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V. 30. Akkor most ezennel megnyitom, hogy mit, azt, mint rendesen, nem
tudom, az majd menetközben fog kiderülni. Ha. Nem, mindig kiderül; kiderülni
kiderül. Biztonsági megfontolások (is) vezérelnek, mindenképpen meg szeret
ném ünnepelni J. születésnapját (szülinapját), munkával, azaz "hivatalosan",
viszont annyira bele vagyok gabalyodva az új regénybe, hogy nehéz számolnom
magammal. Nem tudom, hogyan végződika nap. Egy alárendelt szerző. Húsz
évesen azt gondoltam, mindenre lesz, mindenre marad erőm. De ez csak majd
nem van így.

Mindennap kötelességszerűenJ.-re gondolni - elsőre jó ötletnek látszik...
Majd a szemérmességi hányadosra ügyelnem kell, nehogy fölbosszantsam.

VI. 4. Az őszinteségről akartam írni, de ezt most halasztom, megyek a regény
be. Menj regénybe! - ez olyan, akár egy káromkodás. Bizony.

VI. 10. Naponként kéne írni, ehelyett rémülten rá-rájövök: elfelejtettem. Ré
mületem a felejtés mechanizmusára vonatkozik: amikor újra eszünkbe jut az
elfeledett, akkor mindez oly hihetetlennek, és lett légyen bármiről szó, oly szé
gyenletesnek tetszik (tűnik fölt). A felejtés a felejtés felejtése is. - Tegnap talál
koztam egy volt diákoddal, a Merlinben, a Magyar Napló esten. (Többek közt
Dés szaxofonozott, én meg végszavaztam neki.) J. a gyóntatóatyám, mondta,
mint egy kitüntetést, de helyesen mosolygott. Aránytalansága mögött nem ke
vélység vagy katolikus nagyképűség volt, hanem büszke öröm.

VI. 11. Arra gondoltam ma reggel- nyilván jó okom volt erre -, hogy vajon
mit csinálsz te, ha rosszkedved van. Helyesebbnek ("méltónak és igazságos
nak") látszik attenni harmadik személybe. Ha rosszkedve van. Ha dideregve
tehetségtelenül gubbaszt. Olykor, messziről nézve, látva (lényegében a száj csüg
gedten szigorú hajláséból), el tudtam képzelni, hogy rossz kedve van. De közel
ról nézve sose. Fáradtnak, nyúzottnak igen. Sót, azért kedvetlennek is. De min
dig van valami fénylés is. Nem elvetélt Nárciszként mondom, de az ő arca
mindig tükör is. "Lehet, hogy én most így, talán alul, de magának, uram, erre
tényleg semmi oka." Szerintem ez a hit, ez a biztatás. A biztatás, amely -látjuk
az arcon - komolyan vehető.

VI. 13. Pofátlanul elbeszélni (erzahlen), Nem egyszerű pofátlannak lenni.
"Ki beszél itt győzelemről? Túlélni - ez minden." A hit mégiscsak győzelem.

Nem az élet fölött, különösen nem ellenében, hanem az életben. Nem optimiz
mus, hanem öröm. "Örül, hogy él." Bizalom. Nem szavatol semmit, nem az
ember személyes győzelme. hanem a teremtett világé.

A hit ritka.
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VI. 15. Tegnap láttam a tévében, amint a miniszterelnök beszédet tart a Gim
názium évzáróján. Próbálom ezt magamban értelmezgetni. Nem sokra jutok.
Egyáltalán: az egyház és a politika viszonya. Egyház és hatalom. Az egyház a
fasizmus alatt. A szocializmus alatt. Alatt. Vagy másképp: intézmény és szeretet.
- Az egyház én is vagyok, tudom.

VI. 23. Klasszikus naplóbejegyzés Thomas Mann farvizén: Fáj a lábam. Kicsit
meg is ijedtem. Hosszan tudnék róla beszélni. "Együtt élek a fájdalommal" 
ebben a mondatban, végül is, mégis vajon nem az élek a legfontosabb? Lehet
mondani, túlzás.

A hétvégén összeismerkedtem egy Arnold Stadler new fiatal férfival. Majd
.nem pap lett, mesélte. Finom, ironikus, sőt olykor egyszerűen vicces beszédmód
és komolyság. Látszik, mindig meggondolja, amit mond. Ettől irigylésre méltóan
gyerekesnek tetszik. Együtt reggeliztünk. Ehetetlenül száraz zsömlét kapott, a
pincér hozott friss kenyeret, de már későn, ő addigra elrágcsálta a keményet.
Köszönöm, már nem szükséges, mondta barátságosan. Bocsánat, kért bocsána
tot a pincér. Semmibaj, mondta ő. - Régen nem éreztem ezt az egybeesést, hogy
egy mondat éppen azt jelenti, amit mond. Tehát hogy semmi baj. Semmi baj,
tényleg. Most. A reggeli alatt.

Jól el tudok beszélgetni a telefonrögzítőkkel. Tegezem őket, személyes vi
szonyt alakítok ki velük, mondanád meg asszonykádnak, és így tovább. Most
beszéltem eggyel, amelyik megadta a gazdája mamájának a telefonszámát. Ilyen
kéne nekem is.

Állítólag egyi\,< gyermekem iskolájában az évzáró értekezleten az egyik taná,r
így kiáltott föl: Es az apa aláírt a Göncz-ügyben is! - Turmák mit válaszolni,
külvárosi futballista.

VI. 28. Szeretet, szeretet - mindenki erről papol, újságíró, politikus. Hányin
ger - jó, elismerem, túlzás. Változik a székészlet. Engem az irritál, ha a húsvéti
tévéhíradó úgy kezdődik: föltámadott! Madott. Ténylegesen káromkodhatné
kom van tőle. Kicsoda madott, és mi köze hozzá?! Egy híradónak úgy kell
kezdődnie, hogy lövik Belgrádot. Persze az is bosszant, hogy aki szemforgatva
ezt mondja, be-mondja, az eddig a Nagy Októberit szopogatta. Ez sért.

Nézek magamba, s azt látom, hogy az nem sért, ha a pápáról nyeglén beszél
nek (pl. Magyar Narancs, Eörsi). Ez az európai tradíció egy része, amely a
pápában látja a szabadság legfőbb veszélyeztetőjét. Ebből a félelemből csúfolko
dik. Mért olyan nagy baj ez? Mi a sértő ebben? Hogy nincs igaza?

Egy elvileg kisebb dolog tud sérteni, az, amikor fölényeskedve úgy beszélnek
minderről, mint valami idejétmúltról. Nem is olyan nagy a fejed, simogatnak
nagylelkűen. Ez ingerel, a felvilágosult butaság.

VII. 1. Ma fél óra hosszat jó voltam, háromnegyed l2-tól negyed l-ig. Meg
vagyok hatódva magamtól.

Gondolkodtam: inkább csak jóságos.
Még gondolkodtam: udvarias.

VII. 11. Azt olvasom, hogya materialista erkölcs fogalmi ellentmondás, ezért
aki erkölcsi megújuIást akar, annak támogatni kell az egyházak törekvéseit. 
Ez tényleg így volna? Búskomor tudok lenni ilyen mondatoktól. Mint a Pavlov
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kutyája, muszáj nekünk, katolikusoknak állandóan térítenünk? És ha már igen,
mért nem magunkat? Olyan triviális.

VIII. 2. Micu (5) zokog, hogy Iuditka azt állította, Ő, Micu, az idősebb. Ez azért
nagy baj, mert akkor ő hamarabb lesz felnőtt, és akkor hamarabb fog meghalni.
- De hát, bogaram, lehet, hogy tényleg te vagy az öregebb. - Nem. Ebben a
családban nem beszélünk így! Ebben a családban nem mondjuk, öregebb, fiata
labb! Akkor tessék hazamenni a [uditkának, majd ott lehet fiatalabb!

Mint egy megválaszolatlan levélre, kedd este ki nem tett kukára, elhajított
almacsutkára, mint egy nagy sötét fellegre, amely árnyékot vet a szívemre 
így gondolok X-re, akit talán te is ismersz. Es kérem az Eget, nehogy véletlen
összetalalkozzam vele, az rettentő volna, még az is lehet, hogy megölelne... Sok.
Evtizedek óta nem éreztem ezt a fajta zavart. A világ mint veszedelem, mint kín
és kínosság. Mint árulás.

VIII. 20. Olyan magabiztos múfaj a tévében a mise, nem szeretem. És mennyi
hisztéria volt körülötte.

De nem erről: hanem eszembe jut, hogy egyszer harmadikban elkísértél min
ket osztálykirándulásra, és betértünk egy barokk templomba, és én nagy plebe
jus indulattal kikeltem a sok arany ellen. Már nem emlékszem, mit mondtál,
csak megint az arcra, a bujkáló mosolyra, amely sosem kinevetés, hanem a megér
tés öröme, megértettem, uram, hogy milyen szamárságot beszél, és hogy mi ennek
a szamárságnak az igazsága. Azaz hogy ez talán bonyolultabb. Erről az arcról
szakadatlan ez olvasható le, ez tanulható meg: mindez talán bonyolultabb. Ami azt
is jelenti: mindez talán egyszerűbb. Szigorúság, amely külön nem félelmetes.

VIII. 23. Tévéműsor a piaristákról. Jó gondolnom volt iskolámra, Milyen sok
féle tapasztalatra tehettem szert. Ez szép lassan derül ki. Szabadság, igazságos
ság, teljesítmény, és főként a tanulás... Nem cinkosság és nem sértettség vezérelte
a nevelést, minket nem az ún. szocialista társadalom ellen neveltek. Persze nem
is érte. Függetlenül - az túlzás volna. Volt az iskolának sziget jellegei van, aki
ezt megszenvedte, védtelenül került ki.

Dátum nélkül. Régen beszélgettünk már. Naplóószinteség, kint is lenni, bent is
lenni, nem feszítem a húrt. Sokat köszönhetek neki. Az első idegen, aki látta az
írásaimat. Vigyorogva azt mondanám, ő is tehet róla, hogy ilyen vagyok. Milyen.

Meglepett, hogy ő sem mindenható. Hogy ő se oldotta meg ezt az új világ
helyzetet. Nem változtatta meg a tért. Nem terjesztette ki az egész országra a
szeretetet, nem tett csodákat, és így tovább. Bocsánat. Bár az nem igaz, hogy ne
tudnám, mit beszélek. A régebbi gyerekeim egy ideig azt hitték, hogy ő bohóc,
mert egyszer labdákat dobált. Majd valamit ezeknek az újaknak is kell mutat
nunk. Vagy mesélnünk.

X. 5. Voltam, több év óta először, megint bibliamagyarázaton. Az a nyugodt,
példás babrálás a mondatokkal. A türelem, amely abból a reményből fakad,
hogy az ilyesmi eredményre vezet. Rózsát terem. Hogy van olyan szöveg,
amelyben minden ott van... Es hogya minden meg is található.

Ami megtalálható, az a minden.
Keresni.
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