
MI VAN MEG?

Azt hiszem, ez jó utolsó mondat lenne: sokunk
életét megváltoztatta. Szinte mindenkiét, akinek
tanára volt, gyóntatóatyája, gyerekeinek megke-
resztelője, vagy aki beült hétfőnként a bibliama-
gyarázataira.

Azt hiszem, tőle tanultam a legtöbbet a szöve-
gek természetéről, arról, hogyan kell őket kézbe
venni; a kis-próféták tanulmányozásával —
mikor is? épp negyven éve — helyettesíthettem
a bölcsészkart, kis túlzással szólva.

Azt hiszem, nem okvetlenül jó ötlet minden be-
kezdést „azt hiszem”-mel kezdeni, erőszakosnak
erőszakos, bravúrnak kérdéses. Van egy ilyen
mondata: „A bravúr kötelező.” — de az másra
vonatkozik. Azt hiszem, arra, hogy minden tő-
lünk telhetőt meg kell tennünk (azt már elfelej-
tettem, minek az érdekében), és akkor majd több
is telik tőlünk. Önmagunkat a hajunknál fogva
fölemelni — mint minimum.

Azt hiszem, az előző bekezdés jelezte megtorpa-
násról jutott az eszembe, hogy talán nincs írásom,
de könyvem bizonyosan nincs, melynek írásakor
ne jutott volna az eszembe. Ez hol segített, hol
nem. Ha egyszer nyolcvanéves leszek, ha, akkor
erről bővebben is fogok írni, gondolom most.

Lassan egyidősek vagyunk (nyugdíjasok, nem -
de?), de azt hiszem, most már örökre megmarad
valami a tanár-diák viszonyból. Ami szép is, és
kicsit vicces is.

Azt hiszem, elsőre senki, aki személyesen ismeri,
nem gondol úgy rá, mint valakire, mint egy ki-
váló emberre, aki ezt meg ezt csinálta, a finom
irodalmárra, aki oly sokat tud Pilinszkyről, és
erről pontosan, érzékenyen tud hírt adni, vagy a
tudós biblia-szakértőre, aki természetesen min-
dig a legújabb kutatások ismeretében beszél, vagy
a nagy tekintélyű szerzetesre, hanem — hanem a
viszonyaiban gondolunk rá. Mintha azonosnak
tekintenénk őt azzal az ezerféle viszonnyal, amely
az egyes emberekhez fűzi.

Ha beszél, mindig „hozzánk” beszél, ezt látjuk.
És azt látjuk, még talán kis, mulatságos félté-
kenységgel is, hogy hány és hány embernek je-
lent ő sokat. A minap több ezer kilométerre Bu -
da pesttől (gyorsan megnéztem az interneten:
1458 km és 350 m, ám ez példázatunk fényét nem

homályosítandja) találkoztam valakivel, akiről
hamar kiderült, hogy a piaroknál végzett, ez már
elég lett volna a közösségiség érzéséhez (ahogy
például a világ bármely pontján egy misén), de
amikor — azonnal — kiderült, hogy a Jelkó is ta-
nította, mert azt üstöllést mondjuk ilyen alka-
lomkor, mintha kitüntetést hordanánk, mintha ez
minket dicsérne, akkor már úgy néztem rá, mint -
ha régóta ismerném. Mintha közünk volna egy-
máshoz. És valóban.

Olykor, régebben, amikor láttam a fáradtságot
az arcán, vagy nem is csak az arcán, hanem min-
denén, a tekintetén, a testtartásán, a hangján, azt
gondoltam, föleszi őt az iskola, ezek a „kapcsola -
tok”, és így nem ma rad ideje, ereje, semmije arra
a másra, arra a fontosra, ami ő volna valójában.
(Kicsit úgy gondoltam erre, ahogy a mamámra:
„fölzabáltuk anyánkat”.)

De ez nem így van. Amit látunk, az az ő valódi
valósága, ez a „jelkóság”, amely, alig túlozva, be-
fonja az egész világot: éppen azon emberek által,
akik ismerték, ismerik őt, őriznek egy mozdula-
tot, egy mondatot, egyáltalán az élőszóban való
fogalmazás utánozhatatlan bravúrjának élmé-
nyét, a szemek hunyorgását, amely humor és
irónia és öröm kifejeződése. Vagy a száj csüg-
gedt hajlását, amely lehet csalódás, vereség, sőt
szigor, ritkán düh jele.

Azt hiszem, inkább rajzolnom kéne, mint írni ró -
la, de nem tudok rajzolni.

Sok mindent megtanulhattunk a gimnáziumban,
ott a Mikszáth Kálmán téren. Tudásról, igazsá-
gosságról a mi osztályunk Kincs tanár úrtól vagy
inkább által tudott meg a legtöbbet. Hogy mi is
egy tanár, a tanárság ideáját, azt Jelenits tanár
úrtól, tudás, szeretet, szigor, megértés, tisztelet,
lelkesedés, hit, vagyis hitelesség. Ő valamikép-
pen mindig az Egészről beszélt és beszél, arra
figyel meztet kimondatlanul, hogy az Egészre fi-
gyeljünk. De nem prédikál (kevés pap tudja ezt
elkerülni, szakmai ártalom), hanem mindezt
konkrét, kicsi dolgokon keresztül mutatja. Mun-
kával, munka által. Mennyi jelét látni ma a hit
üres gőgösségének. A hívőt a hitetlenség, a hitet-
lent a hit kísérti, mondja ő. A hit nem fegyver
(különösen nem bunkó), hanem alázat és öröm
és köszönet: ezt látni rajta, benne, általa. Nagy ta-
nítás, nagy szerencse annak, aki megérti.

Ottlik mondatát halljuk: minden megvan.
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Ezt mondja nekünk ez a nyolcvan év, ezt a Min-
dent. És még valami nyugalmat is — hát adni nem
okvetlenül ad, de mindenesetre kínál és mutat.
Kevés olyan élet van, amelyre gondolva első sza-
vunk a köszöneté. Ezt az életet köszöntjük most.

Megnéztem egy szótárban a boldog szinonimáit.
Nem valami jó szótár, ezt írja: zavartalan, problé-
mamentes, jókedvű, derűs, vidám, jó kedélyű, mo-
solygó. Camus szerint ilyennek kell elképzelnünk
Sziszifuszt, boldognak. Hát akkor e köszöntés
írásakor ilyennek kell a munkája révén Szi szi fusz -
hoz közelálló köszöntőt is elképzelnünk.

ESTERHÁZY PÉTER

PISTA

Nem illendő a 80 éves — ki hiszi el? — Jelenits
Istvánt Pistaként aposztrofálni, de így, Pistaként
ismertem meg, s azóta is erre a megszólításra áll
a szám. Pista? — kérdik a fiatalabbak elkerekedő
szemmel. Számukra ő a tanár úr. Nem profesz-
szor, annál több: tanár! Hány és hány generáció-
nak volt tanára! Hány piarista diák emlékezeté-
ben jelenik meg a kicsit mindig mosolygós arc,
amelyet csak akkor barázdáltak szigorú vonások,
ha a gyerekek nem szabályosan sorakoztak föl az
osztályterem előtt. Hányan vannak, akik szívük-
ben őrzik szavait, életre szóló útmutatásait!

Apám mesélt róla először. Franciát tanított
abban a legendás osztályban, amelynek a szer-
zetesrendek szétverése előtt Simon Sándor — ez
megint túl hivatalosan hangzik, sokkal ponto-
sabb és hitelesebb így: Satya bácsi — volt osz-
tályfőnöke, de érettségijükre már Somogyi tanár
úr vezényelte őket. Apám ült az első padon, és a
francia irodalomról elmélkedett. Néha dolgoza-
tot íratott, s itthon, íróasztalánál javította a szö-
vegeket. Az egyik apró betűs mindig hibátlan
volt. A jobb felső sarokban a név: Jelenits István.
Később ismertem meg alaposabban. Hozzá tar-
tozott még egy kifakult anorák s a középkort is
megért aktatáska. Talán most is azt használja.

Mindnyájan ismerünk olyan embereket, akik
tüstént bűvkörükbe vonnak. Az impulzívabbak
úgy mondják, lenyűgöző hatást tett vagy tesz
rájuk. Pistára ez megint pontatlan jellemzés volna.
Hitelesebb, a valóságnak inkább megfelelő a
„bűvkör”. A vonzás, amely az istenhit természetes
jelenlétével és reményt adó erejével áthatott.

Sokféleképp szoktunk Istenről beszélni,
Hozzá közelíteni. Pista emberként szól róla, em-
berként közelíti meg, s arra késztet, hogy em-
berségünk értékeit mozgósítsuk hitünk kifeje-
zése közben, és tanuljunk meg figyelmesen
széttekinteni magunk körül, hogy meglássuk a

világ értünk való szépségeit, s a másik ember
szemében gyülekező könnyeket, amelyeket jó
szóval, részvéttel talán letörölhetünk arcáról.

Nagyon érdekes beszélgetést olvashattam a
Nők Lapjában. A születésnapost Szegő András kér-
dezte. Érdeklődött, túrázik-e még, vagy az idő
előre haladásával kevesebb lehetősége adódik a
nagy kirándulások szabadságának átélésére. Íme
a válasz: „De jött más helyette! Ott az erdőben te-
leszívtam a tüdőmet friss levegővel, és elnéze-
gettem a virágokat, leveleket. Olyan szépségeket
fedeztem fel bennük, amilyet korábban, amíg
buzgón a kilométereket róttam, soha!”

Megy az idő, de életünk minden szakaszában
szembesülhetünk Isten jelenlétével életünkben
vagy a történelemben, és keze nyomával a termé-
szetben. E folytonos jelenlét megtapasztalására
nevel bennünket Pista, s ez az egyik összetevője a
személyiségéből, beszédeiből és írásaiból su-
gárzó… — itt most elbizonytalanodom, nem ta-
lálom a megfelelő szót. Ismét rá kell döbbennem:
a szavakat sokszor a csend hitelesíti. Emberséget
kellene mondanom, abban az értelemben, ahogy
ezt a fogalmat a klasszikusok magyarázták: „Mi-
lyen szép embernek lenni, ha az ember igazán
ember!” Ám az „igazán emberit” átlelkesíti, föle-
meli az a többlet, amivel hite erősíti. Ebben az ér-
telemben merném Pistát embernek nevezni. Alig-
hanem ezt igazolja könyvei közül a számomra
legkedvesebb címe is: Élet és evangélium. Saját
használatra úgy értelmezem e címet: életünknek
az adja az igazi tartalmát, hogy naponta szembe-
sülhetünk a jó hírrel, amely mindnyájunknak, de
nekem személyesen is szól.

Az ember életét sokszor tévutakra vezérlik
rossz tulajdonságai. Ahogy Gárdonyi Géza írja az
Ida regénye bevezetésében „Sötétben állunk né ha,
magunk se tudva, hogy kerültünk belé. Csak me-
resztgetjük a szemünket, csak tapogatódzunk, bi-
zonytalankodunk. És a szívünk hüledez: — Mer -
re? S véljük, hogy semerre.” Gyakran azt sem
érezzük, „hogy egy láthatatlan jóságos kéz van a
kezünkön. Vezet.” Ennek a jóságos, szerető kéz-
nek érintésére ismerhetünk Pista műveiben és sza-
vaiban. Mediátor. Hídépítő. Pontosan ismeri a
modern teológiát, de azt is tudja, hogy az esendő
ember csak az egyszerű szavakból ért. Azon a
nyelven, amelyen Jézus mondta példabeszédeit.
Ezekkel az egyszerű szavakkal vezet bennünket a
szeretet ösvényén. Nem hiteget, nem mondja,
hogy kéjutazásra indulunk. Kinek-kinek fel kell
vennie keresztjét. De azt is tudatosítja, hogy a jó
cél felé haladva ez a kereszt nem sebző.

Pista legtöbb könyvéről írtam. Pontosabban:
írni próbáltam. Valami mindig hiányzott. Ma sem
tudom pontosan, mi, de hiányzott. Talán csak az
a szelíd, mindenkor biztató mosoly, ahogy ránk
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tekint. Mintha azt mondaná: gyerünk, tovább!
Erre nem leltem alkalmas szavakat. Alighanem a
meditáció csöndje hiányzott. Erre azonban nin-
csenek szavaink. Esetleg a misztikusoknak. De
hol vagyunk mi a misztikusoktól?…

A tanító Jézus kudarcairól is beszélt. Minden ta-
nítónak, a legnagyobbaknak is vannak kudarcai.
De Pistában sosem éreztem csüggedést. Sokszor
próbáltam analógiáját megtalálni az irodalom-
ban. Nem egészen ok nélkül, hiszen versma-
gyarázataiból az irodalmárok is sokat tanultak, s
amíg gimnáziumban taníthatott, legendás iro-
dalomtanár volt. Legtöbbször a csendes, szerény
Tóth Ár pád jut eszembe. Van azonban egy óriási
különbség kettejük között: a költő szomorkásan
tudomásul vette az emberi lelkek között lévő, sze-
rinte áthidalhatatlan távolságot, Pista viszont ösz-
szekapcsolja és a kölcsönös szeretet jegyében ve-
zérli a Cél felé a lelkeket. Mindenfajta érzelgős ség
nélkül, komolyan, önkritikus gondolkodásra
kész tetve. Tudja, hogy haladásunk közben elbu-
kunk. Ilyenkor szelíden, halkan ismétli a jól ismert
szavakat: „Kelj föl és járj!” Nem a testtel tesz cso-
dát, csak arra figyelmeztet: indulnunk kell, kü-
lönben megbénít az a jeges űr, amelyről a költő írt.

János evangéliumából idézi Jézus és Fülöp
beszélgetését. Az apostol arra kérte a Mestert,
mutassa meg az Atyát, egyébre nincs is szükség.
A papi hivatás nagyszerűsége abban rejlik, hogy
elkötelezettje megmutatja nekünk az utat, ame-
lyen a Szentháromság felismeréséig juthatunk, s
ez az ismeret adja életünk értelmét, célját. Az
útra indulónak a terepet ismerő vezetőre és jól
tájékoztató útikönyvre, itinerre van szüksége.
Ilyen vezetője Jelenits István, az itinert pedig
könyvei jelképezik. Ismeri a buktatókat, tudja,
hogy szívesebben haladnánk a szerpentinen, las-
sacskán, panaszosan meg-megállva. Ismeri a
gyengeségeinket, nem űz, nem hajszol, csak uj-
já val mutat fölfelé, ahol az út célja rejlik. Igen,
arra kell mennünk. Csak arra érdemes.

Észre sem vesszük, mennyire megrontja hallá-
sunkat a világ lármája. Sokan abban a félreértés-
ben élnek, hogy Jónás próféta módjára harsogva,
dühödten kell képviselniük a rájuk bízott küldetés
lényegét. Az ilyen prófétákat kinevetik, ahogy ez
Jónással is megesett. De aki csöndesen szól, az
csöndet teremt, s ez a csönd a lélek csöndje, amely
mégis visszhangzik bennünk. Így születik meg lel-
künk ben az ünnep, amelyet Pista Nagy László
A va sárnap gyönyöre című nagyszerű költeményé-
nek soraival jelenít meg: „Vasárnap, itt vagy és tud-
juk, fáradtak ünnepe jött, / görbedők egyenesed-
nek fölséges színed előtt. (…) Véres a hat nap, de
lásd, a késélen szállt sikolyok / s parabolái a vér-
nek újítják meg mosolyod. / Gyilkolod magadat is,
hogy holtodból újraszüless, / azért vagy főnix-

madár, hogy vasárnap ihass-ehess. / Ó mennyi-
szer meg kell halni egy pici vasárnapért, /s hány-
 szor a távoli szépért, amit egy eszme kimért!”

Ünnepi érzést kelt szívünkben Pista. Megyek
is a telefonhoz, hogy meghívjam, s terített asztal
mellett halgassuk, amint egy szebb és igazabb élet
hírnökeként deríti ránk mosolyát. Reméljük,
még sokáig.

RÓNAY LÁSZLÓ

„…UTOLSÓ BÖLÉNYEK EZEK”

Akiről írok, annyi idős, mint az apám. (Apám se-
bész, kórházigazgatóként dolgozott. A gyerekkori
ministrálások óta nem jár templomba, hithű párt-
tag volt, most is az — utódpárt-tag; három Tra -
bant tal és két infarktussal csinálta, csinálja végig.
Még azok is röhögtek rajta, akikért dolgozott.
Nem voltunk külföldön nyaralni és nem volt nya-
ralónk se — Jókai- meg Gárdonyi-sorozat a köny-
vespolcon, és anyámnak a zongorája az ágy mellé.
Gyerekkoromban egy szombati munkanap délu-
tánján apám beültetetett hátulra a trabiba, és a cso-
magtartóban halkan prüszkölő két tyúk társasá-
gában elvitt Héhalomba egy parasztasszonyhoz,
akinek aztán mosolyogva visszaadta a nagya-
nyám által meggondolatlanul elfogadott szár-
nyasokat. /Előtte persze nagyanyámat szépen
helyrerakta…/ Apám többre tartotta a tisztes
Tra ban tot az ilyen-olyan csirkéknél, fehér borí-
tékoknál. Harmincéves lehettem, amikor először
eszembe jutott ez az akkor már húszéves törté-
net, apám máig világító belső ereje, meg apám
apja, aki negyven évig volt szomorú kántorta-
nító közvetlenül a tyúkmizériás Héhalom mel-
letti Palotáson.)

A berettyóújfalui Jelenits Istvánt csak húsz éve
ismerem (jelentem instállom!) — harmincéves
voltam akkoriban, most lassan ötven. Van vele
kapcsolatban jó, rossz — miatta jó, miattam rossz.
Az alakuló Pázmány Esztétika Tanszékét kellett
megtartania akkoriban a vállán, a szemüvegén, a
tekintetén, a fényvillanásán annak a kerekszemü-
vegének. Hatvanévesen magabiztosan, kezdemé-
nyezőkészséggel és láthatatlan erővel. Amolyan
partvonalas, kisded reformátornak látszott a rend-
szerváltás utáni nagy, nekiveselkedős bölcsészát-
alakulások idején. Aztán hamar kiderült, nem
olyan volt, mint mi: olyanok voltunk akkor is,
mint megannyi kistarzan, vertük a mellünket,
hogy no végre, ki, ha nem mi. Ő meg csak álldo-
gált a zsebterminátorok mögött, mögöttünk, és
hallgatott, várakozott és mondta, hogy csináld,
csináld csak. Persze azt lehetett tudni, hogy pap-
ság, piaristák, Pilinszky, biciklitúrák, hittan-ma-
gyar: 6:3, provinciális is volt vagy kétszer, meg ta-
nított mindenkit, gödi asztalos tanoncot, írót,
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mérnököt, püspököt, de mégis, nem értettük a lát-
szólag sehova vissza nem vezethető mosolyát,
istenkísértő magabiztosságát. Sokan mondták
nekem, hogy nem lesz a Pázmányon úgyse eszté-
tika, de ha Jelenits belefogott, akkor megyünk,
gondoltuk mi (ahogy egyik kissé gúnyos kollé-
gánk mondta ránk:) „nyeretlen kétévesek” is. Tud-
tuk azt is, hogy síksándor, Szegedi Egyetem, meg
ilyesmi, és hogy itt nem velünk és nem is vele kez-
dődik ez az esztétika-buli — de mégiscsak ilyen
egyszerűen? Addig (de azután) se forgott egye-
temi tanárikban, nem volt jól értesült akadémia
ügyekben, nem is ismerte azokat, akiknek nekünk
előre kell köszönni. És mégis, vagy tán épp ezért,
közben lett tanszék, és a hétköznapok vergődé-
seiben igazolódott a partvonalas pozíció, a hall-
gatás, a nem mutyizás, a kivárás, a várakozás. Ez
az egész Pázmány húsz év neki a nyolcvanból,
előtte-közben utána a piarista évtizedek, no és
mindehhez só-bors-paprika — mindez együtt,
amit ma országszerte Jelenitsnek mondanak.

1996-ban ültünk egymással szemben kétszer
két-két órát; kérdezgettem arról, hogy mi az, hogy
értelmiségi, hogy keresztény értelmiségi, hogy
egyházias értelmiségi. Az analóg magnó berre-
gett, surrogott, beült csöndjeink közé, mint a jövő
üzenetes jelenléte: itt van előttem a huszonhárom
oldal és csak pár sort fogok belőle ide idézni, in-
kább csak azért, hogy ahogy oly gyakran, most is
ő segítsen ki a tanácstalanságaimból. Persze nincs
ő ezzel egyedül, van, vannak még arcok, nevek,
sorsok, tanúságok, hűséges csöndek és teremtő
megszólalások — sorstársak a magyar ugaron:
Nemeshegyi Péter, Nyíri Tamás, Lukács László,
Fila Béla, Pálos Antal, Vasadi Péter és még sokan,
akik számunkra olyan „bölények”, mint Jele -
nitsnek Takács József, Sík Sándor, Rónay György
vagy épp a sokat-vert, mosolygós Endré dy Vendel
lehetett. És ahogy mi is csak olvasunk Takácsról,
Endrédyről, úgy fognak majd valamikor olvasni
Jelenitsről, Filáról és a többiekről. Nem tudom,
most éppen kinél, hol és milyen digitális magnók
veszik hangtalanul az aktuális (mert az mindig
aktuális) bölényvonulás kitérőit, gázlóit, de ez a
huszonhárom oldal már itt van annak a bizalom-
nak a jeleként, hogy egy be nem fogható erő, bö-
lény-idegenség, mégis otthonos tekintet megen-
gedte tizenhat éve, hogy megvakarhassam a hátát,
megsimogassam szemei között az orrát. És mind-
eközben nem tiport el, nem tett tönkre, még csak
fel sem horkantott — helyette helyet adott a tör-
téneteiben, az életében.

Horkantani máskor szokott, akkor, ha nem úgy
csináltuk, ahogy kérte, ha nem ment időre valami,
ha nem volt meg az ígéret. Szólt a hőzöngésért, a
nem elég finom egyszerűsítések ellen, és mindig
csavart egyet a dolgokon. Szeretett, szeret tizen-

kilencre húzni: tanácstalanságok, ötlettelenségek
közepette, amikor mindenki csak a sarokban álló
szemetest, vagy a cipőorrát nézegette, szeret, sze-
retett elmosolyodni, és az általa kikényszerített
csendbe bedobni valami teljesen el nem képzel-
hetőt, ami aztán a kimondáskor persze már ma-
gától értetődőnek tűnik. Csakhogy ehhez az
úthoz, az elképzelhetetlentől a magától értetődőig
kellettek ezek a csöndek, az a várakozás, amiben
Tanár úr otthon volt, amiben otthon van. Az ott-
honos csönd azok körül épül ki, akik az elégnél
többet vannak egyedül, akik nem dolgoztatnak
másokkal, akik megszokták a „lélek természetes
imádságát”, a csöndet, akik nem tülköltetnek
maguk előtt, ha imádkoznak. Ugyanígy közleke-
dik, ahogy imádkozhat — fal mellett. Télen fején
a sapka, fej konokul lehajtva, balkézbe a táska (a
jobb néha kell az örömteli és a kéretlen kézfo-
gásokhoz), előrehajló test, mintha előbb ott
akarna lenni a feje, mint a lába. Aztán megérke-
zik és előveszi a táskából a magány gyümölcseit:
verselemzéseket, egyetemi előadásokat, egze -
getikai elmélkedéseket, lelkigyakorlatot, prédi-
kációt, és persze egy-egy új könyvet, antikvá-
riumból, könyvesboltból. Azok, akik látták a
szobáját, tudják, hogy minden négyzetcentimétert
ural: akármelyik polc, könyvrakás alól pillanat
alatt kiveszi az épp szóba hozott kötetet, megta-
lálja a frissen főzött teához a cukros dobozt.

Ahogy mindig, élünk valahol, valakikkel, va-
lakik ellenében, valakikért, úgy neki is élnie kel-
lett. Az ötvenes évek elején magyar irodalmat ta-
nulni, piarista novíciuskodni, nemcsak manapság,
de már akkoriban is önmagában magyarázgatni
való létállapot lehetett. Ebben a kettősségben; a
szellemi munka és a lelkipásztori elköteleződés tá-
gasságában lakta be Jelenits a maga világát. Egy-
szerre két irányba tájékozódott: egyetemi könyv-
tárakban, előadótermekben, szövegek, életművek,
magyar és idegen nyelvű irodalmi munkák, il-
letve patrológiai, egzegetikai, dogmatikai írások
felé kereste saját hangját, szavait. Ugyanez külső
életének akart és nem akart díszleteiben: egyete-
mista, bölcsész, irodalmár, esztéta, illetve piarista,
diákgimnáziumi besegítő, majd tanár, kirándu-
lás- és rendezvényszervező, hittanár, provinciá-
lis. Eh hez a kettősséghez egyensúlyérzék, ízlés
kellett. Megy is neki, nem hadakozik, nem keres-
géli a szablyát, nem akar csatát nyerni. Nem ke-
veri a fegyvernemeket, nem veszi le a lábáról sem-
milyen bravúr. Irodalmárként is pap és papként
is irodalmár. Neki az egész háború kell. Ambi-
ciózus: első akar lenni, igyekszik, élvezi a harcot
— ehhez persze először szolgálni kell, és ha lehet,
minél többet, minél többször. Ezért ugyan még
nem első, de már szolgál — a szolgálatban köz-
ben elfelejtette (vagy csak nincs rá ideje), hogy va-
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laha első akart lenni. Utolsónak kell lennie az el-
sőnek. Az elköteleződései ellenére koncentrált,
hirtelen lehet, hogy nem tudja, épp melyik mun-
kájába csöppent a száz közül, de ha „beleérkezik”,
azonnal, no jó, egy másodperc alatt otthon van
benne, felkészülten, összeszedetten — ahogy a
magnónak mondta: „a tanároknak, nekem is bi-
zonyos mértékben jót tett az, hogy bokán rúgtak,
ha felszólaltam valahol, mert akkor a gyerekekre
fordítottam ezeket az energiákat. A külső szerep-
léstől egyenesen el is voltunk zárva és ez egy ál-
dott bezártság is, mert minden szellemi energián-
kat a diákjainkra fordítottuk és ezt meghálálták.
A diákok figyelme sokkal szórtabb lett, ők sok
olyan szellemi lehetőséget most megtalálnak, amit
húsz évvel ezelőtt nem talált meg senki. Akkor én
vittem el a gyereket Krakkóba, most pedig ő megy
el Alaszkába fotózni.”

Ehhez a koncentráltsághoz hozzátartozott az
az állandó fegyelem és figyelem, amivel a dolgo-
kat végbe lehetett vinni: „Kecskeméti tanár ko-
romban kerékpároztam és az volt az ambícióm,
hogy azokat a gyerekeket, akik odakerülnek, a
maguk szűk világából kivezessem, és hogy lega-
lább addig, amíg enged a póráz, addig elvigyem
őket. Akkor, a hatvanas években már lehetővé
vált, hogy a Felvidékre, vagy népi demokratikus
államokba közönséges útlevéllel eljussanak. Kas -
sá ra el lehetett menni. Szerveztem egy túrát, min-
denki szerzett útlevelet, és aztán Uram bocsá’,
elmentünk Csehonsztovába, vagy elmentünk
Krakkóba. Amikor Krakkóba elmentünk, utána
minden egyes gyerekhez a nyáron ketten az
ÁEH-ból elmentek, Hódmezővásár hely re is akár,
és megkérdezték, hogy mit láttak az úton. Azt
mond ták nekik, hogy az egyház helyzete ott más,
mint nálunk, abból, hogy ezt ők ott látták, abból
ők azt ne következtessék, hogy a történelem kere-
két vissza lehet forgatni, mert a történelem arra
megy, amerre mi megyünk, és nem amerre a len-
gyelek. Szabadon működtünk, viszont iskolaként
nem mehettünk volna, de nem kértem senkitől se
engedélyt, hogy elmehessünk Lengyelországba.
Azt mondtam, hogy gyerek, te is egy állampolgár

vagy, kérdd ki az útleveledet, ami mindenkit meg-
illet, és ezzel szépen elmegyünk Lengyelországba.
Akkor elmentünk, de egyenként utánunk jöttek
és egyenként ellenőrizték a gyerekeket, és megta-
nították, hogy mi a magyarok istene. Ebben él-
tünk, és ezt nem prédikálhattam el egy következő
vasárnap. Nem tiltakozhattam ez ellen, természe-
tesnek kellett vennem. A hívek sem tudták, hogy
én éppen miután megyek prédikálni.”

Jelenits megkötözött lábú versenytáncos —
de rettenthetetlen ólomkatona is. A nagyok közé
tartozik, ahogy ő mondta másokról: „a nagyok,
Takács József professzor, elszigetelődtek, ő el-
ment a Bükkbe és ott vitatkozott a pártitkárral,
győzködte a parasztokat, aztán meghalt. Maradt
egy-két nagy, de nem tudott a szellemi rangjá-
hoz méltóan szerepelni, a közéletben helyet fog-
lalni. Utolsó bölények ezek, akik aztán bele-
pusztultak. Utána pedig már nem derült ki, hogy
ki mennyit ér, hogy mennyire érdemes odafi-
gyelni rá. Nem volt fóruma, hogy ez megmutat-
kozzék. A szellemi élet se figyelt rájuk. Nem iga-
zolta azt semmi, hogy merre kellene menni. Ez
fura akusztikát teremtett.”

„Fura akusztika.” Nem gyilkolás, nem torok-
kitépés, nem köröm alá szögelés, de nem is szája-
lás, erőlködés, lusta hőzöngés, hősködés, ha nem
fura akusztika. A fura akusztika különbözteti
meg a szentet a hőstől — valahogy másképp
működik, mást tart fontosnak, akár ugyanazok-
kal a szavakkal is, de mást mond. Hogy mi lehet
a különbség a hős és a szent között, tőle tanul-
tam meg. És azt is, hogy akkor szabadna csak
írni, ha van mit, és nem akkor, amikor kellene.
Az biztos, ha leszek még tízéves és lesznek Tra -
ban tok is, akkor majd apámmal elpöfögünk Jele -
nitshez és egy jó tea mellett megbeszéljük, el-
diskuráljuk, hogy mi is történt itt velünk ebben
az elmúlt ötven, nyolcvan örökkévaló évben.
Aztán beülünk a hátsó ülésre és röpülünk —
„ott röpül a trabim az éjben”.

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS
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