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Sándor György

Ez nem gyónás?
Tudom, mekkora veszélye van minden ilyen köszöntésnek… magyarán, hogy 

ürügyül használjuk fel arra… Mint én is most? Hogy a 85 éves Jelenits István 

felköszöntésébe magamat is hangsúlyosan becsempésszem. Már azzal is tola-

kodóan el�bbre kerül az egóm, ha leírom: az � hatására keresztelkedtem meg. 

Nem ki… mert nem az Ószövetségb�l tértem át, ateista-kommunista családban 

n�ttem fel. (Na tessék, már csak magamról beszélek.)

Hát akkor – látszólag – majd a továbbiakban is… De azért „becsempészem” 

Jelenits Istvánt is. Szokásos felületességemmel… amit�l rendszerint meg�rül 

az ünnepelt… felütöm az Új Ember Kiadó által 2000-ben kiadott összegy�jtött 

írásaiból a sorozat második darabját, Az ének varázsát… és a tartalomjegy-

zékhez lapozok azonnal, ahol a születésnapra való témakeresés közben ilyen 

címekre bukkanok: „A  megosztott élet”. A  hetvenéves Illyés Gyula. Rónay 

György ötvenéves. Mészöly Miklós születésnapjára. Negyven felé – Rába 

György. És egy pár évvel id�sebb drámaíróról is ír Jelenits: A négyszáz éves 

Shakespeare. Id� nincs ezek elolvasására már… még csak 17 éve, hogy meg-

jelentek… és elment ez alatt az id�m a kétszázharmincnegyedik oldaltól a há-

romszázharminckettedik oldalig tartó Pilinszky-tanulmányának sárga-kék-zöld 

és rikító lila szövegkiemel�vel való aláhúzásával… majd a Pilinszky-CD-mbe 

való beválogatásával. (Szóval, 85 ide-oda… most már azt is becsempésztem, 

hogy Pilinszky-CD-t készítettem az én nyolcvan évem ünneplésére.)

Hát nagyjából ennyi jutott most Jelenits Istvánról eszembe.

P. S.

Talán azt a friss élményemet még megemlítem… azok után, hogy a Vigiliában, 

Új Emberben és még számos más helyen… rádióban, tévében, könyveimben is 

nem egyszer Jelenits István hatvan-hetven-hetvenöt-nyolcvan éves évfordulóin 

is írtam valami szépet. (Talán ez lesz az els� eset, hogy most még egy kicsit 

nem olyan emelkedett h�fokon „beszélgetek” majd Vele…) A  nagy V persze 

Istent illeti meg… és embert isteníteni nem ízléses. Bár, Pilinszky azt írta, hogy 

két szentet ismert életében, az egyik egy apáca volt… (A másik most hirtelen 

nem jut eszembe…)

A „friss” élményem meg az, amit a címben már „elrejtettem”… Hogy 1978. 

március 29-t�l „hivatalosan” is gyóntató atyám nekem az ünnepelt. Csak 

� (mégis naggyal) a megmondhatója, miket zúdítottam rá a gyónásaim kap-

csán… De nem mondhatja még � se meg… (� igen!) Mert �t a gyónási titok 

már nem kötelez… i. (Csak hogy rímeljen.)

Szóval… ha már a „friss” élményt beígértem… gyónásaimban az utóbbi 

id�ben kicsit fejl�dtem… Még a tartalmakban is… (öregszem). A nagy b�nökr�l 

már nem beszél…hetek… (?), de egyre több apró nüanszot veszek magamon 

észre. És lelkületében is a pilinszkys evangéliumi esztétika szerint… ugyan 
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nem… de gyónásaim egyre epikusabban árnyaltabbak lettek. („Fecseg a fel-

szín” – ha �szintébben magammal szembenézek.)

Korábbi feleségem, aki negyvenegy év után hagyott itt bennünket… (s aki-

vel az ünnepelt adott össze minket… temette el… neveltfi aim-tanitványai 

gyerekeit, az öt unokát keresztelte…), korábbi feleségem érzékenységére és 

(jogos) féltékenységére való tekintettel kértem Jelenitset, hogy ha lehetne, 

majd hamarabban „oldozzon fel”… nehogy kiderüljön, mennyi b�nnel vagyok 

még megterhelve.

Szóval… és akkor csak most jön a beígért friss élményem… Nem túl régen 

egy olyan hosszú, általam ihletettnek érzett monológba kezdtem, hogy a már 

többször megnevezett ünnepelt egy id� után csak hümmögött… jellegzetesen 

„jelenitsesen”… majd egyre jobban átpárásodott donován-szemüvege… a vége 

fele már szinte lövellt a tekintete. (Igazán felbosszantani, azt hiszem, a legjob-

ban én tudom ezt a – különben galambepéj� – embert.) Most – számomra is 

meghökkent�en visszafogottan – csak annyit mondott, amikor még messze 

nem fejeztem be, hogy: – Ez nem gyónás.

Ott álltam hát… illetve ültem… a  „nüanszaimmal”, amiket már-már pszi-

chológiai régiókba vontam… de már sajnos a nagyobb b�neimet… hála Is-

tennek! (és Jelenitsnek) (mert az utóbbi akadályozott meg)… szóval… egy id� 

óta nem vagyok feloldozva. És lassan negyven év után nem mennék máshoz, 

hogy „formálisan” ezt a közös görcsünket feloldja… (Hát így tolakodik az ego… 

most ezzel a „közös” szóval… mert lelkivezet�m biztosan nem „görcsöl”… és 

bennem ezt el�idézni sem volt szándékában.)

Mégis! Te (nálam hat évvel id�sebb) atya… szándékod ellenére… hiába, 

hogy hétf�nként a bibliaóráidon meg-megjelenek, ha ráérek… De drága, negy-

ven év után is tanítómesterem – biztos már észrevetted, hogy azóta… a „siker-

telen” gyónásom óta… kerülgetem… az újabb kudarcomtól tartva, hogy segít-

ségeddel mélypontomból végre kimozduljak… Irodalmiasabban: „A mélypont 

ünnepélyét”, ha csak percekre is… ha nem is olyan magaslatokban, ahogyan 

Ti… (mármint Te és Pilinszky), de valahogy én is megtapasztalhassam.

Egyébként, pár sorral feljebb, ezzel az atya-megszólításoddal nem bizal-

maskodni szerettem volna… de nem is újból felbosszantani… Mert tudom, én 

is ismerlek már annyira, hogy ezt az „atyát” csak az Atyánál fogadod el, és a 

bibliai félrefordítóknál is irritál, amikor atyáskodni kezdenek… (abban a „szent 

hitben”, mintha az � ferdítéseik is sugalmazott írások lennének).

P. S. 2

Ez sem gyónás még… érzem… de miel�tt szemt�l szembe „merészkednék” 

megint Veled ülni… ott fönn, abban a külön szobában… gyónás nélkül még… 

de hadd gyónjam meg Neked itt… hogy „távolról” is segítesz… Segítettél min-

dig… már 31 évesen is… Pedig akkor még nem is ismertelek… Ezt a segítsé-

gedet – a felületességem miatt – csak ma… (2017. november 26-án, vasárnap 

reggel, két órával a mise el�tt) veszem észre. Mert – bármilyen „profán” – Te is 

gyónsz nekem… Most éppen egy 1963-ban írt verseddel:
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(DE PROFUNDIS)

Eddig azt hitted, hogy a b�n

köréd feszít csak hálót, – hadakozva

kerülni, tépni t�rét künn kerested.

Most, magad-ért�, szép férfi korodra

látnod kell végre, hogy a horga benned:

testedben ég. Ha futni próbálsz,

fájdalma húsodba hasít: nem enged.

Hiába mind: ha szaggatod, ha téped,

mélysége minden vájt sebednél mélyebb.

Kiálts: „A b�nnek t�rét�l ki ment meg?”

Kiálts, közel van a szabadulásod.

Pistám! Köszönöm, hogy Rá-találtam! Köszönöm, hogy Rád találtam! És ma 

is – holnap is… remélem, még nagyon sokáig:

RÁD TALÁLHATOK MINDIG!


