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Naplójegyzetek
1984.8.28.

Megkö sz önni, amíg lehet. Az életben minden ajándék, az élet maga,
átvitt értelemben is, és minden, ami benne van és körülötte nőtt,

kívülről és belülről.

1984.8.29.
Szép nap. Azaz kék égbolt és szép, s űrű erdő és egy jó kirán

dulás, jó étel és szép időjárás. Tévedés. Mindez lehet minden, és
lehet a semminél is kevesebb. Minden lehet akkor, ha az egész nap
során egyetlen tekintet, egyetlen gesztus, semmilyen szépség sem
zavarta meg az állandó koncentrációt a Mindenség Atyjára, amikor
minden leheletet és minden érverést teljes mértékben az a gondolat
hatott át, hogy minden pillanat hátralevő része Istenre irányuló
szuggesztív gondolat. Enélkül még a legszebb és legnyugalmasabb
nap is veszendőbe megy.

1984.8.31.
A történelem gyilkosságok, vérontás, megfélemlítés és kegyet

lenség filmszalagjához hasonló. Az ókorban kevés ember élt, így
kevesebb is pusztult el, de ugyanolyan körülmények között. Minél
inkább civilizálódott az emberiség, annál szadistább kegyetlen
ségeket követett el. A reformáció és az ellenreformáció korában, a
parasztlázadásokban és háborúkban hullott bűnös és ártatlan, gaz
dagok és szegények kifosztása és különbség nélküli lemészárlása
napirenden volt. És jött a francia forradalom, ahol már futószalagon
folyt a gyilkolás, ugyanígy a fasiszta koncentrációs táborokban is a
legnagyobb természetességgellikvidáltak életeket.

És úgy látszik, mintha Lessingnek igaza volna: "Die Geschichte
als die Sirmgebung des Sinnlosen". Mert csak igen nagy el
fogultsággal nevezhetnénk mindezt üdvösségtörténetnek. Mert az
áldozatok látszólagos értelmetlensége csakis úgy fogható fel, mint
a megváltás titokzatos egyenletének felfoghatatlan, ám megsejtett
aktusa a végtelen számlapján.

1984.9.2.
Álom, az öröklét lágy simogatása. De nem kapcsolódás. És

ezért fel sem foghatók a múltbeli, az ókortól máig tartó háborúk
démoni perverziói, a hajdani és mai üldözéseké, minden idők hi
vatalos és nemhivatalos hóhérkodása, annak bármilyen indoklása,
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legyen az akár gyűlölet, akár az Isten vagy az emberek szeretete.
Ám ugyanazokban a korokban csodálatos épületek is születtek,
szobrok, festmények és az irodalom gyöngyszemei, amelyek fenn
maradtak szüntelenül háborgó korok mérhetetlen pusztításai el
lenére. Szóval egymásnak ellentmondó tettek története, a hihetet
lenül durva állatiasságtól a legnagyszerűbb művekig. A történe
lem poklának képe és a nyitott menny jele. Az ember képe. Nyo
morúságának és potenciális nemességének roncsain. Örökös szülési
fájdalmak nyomai a potenciális holnap előtt. Lázadások a tegnap
konvenciói ellen, hogy tanyát verhessenek az új konvenciók.

1984.9.3.
Oly fájón vesszük tudomásul a hosszú látogatásokat, melyek kísöp

rik a lélek rekeszeit. A meghiúsított koncentráció minden megzavart
pillanata segítségért kiált a mélyebb rétegek védekező mechanizmusa
ihoz. Ha ezek sem szólalnak meg, csaknem teljesen kitörölhetjük azt a
napot. Rémület az örök tartam széttpattant gömbje láttán.

1984.9.6.
Még a kitüntető elismerések ezrei sem képesek leplezni a tisz

telet nagy hiányát világunkban. Nagyobbrészt kifolyt, mint a fo
lyadék a lyukas hordóból.

És ennek ellenére mindenben ott látható a jó esirája.

1984.9.7.
Az elbűvölő személyiségek, vagy azok, akik szeretnének elbű

völni, az abszolút igazság kötéltáncosai alapvetőert olyanok, mint a
pajkos gyermekek, akiknek játék az élet. Akiben nincs alázat és sze
retet, az nem közeledik lélekben levetett cipővel az égő bokorhoz.

1984.9. 11.
Szinte erkölcsi légüres térben élünk. Az emberek többsége ér

zelmi vákuumban él. A szívek nem tudnak megindulni sem a
költészettől. sem a zene poézisétől. nem indulnak meg egyetlen
emberi-embertelen korban megkínzott és elhallgattatott ember fö
lött sem. A szeretet vajúdásának petyhüdt vitorlái a világtengere
ken inkább lelki és szellemi szélcsendre engednek következtetni.
Ám még mindig lehet szépen várni. És a jó és a rossz, a gonosz
tett és a megváltás örök gazdaságtanának egyensúlyi helyzetéből

nem lehet kibilleni. Ezzel köszöntöm az évszázadokat. Még ha
úgy is látszik, nem hallja senki sem.

1984. 9. 20.
Vannak ritka szellemek, akik nekünk rendeltettek. Mindenféle ke
rülőúton és véletlenkor találkozunk velük. ÖSSze vannak velünk köt
ve, mint a közlekedőedény. Még ha el is akarnánk taszítani őket, és
ők bennünket, itt vannak mindig. Az ilyen kapcsolatokban megfejtet
len törvények, vonzerők és együvétartozások uralkodnak. Láthatatlan
függőségekés a belső térségek harmóniája. A testi, sőt a lelki felelősség
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érzésétől egészen az észrevétlen áldozathozatalig, az elfedő jószán
dékíg s az ímádságíg. Így aztán míndig ís a szeretet által nő a világ.
Ezért nem érte el célját annyi gyilkosság és más gonoszság.

1984.9.22.
A lelki láthatatlan a világ mind nagyobb részeit rejti el. önzés,

érzéketlenség, rosszindulat és a hiábavalóságokhoz való vonzó
dás. Hogyan lehet ebből katasztrófa nélkül kikecmeregní? Csak a
szeretet bocsát meg és rejt el mindent,

1984.9.24.
Felettünk a szürke égbolt, az egyetlen ég bennünk. Ám ez nem

perspektívátlanság, csupán mollos hangolás, és ez vált ki nosztal
giát az abszolút igazság után, nem az áloptimista öncsalás.

1984.9.25.
Az öröklét mindenütt. Bennünk, körülöttünk és mindenben,

amit megérintünk. Ezért olyan felelősségteljes élni. Ahogy bele
vetjük magunkat a hétköznapokba, minden az örökkévalóság di
menzióját hordozza, a legkisebb tett is. Örökléttel és az öröklét
ben élünk első lélegzetvételünktőlfogva.

1984.9.26.
Az emberek oly sok dolgot tesznek az emberekért és az emberek

miatt, és csak keveset saját belső indíttatásukból. valami magasabbat
megcélozva: ez történik a halottak napi virágok és gyertyák, meg a
többi személyesen nem indokolt egyházi és társadalmí konvencíó

.esetében ís. Amit teszünk, annak többsége olyan mintha, és csak az
a miénk, ami belőlünk van, ami láthatatlanul, az önelemzés és az
önmagunkkal való beszélgetés ritka píllanataíban megy végbe.

1984.9.27.
Könyvet írok magamnak az életről és a halálról, a halál életéről

és az élet haláláról. Azért jött ez rám, mert ebben az évben a pa
tológia területén dolgoztam, és mindig kötelességemnek tartom,
hogy feldolgozzam működésem szellemi atmoszféráját. Nem köz
vetlenül működésemét, hanem annak belső tükröződését.

Lepp könyvet írt a halálról, és azt írja, hogy sok megkezdett
dolga van, de valami ennek írására kényszeríti. És amikor befe
jezte, bevégezte az életét.

Azt a címet akarom neki adni, hogy Rekviem az élőkért. Nem tu
dom, kinek és mire kell.

1984. 9.30.
Hátra tekintve törekszem felmémi e sokéves irodalmi erőfeszí

tés értelmét. Lehet, hogy mindez csak előkészület volt. Még csak kí
sérlet sem teljes művekre. Ezekben a töredékekben ís csak egyet
próbáltam összekötni: a költői és a filozófiai gondolkodást. Úgy ér
zem, míndenütt csak a költészet és a filozófia töredéke lelhető fel. És
ez még nem ad ki egy egészet. Mindenre kevés már az idő.
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1984.10.3.
Fölmerül a számítógépes zene problémája. A perspektíva: az

ember fölöslegessé válik. Miközben nyilvánvalóan zeneileg impo
tens emberek manipulálnak vele, akik az ún. konkrét zenével
igyekeznek leplezni tehetségtelenségük pőreségét. Azzal a jelszó
Val, hogy minden hang zene.

1984.10.8.
A német költő, Caesar Fleischlen írta egyszer: "Habt Sonne im

Herzen" ("Legyen nap a szívetekben.") Aki azt magába ak
kumulálta, annak nem árthat az élet őt érő alsóbbrendűsége sem.
Az anyag, valamint a lélek és az erkölcs világában a mocsok ellen
a tisztaság az egyetlen fegyver. Abban az időszakban, amikor
minden okom megvolt a gyűlöletre, a szeretet útjára léptem. És
az egész élet számomra téma con variazioni,

1984. 10. 12.
Még a legkevésbé szembeötlő és kirobbanó személyiségnek is

megvan a maga jelentősége, feladata a világ építésében. És nem
csak a hiperaktívak, de az öregek, betegek és gyengék is rendelkez
nek azzal a belső erővel, amellyel alátámasztják a világot, mégha
csak a legkisebb, legérzékelhetetlenebb pontján is. És betöltenek né
hány üres helyet a szellem egyre növő mindenségében.

1984. 10. 13.
Szerenesés érzés, hogy senki és semmi nincs az életen kívül. A

lélek hatalmas ritmusa ez, mellyel egyesül minden kis hullám,
minden felvillanás és visszfény elnyelődik, és nem válhatnak szét.
A lélek világában nincsenek sem amputációk, sem teljes kilöködé
sek. Minden létezik, még ha látszólag nincs is.

1984. 10. 14.
A szépség törvényeitől fáradtan a legegyszerűbbet keresem.

Mivel viszont tudom, hogy a legnagyobb egyszerűségmögött is a
fenoménok roppant szövevénye húzódik meg, mindent el kell fo
gadni. A csodálat és a hódolat az egyetlen méltó alapállás minden
létező és lehetséges iránt.

1984. 10. 15.
Minden nappal újrakezdődik a küzdelem létezésünk értelmé

ért. Amikor minden mikrobának megvan a létjogosultsága, az
ember is leszögezheti önmaga számára: aminek nem kell lennie,
nincsen. Tehát vagyunk, mert lennünk kell. Nincs határ a lét és a
nemlét között, mert a nemlét is a létezés formája. A különbség csak
abban áll, miként tudjuk bepréselni magunkat az elkerülhetetlenség
erővonalaiba. Valakinek és valaminek míndíg szüksége van ránk, akár
a két kezünkre, akár az értelmünkre, akár a betegségünkre, akár a jó
indulatunkra.
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1984. 10. 16.
Fogy a papír, fogy az idő, fogy az élet- és munkakedv, tűnik a

csodálat, a türelem a világ létezésének elfogadása iránt. A nap
időnként elhajol bensőnk irányától. A hiba talán nem a napban
van, hanem a beesés szögében.

1984. 10. 17.
Az ember nem önmaga. Eszméi megszemélyesítője. Ezért olyan

felelősségteljes dolog élni. S lelki áteresztő-képességünk mértéke
szerint él az is, aminek bennünk kellene és lehetne lennie,
amennyiben a fény képes volna felragyogni bennünk, és átra
gyogni minket. Saját lehetőségeink médiumai vagyunk.

1984. 10. 19.
Amikor meghal egy értékes, tiszta és jó ember, a világ sem

meg nem változik, sem szegényebb nem lesz, mert rajta marad
annak személyes lenyomata. Ez a halhatatlanság szubjektív bizo
nyítéka. Amikor Lacko Korőek professzornál jártam, már betegsé
ge súlyosabb szakaszában, azt mondta nekem: "Látod, milyen
nyomorúságos a berendezésünk, még szőnyegünk sincsen. Leg
alább látja a világ, hogy nem loptam". Felejthetetlenek azok a
csütörtökök, amelyeken néhány éven át muzsikáltunk, mindig
csak Bachot meg régi és még régibb olaszokat. És tovább él oda
adó tanítványai szeretetében is. Nem tudjuk elfelejteni az éven
kénti szilveszteri kirándulást aZoborra, futballal és az ő vidám
és szellemes kommentárjaival fűszerezve. E tiszta ember halála
győzelem, melyet nagy szenvedéssel váltott meg.

1984. 10. 25.
Hallgatással is lehet dicsekedni. És ünneplés a dicséret. A ben

ső legátütöbb dinamikája az adoráció. A csendben minden meg
nő, a fájdalom is, a csodálat is, valamint a fájdalom és a csodálat
tárgyához fűződő kapcsolatunk.

1984. 10. 26.
Megtudtam, hogy megbélyegzett ember vagyok, mert valamit

publikáltam külföldön. Bárcsak odakint minden megjelent volna.

1984. 10. 28.
A virágok többségének napfényre van szüksége. Vannak azon

ban olyan növények is, amelyeknek árnyék kell, hogy létezhesse
nek. Mint az embereknek. Ám vannak olyan emberek is, akik ma
guk vetnek maguknak árnyékot. Szlovákia olyan, mint a szeretett
nő, aki arra kérte kedvesét, mérsékelje, vagy oltsa ki szerelmét.
Szerencsétlen Szlovákia, aki színleg többre tartod rosszakaróidat.

Higgyük, mindnyájan a Gondviselés hitelére élünk.

Ábrahám Barna fordítása
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