyv prózája meglepett: erősebb, keményebb, mint gondoltam
s emlékeztem rá. Egyszer ennek a Márai-problémának is utána kellene nézni.
Nem takarja-e el előlünk igazi mivoltát, értékeit, erényeit és szépségeit is egy
sereg pejoratív közhely? S nem fogadtuk-e el túl készségesen igazi arcául azt az
álarcot. amelyet maga vett föl magára? Nem vetettük-e el túlságosan a valódi, élő

Márait is a magacsinálta üres szobor-Máraival együtt? S nem érné-e meg a fá
radságot, lehántani róla ezt a sok henye ékítményt, amit magára aggatott, s ki
ásni művei halmazából, a rettenetes "Igazi"-k alól az igazit? A polgári bölcs,
afféle balkáni Erasmus alól a szorongó, kémlelő, szenvedő embert?
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1952. augusztus 25.
Tegnapelőtt, szombaton este B. Sz-nél. Sz. Móricz Zsigmondról beszélt, régi

találkozásaikról. Közben P. meghökkentő kijelentései Thomas Mertontól, arról,
milyen a paraszt (s itt fő érvei Tamási és Tolsztoj voltak); sajnos Merton körül
megint vitába keveredtem vele. Személyeskedésnek vette, fölugrott, megsértő

dött. Tanulság: nem kell vitatkozni az emberekkel; amit csak lehet, rájuk kell
hagyni, s meg kell adni nekik azt az örömet, hogy többnyire felületes és téves vé
leményeiket a sarkigazságok ellentmondást nem tűrő érvényességével nyilvánít-
sák ki hallgatóik előtt. .

1952. szeptember 13.
Az ember olykor, noha lelki életében éppen nem friss, sőt egyenesen lanyha,

nagyon közel érzi magához, nagyon benne érzi az életében, a sorsában Istent.
Vannak pillanatok, amikor az Isten tenyerében érzi magát. Ez a legaggasztóbb
gondok közt is belső nyugalmat ad és eltölti bizalommal. Mint a gyermek, aki
érzi keze körül az apja védelmező kezének melegét, s tudja, hogy ha megbotlik,
utána kapnak. Azok a nagyon erős fohászok, melyek az Isten melegének érzésé
be emelnek ...

1952. szeptember 22.
K. Laci halála megdöbbentett. Mintegy három hete láttam futólag az utcán.

Öccse fönt járt a hét derekán s elmondta, hogyan történt. Laci valami pártnapról
vagy szemináriumról ment hazafelé, s a Margit-híd pesti felénél vált el kollégái
tól; jókedvíí volt és szomjas; habozott, megigyék-e egy pohár szódavizet, s végül
azt mondta: majd otthon vacsora után. Budán bement a Zsigmond utca sarkán a
patikába, valami receptet akart beváltani. Egyszerre a szívéhez kapott, össze
esett és egy sóhajtással meghalt. Épp arra ment egy pap, civilben. A rendőr nem
engedte be; az utcáról adta meg az abszolúciót, Később A. atya, aki jóbarátja is
volt, bejutott hozzá, de csak jó két óra múltán.

Az ostrom alatt, amikor megismertük, nem gondoltuk, hogy ennyire hozzánk
fog tartozni. Csöndes, becsűletes fiúnak mutatkozott, társai közt a legrendesebb
nek, mert egyébként ezek a szerencsétlen rohamzászlóaljak nept a legjobb emlé
keket hagyták maguk után. Sokat betegeskedett, s tudtuk, hogy vallásos. Sz. nem
csak a lelkiatyja volt, hanem a barátja is. Tanult, végezte az egyetemet, átlábolt
két halálos betegségen, ostromból eredt, akkori izületi bajokra visszamenő szív
belhártya gyulladáson; végre fölépült valamennyire; letette vizsgáit, megszerezte
az orvosi diplomát s állást kapott, képességeinek, becsvágyainak megfelelőt. S
most vége. Ahogy leeresztették koporsóját a földbe, arra a délutánra gondoltam,
amikor nagy szerelmi csalódásával szaladt föl hozzánk, második betegsége előtt,

s olyan gyerekes kétségbeeséssel hajtotta a vállamra a fejét, s olyan gyermeki bi
zalommal. Öccse szerint "az utóbbi időben deista lett". Misére rendesen járt,
szentségekhez járult; mi volt hát a "deizmusa"? Kétségtelen, hogy valami lassú,
mély csalódás érte: túl közelről látta talán egy rendház életét, a sok surlódást,
szeretetlenséget, egyesek lazaságát, s egy kicsit megingott, talán ne~ is a hite,
hanem a bizalma; egy kicsit eltávolodott, elidegenedett. Pista azt kérdezte erre:
"Ugyan hogy is hathat ilyesmi egy intelligens emberre?" Igen, tudjunk különbsé
get tenni az igazság szentsége és képviselőinek gyarlósága közt. De talán nem is
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ilyen könnyű megtenni ezt a különbséget. És nem úgy vagyunk-e ezekkel a sok
szor nagyon is könnyen vett gyarlóságokkal, mint a rágalommal: hogy "semper
aliquid haeret"? Ha a papok jobban megfontolnák, milyen rettenetes rombolást
végezhet rossz példájuk, s végez is a lelkekben! s ha átéreznék rettenetes felelfis
ségüket emiatt ...

1952. október 3.
Tegnap óta újra a biztos érzés, hogy Isten tenyerén élünk, s ő nem ejt ki kezé

ből. Szent Teréz (az avilai) önéletrajzát olvasom; nagyon meg tudja győzni és föl
tudja emelni; fölkelti benne a vágyat, hogy több és jobb legyen; de a vággyal nem
eri be: hátunk mögé áll, szinte lökdösve sürget: indulj már, mire vársz? Az Új
Emberbe írtam egy kis cikket róla; azt próbáltam kifejteni, mennyire nem felle
gekben járó, milyen józan, közvetlen és gyakorlati.

Az utóbbi időben sokat dolgozom s elég frissen. Istenem, adj erőt a munkához.
Pár nap és belépek negyvenedik esztendőmbe. Ezek az ember java évei; add,
hogy a kedvezőtlen körülmények közt is jól, eredményesen tudjam fölhasználni
őket..Add, hogy úgy tudjam végezni munkámat, hogy azzal, hogy dolgozom, tuda
tosan és tőlem telhetőleg Téged szelgáljalak. S add, hogya munkano tegyen ide
gessé, s ne Iogyatkoztassa meg bennem a szeretetet azok iránt, akiket különösen
szeretek, s egyáltalán embertársaim iránt. Add, hogy a munka egyben a türelem,
szelidség és önfegyelem iskolája legyen számomra. Add végül, hogy bármekkora
tudásra tegyek is szert, s bármilyen jó múvet alkossak is, sose essem az elbiza
kodottság, az önhittség és a kevélység bűnébe: sose feledkezzem meg róla, hogy
minden erőmet és képességemet Tőled kaptam s egyedül Neked köszönhetem; s
add, hogy Téged mindig bizalommal, őszintén, egyszerű és gyermeki szeretettel
szeresselék.

1952. november 18.
Két hét múltán először voltam bent tegnap este szerkesztőségi értekezleten.

Kicsit kifárasztott, de nem annyira, hogy még este le ne fordítsam Claudel Szent
Simon-ját, amivel az apostolok száma kilenere szaporodott. Ezt megelőzően

pedig egy valóban nagy Claudel-fordítással készültem el, a "Pünkösdi himnusz"
éval; igen régen kezdtem el; negyedénél abbahagytam, most elővettem, és szorn
baten-vasárnap befejeztem.

Még a kórházban, s a hazajöttöm utáni napon elolvastam Móricz Zsigmond
Rózsa Sándor-jának második kötetét. Nem egészen értem, miért tartják általában
annyival jobbnak az elsőt: úgy látom, ez sem rosszabb nála. Sőt, olykor talán
tágasabb, mozgalmasabb is. Egy helyütt (261) meglepődve bukkantam rá Móricz
egyik főgondolatára. A deák találkozik az Alföldön Rózsa Sándorral, magyaráz
gatja neki, mi történt; a maga részéről így értelmezi a dolgot: "Az embereknek
szépen kel! magukat viselni. Mindenkinek úriemberré ken lenni. Mostan már kiki
megkapta a maga birtokát. Mostan már kiki úriemberré lesz és kalpagosan, kardo
san fog járni. Én így fogom fel a forradalmat" ... Ahhoz egyébként, ahogy Móricz
megmutatja, hogy negyvennyolc mennyire nem oldotta meg a problémákat s
milyen nyomorúságban hagyott kétmillió magyart: ahhoz akkor, amikor a köny
vet írta, komoly bátorság kellett. S bátorság a szentesített nagyságoknak ehhez
az illúziótlan ábrázolásához is. Kossuthéhoz például, vagy ahhoz, ahogy Petőfit
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igazolja, éppen Kossuthtal szemben, Egészen sajátos az ábrázolásmódja. Az
ember szinte látja őt, amint összehúzott szemmel, azzal a rejtett kis maliciával
fontolóra veszi az emberét, megméri, elraktározza, szinte kitapogatja anyagát, a
repedéseit, amiken a lúgok beszivároghatnak, Kossuthon a magamagát is elbű

völő színészkedését és hiúságát; nem hiszem, hogy volna hitelesebb, élőbb, köz
vetlenebb, riportszerűbb portréja ennek a romantikus államférfi-típusnak.
Móricz nem dől be a történelmi hős kialakult szerepének és hagyományos nim
buszának. Megvetően félrelöki az olajnyomatokat. Az embert ragadja meg, azt
állítja elénk; ez a páratlan benne. Valami lefegyverző naivitás - és bölcs írói
fölény - kell ehhez.

Végeredményben a társadalom-ábrázolására is azt mondhatnók, hogy naiv.
Majdnem iskolás (és szinte rajtakapható nemtörődömséggelaz), ahogy sorra be
mutatja, majdnem egy dolgozat vaskos módszerességével, mit gondol erről, vagy
arról, hogyan fogja föl ezt vagy azt az arisztokrata, a nemes, a polgár, a felszaba
dult jobbágy és a kisemmizett zsellér. Mintha itt is csak gunyorkásan - vagy fá
radtan? - mosolyogna az írói fogásokon, a beállítás trükkjein, a technika tótága
sain; mintha mindezt lenézné, hiszen csak egy a fontos: az, hogy az élet min
denestülott éljen a papiron. S hogy él, hogy mozog nála minden rétegével ez a
fölbolydult ország! Sajnos a regény végét mintha még a szokottnál is jobban el
siette volna. Rózsa Sándorék a szabadságharcban: az fáradt, kedvetlen, mintha
már csak muszáj-munka lett volna.

Ma délelőtt régi, Vigilia-beli Babits-esszémet gépeltem. Pár nagyképűségtől,

pár akkori, kevéssé rokonszenves "kategorikusságomtól" eltekintve-famit mind
kiirtottam), elég jónak érzem ma is, nem ugyan mint teljes képet, hanem mint
egy határozott szempontú esszét. Ma bizonyosan mélyebbre mennék; egy-két
gondolatot (a gátlásosságáról) bele is szőttem. Azt gondolom, a fiatal Babits "gör
csösségében" része van egy szekszuális ténynek: vonzalmának a saját neméhez
(és persze nem kell kiélt homoszekszualitásra gondolni!) - hiányzik nála a szere
lem, s ezt igyekszik pótolni a "mindenek szerelmével", s ez a hajlam keresi szub
limációját a szépségkultuszban. Mindezt csak hevenyében, nyers emlékeztetőül

jegyzem itt föl, igazán csak "slágvortnak"; egyszer mindenesetre érdemes volná
erről az oldalról is komolyabban megközelíteni Babitsot.

Egyébként: rég tapasztalt nyugalom, egyensúlyérzés, benső béke. Annak meg
nyugtató érzése, hogy az lsten tenyerén élünk ...

1952. december 26.
Néhány hónapi töprengés s túnódés után ma belevágtam fejszémet a nagy

fába: elkezdtem, abban a füzetben, melyet Lászlótól karácsonvra kaptam, a regé
nyemet. Illetve - mutatis mutandis természetesen -- a szegény Kiss Laci regé
nyét. Féltem, hogy nehezen fog rnenni, hiszen jó ideje teljesen "kijött a gyakor
r~tból". Sokkal könnyebben megy, mint gondoltam. Úgy érzem, az a két fejezet,
mellyel ma elkészü ltem,jó, és megfelel az elképzelésemnek, szándékomnak.
Nem akarok ,,[pktürt" írni, és sennni kedvem "szépen" írni; inkább célom, hogy
száraz cs hiteles legyek, és mondjak valamit, azaz hogy ne én mondjam, hanem
alakjaimmal ('S sorsukkal mondassam el a mondanivalómat. Nehéz volna érzé
keltetnem az örömet, Iölszabadultságot, megfiatalodást, amit az az élmény ad,
hogy 'az ember teremt: alakokat, sorsokat kelt életre, s szinte új és mélyebb lel
ket ad (szintótikusabbat, bármilyen riasztó is ez a szó) a valóságnak.
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