
HARANGI LÁSZLÓ NAPLÓJA

Február 2-án kint voltunk együtt a temetőben négyen (S. és 1.1 ) . A nap
sütött, a szél fújt egy kevéssé, a délutáni napsütés utolsó másfélórája volt
az utunk. Nagy sár, gyéren beszéltünk, odafelé. Le nem szálltam tolókocsim
ból és a sírig sem engedtem tolatni magamat. Ott maradtam a temető gyalog
útján a kocsimban. Úgy néztem őket hármukat, a sírnál, a szélben. Most
először láttam ezt a képet így, mint aki kívül áll. Talán azért éreztem most
olyan erővel a családunk árvaságát, mint még soha. L megtépett madár
módjára, S. megviselve (az éjszaka munkában virrasztott, mint annyiszor és
különben is valahogy elgyötörtebbnek látszott) ott imbolyogtak V.-val a
sír körül gyökértelenül és (nekem úgy rémlett) tanácstalan tehetetlenséggel
a rájukszakadt nagy fájdalommal szemben. Istenem! Hogy odaadtam
volna az életemet, csak levehetném róluk! Én kábult voltam és fásult.
Az a szerencsém, hogy az ilyen legnehezebb pillanatokban valahogy ösztön
szerűleg kilépek magamból, s mint a halálraítélt, egészen másfelé figyelek.
De azért Caesar két sora mindíg ott zakatolt a fejemben: "Oh, mily esés
volt ez, jó honfiak! Elestem akkor én, ti és mi mind." És a mi összeomlott
világunkat éreztem rettentően magamban. Nem is a miénket, az övéket, akik
már csak órákra jönnek Gödöllőre, akiknek nincs igazi otthonuk (vagy fizikai
lag, vagy alélek nyugalmában nincs). Meleg, erős, hősi életű Anyák! Most is
látom őket, ahogy a kommün alatt (62 és 58 esztendővel !) vidáman, büszkén
végeztek együtt minden házimunkát, holott éppen nem szokták meg azelőtt,

ápoltak engem és tanítva keresték a kenyerüket. Mindíg készen álltak minden
áldozatra. Flóra anya szinte fanatikus elszánással, anyám édes (kissé gyerekes)
hetykélkedéssel boldogan és hálásan Isten iránt, hogy erre képes. S. odajött
hozzám is, hogy ne érezzem magam olyan egyedül. Hálás voltam, bár ilyen
kor szinte apatikus vagyok, nem érzem a fájdalmat és így szükségtelennek
éreztem. A temető édes és szép, mint egy nagy kert. Jó lesz feküdni benne.
Kértem a mi Drágáinkat, hogyeszközöljék ki nekem a jó halál kegyelmét.
Még mikor kifelé jöttünk is, annyira kábult és zavart voltam, hogya temető

kapuban valami tréfaféle (még hozzá szeretetlen) megjegyzést motyogtam
egy gödöllei ismerősről. Csak azt reménylem, hogy nem hallották, vagy nem
fogták fel a szélben és így talán nem sértette a fájdalmukat. S. különben is
megértett volna, hisz tudja, hogy mit érzek. - Hazafelé lassan megindult
a komolyabb beszélgetés, de azért megviselve, elgyötörve töltöttük a délután
kis maradékát.

*) Flóra néni (S. és r. édesanyja) halálának évfordulója.
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Február 9.

Húshagyó kedd! Egyedül vagyok megint - olvasok, irok. Lelkemben
már a nagybőjt komolysága. (D. e. van, a holnapi hamuszentelés szövegén
elmélkedtem.) Nagyon jó hozzám az Úristen! Tegnap estefelé váratlanul
megjött S. Éppen nekiszóló levelet fejeztem be, kevéssel azelőtt. Tele volt a
lelkem ővele és beszélni valómmal. V. nem volt itthon. Az a furcsa élményem
volt, hogy még "meleg" levelemet hangosan kellett felolvasnom. Utána
kezdtünk kicsit beszélgetni, azaz jobbára csak én beszéltem. Ilyen melegen
és meghitten régen nem voltunk. Nála vagyok igazán "otthon" legmélyebb
ériemmel ezen a földön. Minden feléled bennem, amit ő ültetett el, ha így
vele vagyok. Milyen kár, hogy az "így" még elég ritka találkozásaink között
is ritka. Külső-belső gátlások csak néha engedik, hogy a lelkem egészen ki
akarjon vagy ki merjen bújni a csigaházából. Istenem! Milyen lehet az üdvö
zültek boldogsága! Isten fényében ragyogó lelkek akadálytalan, örökös
egymásrasugárzása ...

Meggyóntam. Szentségi kegyelemmel kezdem a bőjti időszakot. Alig
győzök Istennek hálát adni érte. - Elmélkedés: "Salvum me fac Deus:
quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam." Az árvíz elhat alelkünkig.
Hányféle áradat! A gond, a fájdalom árja, mely rendesen egyre dagad az
életünk folyamán; a tévedés, tudatlanság árja; a lelkek és események
vonzó-taszító áradata. Mennyi ellentétes hullám, mennyi önzés! Engem
legjobban talán a megszokás állott, langyos vizei fenyegetnek. Élesen figye
lem megszokásból eredő vagy emiatt már fel sem tűnő sok-sok hibámat!

Február 19.

Világra "hozzák" az embert, az életben lehet sok segítője, de meghalni
mindenkinek magának kell. És a halál igen sokféle. Naivság lett volna azt
gondolnom, hogy egészségesen és teljes jólérzésben egyszerre alszom majd el,
mint a lecsavart lámpa. Az a furcsa betegség, amelynek okát és nevét nem
tudják, vagy nem mondják, most átterjedt a szememre is. Eddig még igen
barátságos, különösen, hogy olvasni, írni, mérsékelten szabad vele. De hogy
elmúljon egészen, azt nem reménylem, hisz a többi nyirokmirígyes dolog
sem javult egy szikrát sem, pedig több, mint egy esztendeje hogy észleltük őket.

El vagyok készülve rosszabbodásra, noha most nem úgy fest a dolog.
Mindenesetre különös érzés, tudni és látni, amint egy titokzatos folyamat
egyre terjed bennem, egymásután foglalja el a pozíciókat, itt is, ott is furcsa
meglepetést okoz. Én pedig csak a békés szemlélö vagyok ebben a színjáték
ban. Az igaz, hogy az életösztönt nem érzem mozgolödni magamban. Leg
jobban is szeretem, ha minden úgy pereg le, nélkülem, ahogy rendeltetett.
Ezért is nem vagyok kívánesi pl. arra, hogy van-e és mi van a kulisszák
megett, hogy mit mondott esetleg a doktor V.-nak négyszem között, hogy
mít várhatunk. Én el vagyok készülve akár a teljes megvakulásra. Szívesen
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halok meg akár izenkint is, ha az Isten úgy akarja. Majd ád erőt hozzá. A kór
házban vizsgálták a szememet, valószinűleg ezt keresték rajta, de úgy látszik,
akkor még nem volt. A fülemet és gégémet is vizsgálták. Lehet, hogy ott is
jelentkeznek majd efféle zavarok. De az is lehet, hogy csak a rendszeresség ked
véért vizsgálták sorra érzékszerveimet. Jó az, hogyha sejthetünk is sokat,
tudni előre semmit sem tudunk. Ha vissza találnánk borzadni a sejtett jövőtől,

fejünkre húzhatjuk a paplant, mint az ijedős kisgyerek. Különben pedig
alázattal és nagy bizalommal teszem le életemet Isten kezébe. Ilyenkor érzem
igazán, ki Ő nekem !

Csak tétován lebegek a földi élet felszinén.A vitor1áim egymásután pety
hüdnek el. Még éppen csak hogy vonszolgatom előre magam lassacskán.
De a tenger mosolygása kék és a kapitányom ébren áll a parancsnoki hídon.
Hogy küld-e a Szentlélek új szelet, elindulok-e mégegyszer 1 Isten kezében
van. Most inkább úgy érzem, hogya csendes elnyugvás felé hajózem. Hiába
jön meg a testi erőm, mintha mindennap egy nótát felejtenék, akár az öreg
cigány. Emlékezetem, szellemi erőm, mintha fogyóban volna. És napról
napra kevésbbé találom helyemet ezen a világon. V.-m, a gondolataim, az
otthonom és a napos udvar nagyon boldoggá tesznek. De ez inkább olyan,
mint az álom. Jövőre, hivatásra, alkotásra, tervekre gondolni sem igen tud
nék most. Igaz, hogy így a gondok és a fájdalmas emlékek is elmaradnak.
Mindinkább az örökkévalóságnak és az álomszerű jelennek élek. - Még álmo
dom többször éjszaka, hogy tudok járni újra és ilyenkor nagyon boldog vagyok.
így él az emberben tudata alatt, amiről már azt hitte, hogy már nem is érzi
veszteségnek.

Február 20.

Édes Istenem, küldj rám, amit jónak látsz, csak azt add, hogy minden
nehézségem, minden szenvedésem az én szeretteimnek váljék javukra, az
élőknek és holtaknak. Ez a gondolat talán legtöbb erőt ad. Nagyon szeretem
()ket és nagyon szeretnék segíteni, könnyíteni rajtuk I

Február 23.
Lelkem látása egyre jobban szűkül.

Már nem tudom: egy hét előtt mi volt.
A tegnapelőtt félhomályos árnyék,
A tegnap elmosódó tarka folt.

Jövőbe nézni nincsen már reményem,
(Ami rám vár, az örökkévaló)
Mája fátyola távol integetve
Nagyon átlátszó, nagyon is fakó,

Egész életem forró foglalatja,
Gyüjtőlencséje az izzó jelen,
Áll: mozdulatlan napkorong az égen
Komolyan és fenségesen.
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Február 27 (utölag.)

Esteledik. Készülök a születésnapomra. Utolsó lesz idelent. Az életem
csodálatos fény- és árnyjáték, ahogy visszanézek. Ami az enyém benne, az
csúnya félszegség, ösztönösség, ábrándos hóbort, sok elkövetett rossz és még
százszor több mulasztás. Sohasem a valóságot éltem és nagyon ritkán hasz
náltam úgy az életet, ahogy kellett volna. Még a magam önző öröme számára
se használtam fel. Keseregtem, mikor jó dolgom volt, drága együttléteket
szeretteimmel nem értékeltem. nem használtam. Legtöbb elszalasztott szép
órára csak utólag jöttem rá, mert tunyaságból, dacból, belső keserűségből

szándékosan hagytam meddőn leperegni, hogy aztán utána napokig sirassam
a visszahozhatatlant. Anyám halála után a vele töltött és fel nem használt
idő volt legnagyobb vádlóm. (Csak mióta az egészen nagyarányokhoz szokik
a szemem, azóta szakadt ki belőlem az apró földi idők és változások nagy
fájdalma.) Újesztendőn, születésnapon elsirattam a mult elszalasztott idejét,
hogy más szeretteimmel megint csak így tegyek. (Most már tudom, hogya
testi együttlét, a kimondott szó semmi; hogy a lelkek az Isten kezében érzék
felettien vannak összekapcsolódva és egymáshoz való viszonyuk örök. Nem
hiányzik most nekem senki. A rájukgondolás, az imádság nekem annyi,
mintha igazán itt volnának. V.-m bőségesen megadja, ami az "élő" emberi
jelenlétből gyengeségemnek kell.)

Sem külső, sem belső sikerekről nem tudok beszámolni, ami emberi
ambíciómat kielégítette volna. (Ma már neves írónak kellene lennem, sok
derék művel - mondja világi hiúságom!) A jellememnek kidolgozottnak,
nagyszerűnek kellene lenni, ennyi kedvező behatás és ilyen magamnak élő,

ráérős, csendes levegőben. Minden megvolt hozzá, hogy szent legyek, csak
használnom kellett volna az élet alkalmait és a kegyelmeket. Alig volt öntuda
tos órám és alig használtam valamit.

De a kegyelem mégis omlott szüntelen. A Gondviselésnek talán nem volt
elkényeztetettebb gyermeke, mint én. Mindíg mellém állította a legszeretőbb

lelkeket, megadott mindent, amire szükségem volt, elhalmozott ajándékaival,
eltakarta előlem, ami rossz volt, ami fájhatott volna, vagy váratlanul erőt

adott az elviseléséhez. Igy lett az életem, amit én magam folyton összekuszál
tam és elrontottam, mégis a Gondviselés remekműve.

(Itt megzavartak, már nem tudom, mit akartam még erről írni, de úgy
rémlik, még sokat !)

Február 28 (utólag).

SZ1lletésnap. .. vidámkodás... a kedves rózsadombiak... F. 
Győztem erővel és igazán őszintén vidám voltam. Mult bánata, jövő gondja
egyformán leszakadt rólam. Ilyen "könnyű lefolyású" születésnapom talán
még nem volt. (Az ilyen évforduló t. i. mindíg kisebb-nagyobb lelkibetegséget
hozott magával, amit •ritkán hevertemki úgy egy nap alatt.) F. egy-két

V l (, III A



6sziIite szavából megint megértettem, hogy már nem sokáig tart. Ez jó volt.
Az ember könnyen visszazsugorodik a földi reménykedések, földi nézőpontok

közé s "Az elszakadt sziv könnyen összeforr, s megintcsak fáj, ha újra el
szakítjuk".

Este V.-val beszélgettem komolyan. Először hoztam elő neki a végren
deletet. Nehéz és régen visszafojtott lelkitartalmak törtek fel belólem. Ez na
gyon megkönnyített. Tudom, hogy erősen megindult, de csak - "kimélettel",
"tapintatos elhallgatással" nem lehet birni az életet. (Az életet talán, de a
halálban elemi erővel kikivánkozik az emberből a legmélyebb énje. Keserű

igazságokat is emberfelettien nehéz némán elvinni a sírba. A tapintat csak
ott van, hogy az igazság mellett álljon a megértés meg a szeretet és ez meg
van, s ezt reménylem, hogy ő is egészen átérezte.)

Március első napjai.

Új vendég érkezett, de nem váratlan: a halálfélelem. Valahogy roham
szerűen jött rám és éjjel keveset alszom a gondtól. De jó az Isten és nem hagy el.
Teljes lélekkel felajánlom ezt (és az eljövendő rosszabbakat) édeseimért.
Jézus az Olajfák-hegyén ezerszer többet szenvedett a lelki gyötrődéstó1.

Nem, meghalni nem "csendes elnyugvás", hanem szép, nagy, férfias harc is.
Isten ád hozzá erőt.

V.-val folytatjuk nagy beszélgetéseinket. Szinte különös nekem, hogy
igy legmélyről is lehet beszélgetnünk. Sok mindent látok benne is és szeretnék
most anagybőjtben segiteni rajta.

Látom utólag, hogy talán nagyon is felzavartam és elszomoritottam, de
a nagy szeretetet és megbecsülést azért - láttam - mindig érezte és talán
a segitő jóakaratot is. Ami fájdalmat okoztam neki, nagyon fáj nekem is.
Sok mindent szememre is hányok belül. De Isten majd jóra fordítja, s ezentú1
már nem feszegetem ezeket a nehéz témákat.

O. volt itt búcsúzni. Elnéztem meghatottan. Milyen jól áll neki ez a kis
édes ház! Lehet, hogy talán nem is látjuk egymást viszont a földön, de
nekem ez nem fájdalmas. Milyen mérhetetlenül tökéletesebb közelség
ben van szeretteihez az, aki már testben nem él. Mennyivel többet
segíthetek majd akkor. Szépen, egyszerűen. melegen elbúcsúztunk. Hiszen
ha rosszabbul leszek, úgyis megirom neki levélben mind, amit mondani nem
akarok.

Magunk vagyunk újra. És igyekszem gyógyitgatni a sebeket, amiket
V.-m kedélyén (reménylem, nem a lelkén) ütöttem. Mostantól nem beszélek
meghalásról, se tréfásan, se komolyan. De tudnia kellett, hogy mint állnak
a dolgok és mint élnek bennem. Nevetgélünk, énekelünk, szeretetben,
békességben élünk, de a lelkünk mélyén érezzük ennek az együttélésnek
ünnepi komolyságát. Madárcsicsergés ez, halk, mély orgonaszó kísérete
mellett.
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Március 18.

Megint biztatnak, megint mondogatják, hogy évekig, évtizedekig eltart
hat. Nem vigasztalás! Én nem akarok "kétszer meghalni", visszailleszkedni
az életbe és újra bizakodni. Szegényanyámmal megtették és számtalan
beteggel megteszik ezt az orvosok, hiszik, hogy jót tesznek a beteggel, ha
ideig-óráig új reményt öntenek belé, hogy aztán egy szép napon megint előlről

kezdje a halálra való ráeszmélést és azt a nagy harcot, mely ezzel jár. Én már
"elhelyezkedtem" és így is akarok maradni. Különben, ha a testi halál talán
messze van még, csakugyan, a szellemi már észrevehetően közeledik. 
Néha van egy-egy fellendülő munkanap, aztán a beteg agyszerkezet megint
elkezd csikorogni és csütörtököt mond. Ezek a legnehezebb óráim. Hiszen
még annyi szépet tudnék dolgozni - ha "tudnék". A munka - az olyan
rettenetesen nélkülözött tevékeny hősiességnek, a férfiasságnak -, ez a szá
momra eddig megmaradt utolsó darabja is kezd elhagyni. - Azaz nem utolsó
mégsem: a derült béketűrésmég megmarad. Itt ugyan, éppen ennél a pontnál,
el-elcsuklik az is (legalább is a derű, ha a türelem nem is). Az agybeli gyenge
ség érzése már többször megríkatott. A tehetetlenségnek sokféle deprimáló
formáját tanultam és tanulom folyvást elviselni. Ezt még nem tudtam meg
szokni, de Isten kegyelmével majd ez is sikerül. - A félelmeim elmúltak
megint, ahogy jöttek. Szinte úgy tetszik, így visszanézve, hogy nem magá
ban a lélekben voltak, hanem inkább az idegekben. Élettani feszültségek,
megerőltetett agyvelő (és most a megerőltetés hamar jelentkezik!) idéztek

. fel nyomasztó aggódást. - Istenem! Mikor Te itt vagy bennem és világos
a lelkem, mennyivel könnyebben, sőt egészen könnyű minden l Tégy velem,
amit akarsz, csak el ne hagyj!

(Folytatása következik.)
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Annak idején nagy örömmel írtuk ki a

Vigilia regény- és novellapályázatát. Ol

vasóink s barátaink elnézését kérjük, ha a

terminusok betartása nem vált mindíg le

hetővé. A Vigilia bírólóbizottsóqo hosszas

és gondos mérleqelés után úgy határozott,

hogya Vigilia regénypályázatára beérke

zett 27 pályamű kózül egyiknek sem ítéli

oda a díjat. Bár a pályaművek egyike

másika jelentékeny írói képességeket árul

el, azonban egyik sem éri el azt a mérté

ket s egyik sem felel meg annak a feltétel

nek, amelyet a pályázat kihirdetésekor

megjelöltünk.

A Vigilia novellapályázatára beérkezett

nagy anyagból a bírálóbizottság kiválasz

tott irodalmi értékű pályamunkának Rónay

György "Judás" dmű novelláját jelölte ki,

rninr a pályadíjra abszolút érdemeset.

Ezennel megrendelem a VIGILIÁ-t: egy évre

6 P-ért (külföldre 7 P). Romániába 250 lejérr,

CsehszJovákiába 42 cK-ért. A pénzt csekk-

lapon beküldöttem, kérek csekkbefizetési-

lapot. (N e m k í v á n t t ö r I e n d ö.)

Cím:--

FogJalkozás:



68. MAGY. KIR. ÁLLAMSORSJÁTÉK

Főnyeremény 40.000 aranypengö.

17.000 nyeremény 250.000 aranypengö értékben.

Nyeremények :

20.000 ar. pengő

10.000 rr

2-szer 5.000"
4-szer 2.500"
é-szor 2.000"

10-szer 1.000"
és még számos nagyobb és kisebb nyere
mény, melyeket mind készpénzben fizetnek ki.

Húzás június 4.-én.

Sorsjegyárak :

Egész ar. P. 3.- Fél ar. P 1.50

Kapható az osztálysorsjegy·föárusítóknál, valamint do
hánytözsdékben. Postai rendelésekef a pénz elözetes
beküldése után azonnal teljeslI a Székesföváro.si m. kir.
Pénzügyigazgatóság, Budapest, V, Szalay-utca 10. szám



AVIGILIA
előfizetési ára
EGY ÉVRE 6 PENGŐ

A pénz beküldhetó a
"V i g i I i a" 20.668. számú
csekklapján, a pénz ren
deltetésének pontos meg
jelölésével.
Megrendeléseket elfogad
a V i g i I i akiadóhivatala
V, Vadász-utca 16. sz., a
Szent István-Társulat összes
könyvesboltjai: Budapest,
Kecskeméti-u. 2., Szeged,
Kárász-utca 10., Pécs, Szé
chenyi-tér 18., Debrecen,
Szent Anna-u. 10-12., Győr,

Deák Ferenc-utca 2. sz.,
Cegléd, Rákóczi-út 2. sz.,
Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem-út 22., valamint
minden nagyobb könyv
kereskedés.
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