
HARANGI LÁSZLÓ NAPLÓJA
ELMÉLKEDÉS JÉZUS HEMZETFÁJÁRÓL

1. Fegyelem a beszédben. Ostobaságok, tétova, félig elkezdett mondatok,
főleg felesleges aggódó vagy utólag rosszaló megjegyzések kerülendők. Sür
getések, kérések, alkalmas időben, tapintatos, gyengéd formában, de öntuda
tosan és bizonyos méltósággal, határozottsággal. (Ösztönös sajnálkozásokon
és bocsánatkéréseken, pedagógiátlan megjegyzéseken erőt venni !)

2. Sohase tenni fel rosszat vagy gyarló indítóokot nála. Regisztrálni a való
szfnűbb, öntudat alatti folyamatokat nála, mint valószínűségeket,de ezekből

se érzelmi, se akarati következményt nem engedni folyni magamban. Aki
tudja, hogy mennyi rossza lehet másnak ösztönös természetében, de egyúttal
reméli, hogy akaratban mégis jóra irányul, az ritkán járja meg, míg a gyanak
vással csaknem mindíg szégyenben marad (legalább sajátmaga előtt) és fel
is sül.

3. Bánásmóddal kifejezni azt a tiszteletet, amit a halhatatlan lélek és az
lsten rendelte társ megérdemel. (Hányaveti modort félre. Figyelni, ha beszél,
méltányolni nézeteit, mutatni, hogy szívesen vagyok együtt vele stb.) Gyáva
ság tréfásan elütni a lelki felelősség nagy gondját, amit az együttlét kötelessége
rám szab!

November 18.

Emlékezetes napja életemnek. Egy nagy kellemetlenség (házbér körüli
kalamitások) felébresztett önhitt, zagyva álmodozásomból. Megtanultam
alaposan:

1. Saját tehetetlen, gyámoltalan voltomat.

2. Azt a hazug, hiú, ferde ábrándvilágot, melyben élek.

3. V.-m - hűséges drága V.-m! - igazi értékét.

Megint egyszer! Mea culpa! Jóvá tenni, amit lehet! Összeszedett
lélekkel támogatni, kicsinyesség nélkül. Fegyelem, férfiasság. Helyes világí
tásba állítani.

December 7.

Pár hete veszem észre, hogy zúg a fülem s a csengés benne most már
csaknem állandó. Csendben, magányban, éjjel: folyton hallom. A kórházban
azt is kérdezték tőlem, hogy nincsenek-e főfájásaim. Én naiv büszkeséggel
mondtam, hogy nem, soha. Azóta szemem, fülem, - betelik lassan, amit
akkor vártak. A fülem csengését úgy hallgatom, mint a jó Isten hazahívó
harangocskáit. Nem félek, Ő vezet. Tegnap gyóntam is.
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Ezeket már nem kiadásra szánom : S. atyám ítélje meg, mit lehet belőle

publikálni.

1933 .JANUAR
.Ianuár 30.

Uram, Jézus, már mindent értek!
Ó, most már tudom, ki vagyok.
Legyen a te akaratod.

Lehet, hogy már nem sok van hátra.
Jól van úgy minden, ahogy kellett:
Nem kérek mást, csupán kegyelmet.

Mégis, ha füled nyitva szómra;
Oly drága nékem minden óra:
És minden perc egy nagy ajándék,

Az élet, amit úri módban,
Durcás gyerek módjára szórtam,
Oly drága szentség most nekem!

S az édesek, kik mellém ülnek,
Meleg szókat fülembe súgnak:
Mind olyan szontok, olyan újak.

Pihegő, gyenge szívvorósem

Örök erők áramát hajtja:
Azok segítik diadalra.

Apró munkák, aprócska élés,
Mindenben annyi most a mélység,
És rninden egyet énelcel.

S én ámulok, Umm, mi lettem,
Ki életemet hordja most helyettem,
Láthatatlan előre visz.

Lelkem pieiny fuvallatával
A nagy viharral együtt szárnyal,
Mit a Galamb szerit szárnya ver.

Alig lüktet az érverésern
S mégis a Te munkádat végzem,
Világot váltok és megszontelek.

Ameddig, addig. . . Ó felséges
Csodást alkotó beteg-élet!
Á ldassék érte szent neved.
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Február l.

Talán az előbbi verssel kezdhetek hozzá legjobban nagy lelki fordulatom
megírásához .

A karácsonyi napokkal kezdem. Karácsonyeste: fájdalom, csüggedés,
valami kis fásultság a síma béke felszíne alatt. Megírtam pársoros apró verses
feljajdulásaímat! s Pici néni'' szép cédulácskáin szétküldtem és a fa alá
tettem. Még akkor magam sem értettem, mit mondok velük. Csak kavargott
a lelkem öntudatlan keserűségektől.Hiába volt meleg családi kör mellettem,
a felszín alatt mindenütt éreztem a tátongó szakadásokat közöttük. "Záto
nyok" lett volna a címe egyik nagy regényemnek. A vízből csupaszon, mereven
elkülönülve állanak ki a szirtek, egyik se közeledik a másikhoz, egyik se vál
tozik. Ha jön a tenger (az élet vihara), az felcsap és egybemossa ideig-óráig
az ellentéteket és különbségeket. (Nagy szeretetszolgálatok, hősi áthidalása
az egyéniségek szakadékainak : amíg a veszély ostroma tart!) Aztán ...
a vizek elülnek, s a sziklák megint csupaszon, megátalkodottan, külön-külön

- válva merednek fel az égre. Semmi se változott. - Ez volna a téma ember
szívekre alkalmazva. De örülök, hogy meg nem írtam, mert azóta látom,
hogy hazugui sötét ez a beállítás s másfelől az emberek szeretetbeli egysége
nem kell, hogy együvé préseltséget jelentsen, s az egyéni különbségeket persze
hogy nem lehet, de nem is kell uniformizálni. Csak megértés, béke és szerétet
maradjon közöttünk.

De akkor este nagyon fájt ez és még inkább másnap, mikor olyan sokféle
igénynek szerettem volna eleget tenni (nekem igazán csak az lett volna az
igényem, hogy ők mind jól és otthonosan érezzék magukat, de éppen ennek
lehetetlenségét éltem át keserűen). Testileg is kifáradva, lelkileg elgyötörve
pihentem két napot. Akkor visszajött S. és az én szívemet egyre fojtogatta
a nyugtalanság. Rémképek, gyanúk, homályos félelmek kínoztak. Próbáltunk
8.-val egy nagyot beszélni, de megnyugvás helyett inkább még felkavart.
Testileg is egyre jobban kimerültem. Szilveszter délutánra aztán ez a lelki
háborgás végsőkig fokozódott. Beszélni nem tudtam (az öreg néni'' is átjött)
s akkor kezdtem megint egészen érezni, milyen kevés időm lehet már hátra.
(Közben pár hétre ezt is tökéletesen elfelejtettem volt, akármennyire készül
getek a halálra már egy éve.) S. búcsúzása után kétségbeesés környékezett.
Követeitem V.-tól azt, amitől rettegtem: meggyujtottam újra szegény
elnyomorodott aprócska karácsonyfánkat és kétségbeesett daecal, csikorgó,
erőtlen egyszál hangommal énekeltem egy-két karácsonyi éneket, búcsúzóul.
Éreztem, hogy fáj ez mindkettőnknek. - Aztán még elimádkoztuk a szilvesz
teri Prohászka-elmélkedést (azelőtt mindig együtt imádkoztuk S.-ékkal.)

I L. föllebb a négysoros családi versikéket.
2 Nagy Sándorné, a fostőművésznő. N. S. és családja a gödöllőiele közül eg

közelobb állt hozzá és családjához.
a Szomszédasszony.
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Ő mindig velem volt ilyenkor. Most pedig ketten gubbasztottunk egymás elleni
nagy ellentétek nyomasztó érzésével a lelkünkben. Úgy éreztük, egészen zsák
utcába jutottunk.

Másnap kimerülten feltápászkodtam S. rádióbeszédét hallgatni. V.-t is
kényszerítettem, hogy korai misére menjen és azután hallgassa. De a testi-lelki
gyötrődések miatt nem hozott nekem ez a beszéd jóformán semmit. (Tudom is,
hogy milyen fáradtan írta és mondja, hogy talán főképen az én kedvemért
vállalta, hogy hallhassam s a gyötrődésem csak annál erősebb lett. (Közben
a halál, a belső rendezetlenség és a végrendelet problémája kínozott napokon
át. Egyre erősebben úgy éreztem, hogy tennem kell valamit. Most mindjárt,
amíg nem késő! Próbáltam erőt venni magamon. Imádkoztam lelki világos-

"ságért. SzívszoruIások és nagy izgalmak között hánykolódtam éjszakánként.
Nappal igyekeztem "vállalni végre a felelelősségeket" (háziúri gondok, V. éle
tének irányítása stb.)

Jan. 6-ra kihívtuk V. édesapját. Kimerültségem és izgalmam akkor érte
el tetőpontját. Nyugalmat eröltetve mégis felkeltem, segíteni V.-nak abban,
amiről hittem, hogy nehéz. De hamarosan nagy gyengeség fogott el. Szinte
magamon kívül voltam egész nap. Azt éreztem, hogy most itt halok meg, távol
az én "régi szeretteimtől"összes megoldatlan problémámmal. Sürgönyöztettem.
Atyám", tudod a többit (hiszen tenálad gyóntam).

Február 15.

Megint sötétlátás, idegesség ül meg. De három élményemet még leírom,
mint adalékot egy beteg ember élményeihez. Az egyik a testemnek szinte
légies könnyűsége, ami a gyengeség érzésével együtt jár. Olyan átszellemülten
szelíd bennem minden most.

A második, hogy eljött végre a tavasz. Olyan kedves, hogy az idén koráb
ban jött meg az én örömömre.

A harmadik, hogy a tárgyak is olyan előzékenyek most hozzám.

(Itt meqszakadnak a feljegyzések.)

1 S. bátyját érti.
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MAGYAR KATOLIKUS íRÓK KÖNYVEI
Az a modern katolikus szellemiség, amely Nyugaton a legújabb időkben

halhatatlan remekművekkel gazdagította az irodalmat, most - a líra nagy
szerű teljesítményei után - a magyar prózában is meghozta gyümölcseit.
Ennek a föllendülésnek dokumentuma

a MAGYAR KATOLIKUS iRÓK KÖNYVEI
sorozat, melynek kötetei mélyen katolikus, hagyományosan magyar és
öntudatosan humanista alkotások. Problémáik napjaink legjelentősebb kér
dései, s a bennük megnyilatkozó metafizikai nyugtalanság az egész mai
Yilág lelkében ott ég.

A MAGYAR KATOLIKUS ÍRÓK KÖNYVEIT a magyar katolikus lrodelorn
két nemzedékének kiemelkedő képviselői írják:

ARADI ZSOLT, a Nemzeti Uiság szerkesztőie

BALLA BORISZ, miniszterelnökségi miniszteri titkár
BERCZElI A. KÁROLY, szegedi egyetemi tanársegéd
HARSÁNYI LAJOS, c. kanonok, apátplébános
JUST BElA, a budapesti egyetem francia tanszékének tonórsecédle
KÁLLAY MIKLÓS, a Nemzeti Uisóc és a Napkelet szerkesztőie

MÉCS LÁSZLÓ, premontrei kanonok, plébános
NYISZTOR ZOLTÁN, pápai kamarás, a Magyar Kultúra szerkesztőie

POSSONYI LÁSZLÓ, a Nemzeti Uiság és a Vigilia szerkes~tőie

s a k.atolikus irodalom és tudományosság más kiválóságai .

•
A MAGYAR KATOLIKUS iRÓK KÖNYVEI

a következő kötetekből állnak:

1. Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött

Egy ember, aki álomnak érzi életét s gyermekként akar élni, ártatlanul bör
tönbe kerül. Itt érzi először, hogya világ börtön, hogy rácsokkal vagyunk
mindenütt körülvéve s csak egy menekülés van: a belső szabadság meg
őrzése. Az igazi börtönlelkek és a szabad emberek küzdenek ebben a
regényben, rnelvben bűnösök ártatlanokkal és kegyetlenek iókkol kevered
nek. Az ég a rács möcötr mindecvikre egyformán tekint, s ők csak azért
különböznek, mert ezt az eget más szemmel nézik.

2. Balta Borisz: A megsebzett
A regény hősének, Stail István bárónak kalandos élete két világ közt folyik
lázadozva és megsebzetten: az élet cinikus s gőgös élvezése és a lemon
dás misztikusan hívő világa közt. Küzdelmeiben Solange de Naillac sze
relme ielenti a végzetes csillouképet. pedig valójában Rcdv Stail élete egy
karmelita opóco titokzatos áldozatához kapcsolódik. E három különös sors
más sorsokat is érint, más életeket is magával ragad azon a tragikus és
örök emberi színpadon, amely mögött lsten végtelen bölcsesége és szlcorú
törvényei működnek kérlelhetetlenül.

3. Berczeli A. Károly: Fekete Mária

A szegedi szabadtéri játékok nagy sikere volt ez a mirákulum, melvben
harmónikus egységbe olvad össze a török hódítás igáiában sinvlődő ma
gyarság sorsa és a tündérmesék költői világa. Mese és valóság shakespeare-i
összefonódását hangsúlyozza a versforma is, melv légiesen könnyed és
mégis festőien szemléletes. A magyar katolikus dráma történetének ú]
határkövét [elzi ez a m i r á k ul Uhl.



4. Harsány,.í Lajos· Zúgó Márton

A magyar katolikus irodalom neszforo a magyar falu és mocvor fclusl
pap életébe világít bele Falusi leveleivel, melvekben a dunántúli tájak
egyedülálló varázsa, a vidék szociális problémái, a népi lélek titokzatos
sága, a folyó évszakok hangulatai és az író kedves humora ötvöződnek
igazi, nemes irodalommá.

5. Korunk szentjei

A szentek élete, ecverusece. példája sohasem foglalkoztatta annyira az
emberek érdeklődését, mint napjainkban. Főleg az utóbbi évtized alatt
szentté avatott nagy egyéniségek vonzzák a mai embert: Lisieux-i Szent
Teréz, Vianney-i Szent János, Don Bosco, Bernadette Soubirous, Szent
Bellarmin, Passionista Szent Gábor, Morus Tamás, Fisher Szent János,
Albertus Magnus, s mint valami távoli és mégis fénylő csillag: Szent
Johanna. Példátmutotó sorsukat, különös, izgató egyéniségüket roizollc
meg ez a könyv.

6. Just Béla: Hajnali kettő

A havasok között örök némaságban élő szerzetesek misztikus élete tárul
az olvasó elé ebben a regényben. A szerző minden érzelgősség nélkül írja
le egy trappista apátság lakóinak küzdelmes és diadalmas életét s nagy
szerűen sejteti azt a misztikus kapcsolatot, mely a szerzeteseket a világban
élőkkel összeköti. Huysmans híres könvve óta az első regény, mely a kolos
tor titokzatos világát mutotlo be.

7. Kállay Miklós: Magóg fiai

A világtörténelem legvéresebb kultúrharcának regénye, amelyben tragikus
színekben lángol el az albigensek pusztulása. Ez a halállal és rombolással
eljegyzett sátánhilű szekta, rnelv sok rokonsócot mutat a bolsevizmussat
a XII-ik század végén átrohant Dél-Európán s borzalmas forradalomban
robbant ki Dél-Franciaországban és Katalóniában. A mozgalmas hátteret
a trubadúrok páratlan szépsécű középkorl világa adja. Érdekesen illesz
kedik be a recénvbe a Grál-monda újszerű értelmezése.

8. Mécs László: Új könyv

Az immár európai hírű papköltő új műve még azok számára is meglepetés
lesz, akik rajonganak verseiért és nagyra értékelik könyveinek katoliciz
musát, lélekből fakadó emberszeretetét és forró líraiságát. Egy francia
kritikus az "új humanizmus" legnagyobb európai képviselőiét látja Mécs
lászlóban: könyve ennek a humanizmusnak és egyetemes érzésnek bátor
és újhangú szószólólo.

9. Nyisztor Zoltán: Messzesodort magyarok

A világ minden tóión élnek magyarok: különös sorsukat, nyugtalan életüket
rajzolja meg a szerző rnélv humanit6ssal és keresztény megértéssel. A szét
szóródott magyarak közül sokan évtizedek óta élnek távol a szölőfőldtől,

mások már Dél-Amerikában vagy Kínában látták meg először a ncovllócot, ,
- de bármennyire különböző is életük, láthatatlan fonalak kötik őket

össze itthoni véreikkel. A legkülönbözőbb alakok és sorsok vonulnak el az
olvasó szeme előtt ebben a könyvben, mely műfaját tekintve ls érdekes
kísérlet.

10. Possonyi László: IJIdözni fognak titeket

Két távoli ország gyermekét Szovíet-Oroszorszéobon egész lényüket meg
rázó érzés hajtja egymáshoz. A francia fiatalembert a GPU elfogja és
szerelmesét, lydát is üldözni kezdi, de a két lélek útja párhuzamosan
tovább halad. Az atheista orosz leány a szerelmen és a szenvedésert
keresztül megérzi, hogy az anyagon, a földi paradicsomnak álmodott, de
pokoliá változott orosz életen túl egy más világ van, a lélek és a hit
világa és amikor elindul szerelmese után, belső lénye ezt a másik világot
is óhltlo.
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