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Surján László

Hazug ember-e 
Jelenits István?

A nyolcvanötödik születésnap: ünnep. 

Magánembernek magánünnep, köz-

szerepl�nek nyilvános ünnep.

Közszerepl�-e a pap? A  szokásos 

szóhasználat szerint talán nem, de a 

feladat jellegét tekintve mindenképp. 

A  közszerepl� ugyanis a köznek, az 

egész társadalomnak üzen. A  legfon-

tosabb közfeladat: menjetek, tanít-

satok minden népet. Ahogy ezt írom, 

elbátortalanodom: pontos az idézet? 

Fellapozom hát a Könyvet: „Menjetek 

tehát, tegyétek tanítványommá mind 

a népeket!” (Mt, 28,19). Tanítvánnyá 

tenni: ez a feladat. Több mint tanítás.

Ha a tanítás abból állna, hogy a 

tanár, mint egy túlkoros diák, fel-

mondja a leckét, és dolga végeztével 

elvonul, a  világ legkönnyebb dolga 

volna tanárnak lenni. A valódi tanítás 

átalakítja az embert, tanítvánnyá teszi. 

De kinek a tanítványává? Jézus üze-

nete egyértelm�: a tanár ne magának 

gy�jtsön hódolókat, hanem azt érje el, 

hogy tanítványai Krisztus-követ�kké 

legyenek.

Ugyanakkor nemcsak a tanítvány-

nyá tevés, hanem a tanítvánnyá levés 

sem egyszer� mutatvány. Nem any-

nyi, hogy feltesszük a diáksapkát vagy 

hordjuk iskolánk nyakkend�jét. A tan-

anyag ismerete még holt t�ke is lehet. 

Krisztus többet vár: „tanítsátok meg 

�ket mindannak a megtartására, amit 

parancsoltam nektek”. A  tanítás meg-

tartása átalakítja az életünk. Tanítás 

nem középiskolás fokon.

Kanyarodjunk vissza oda, hogy a 

nyolcvanötödik születésnap ünnep. Az 

ünnep pedig, ahogy Jelenits tanár úr 

mondta egy interjúban, „az, amikor 

nem csak a pillanat er�feszítésének, 

problémájának nyomása alatt va-

gyunk és nem csak pihenünk, hanem 

kicsit elgondolkodunk múltról, jöv�-

r�l, emlékeinkr�l, terveinkr�l, arról, 

amik az életünk kincsei, s  beszél-

getünk. Az ünnepkor megnyílik egy 

gazdagság a pillanat feladatain túl.”

Ünnepeljünk hát. El�bukkannak 

emlékek. Kezd� tanárként jöttél kö-

zénk, kedves István, s hamarosan dol-

gozatot írattál egy papírlapra. Az óra 

végén nemcsak a dolgozatot kellett 

beadni, hanem a füzetünket is. Mi pe-

dig azt gondoltuk, megtréfáljuk ezt a 

fi atalembert. Azaz egyikünk sem írta rá 

a dolgozatra a nevét. A következ� órán 

kuncogva vártuk, hogy mi lesz. Hoz-

tad a füzeteket, s  mindegyikben ki-ki 

megtalálta a maga dolgozatát, leosztá-

lyozva. Nem volt szidás, kiabálás, csak 

csöndben azt mondtad: „Értem a tréfát, 

de többet ezt ne tegyétek. Egy éjszaka 

ráment, amíg a kézírásotok alapján 

azonosítani tudtalak titeket.” Mélységes 

csönd lett. Akkor az egész osztály meg-

tanult tisztelni téged, és ez a tisztelet 

most, hat évtized múltán is tart. Elindí-

tottál, hogy a kamaszos nyegleségb�l 

közeledjünk a férfi kor felé.

Az ünnep nemcsak emlékezés, ha-

nem gondolkodás a múltról, és a 

jöv�r�l is. A jöv�r�l voltaképp nem ér-

demes, az ember csak kíváncsisággal 

fi gyeli: mit kíván még t�le az Isten. De 

egy ilyen ünnepi alkalommal, tizenhét 

lustrum magasából b�ven van mit 
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el�venni az átéltekb�l. Egy régi, még 

a hatvanas évek els� feléb�l származó 

történet jut eszembe, ami ennek a kis 

írásnak a címét is indokolja. Az akkori 

hatalom el�szeretettel zaklatta az egy-

háziakat. Kollégiumigazgató korodban 

jött egy este a nyomozó, hogy körül 

akar nézni. Körbevezetted, az illet� 

nem kötött bele semmibe. Azt mond-

ta, hogy tisztelettel nézzük a maguk 

munkáját, de azért némi fenntartással 

is. És haragszunk, például magára.

Megkérdezted, miért. A  válasz 

meglep�: „Azért, mert hazug ember-

nek tartjuk.” Te rákérdeztél: mi okot 

adtál erre? A  feleletnek megvolt a 

maga logikája: „Nézze, én csak négy 

polgárit végeztem, és mégis tudom, 

hogy nincs Isten, maga egyetemet 

végzett, és szintén jól tudja, hogy 

nincs, ellenben azt mondja, hogy van, 

hiszen ebb�l él.”

Erre egy olyan választ adtál, ami-

r�l nekem Jézus fi gyelmeztetése jut 

eszembe: Ha majd elvezetnek ben-

neteket és átadnak a bíróságnak, ne 

törjétek a fejeteket, hogy mit felelje-

tek, hanem azt mondjátok, ami akkor 

megadatik nektek. Mert nem ti fogtok 

beszélni, hanem a Szentlélek (Mk 13, 

11). A  válaszod felettébb üt�s volt: 

„Ha tényleg úgy látja, hogy én m�-

velt ember vagyok, aki hazugságra is 

hajlandó, akkor beláthatná, hogy ma-

napság hazudhatnék valami haszno-

sabbat is ennél. Legalább azt higgye 

el, hogy én komolyan gondolom azt, 

amit gondolok, hiszen ha tényleg ha-

zugságra adnám a fejemet, nagyobb 

karriert tudnék csinálni, és valami 

mást hazudnék.”

Ezen a nyolcvanötödik születés-

napon veled együtt hálát adunk, hogy 

sokszor megadatott, és nemcsak „bí-

róság el�tt”, hogy a Szentlélek szólt ál-

talad. Így azután volt és van mire sze-

rénynek lenned, s nekünk volt és van 

mib�l gazdagodnunk. Köszönet érte.

Suhai Pál

A pap, aki nem „prédikál”
Levél a közvetít�nek, Szondi Györgynek

2017. november 1.

Kedves Gyuri! Hogy volt-e, van-e Jelenits Istvánhoz, hozzá, a 85. évét taposóhoz 

holmi kapcsolódásom? Kérdésedre nem tudok egyszer� igennel vagy nemmel 

válaszolni. Ha azt veszem, hogy sok „kiváltságossal” szemben nem lehettem ta-

nítványa (pedig életkoromat tekintve akár lehettem volna is), nos, erre nemmel 

tudok csak felelni. A sors vagy a Jóisten még abban a szerencsében sem ré-

szeltetett, hogy valaha is válthattam volna vele néhány szót. Ami becses szemé-

lyemet illeti, neki fogalma sincs (fogalma sem lehet) létezésemr�l. De mégsem 

túlzás talán mindezek ellenére azt állítanom, hogy én is tagjának érezhetem 

magam egy általa, általa is reprezentált virtuális szellemi közösségnek. Mert 

ilyen közösséget ismerek – ismerni vélek. (Még ha személy szerinti tagjait nem, 

vagy elvétve is.) Értékközösségre gondolok. Ha ezt veszem, a válaszom igen: 
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tudhatunk egymásról, „mint öröm és bánat”. Ha vallomást kérsz, bevallhatom 

örömömet – örömömet, ha rá gondolok. Legutóbb, Tarján Tamás temetésén 

is – egy temetésen, melyen egykori tanára celebrálta az elhunyt búcsúztatását. 

Megnyugvás volt �t hallanom: a liturgia konvenciójából fölemelked� személyes 

köt�dés és emlékezés szeretetteli hangját. (Különös hangsúlyt adott ennek az 

intézményi némaság süket csöndje.) Itt azonban a papi reverendában ember 

beszélt: tanár a tanítványhoz, barát a baráthoz. Nemcsak búcsúztatott: búcsú-

zott maga is. Nos, ha erre emlékezem, mondhatom: ismerem, s�t kedvelem, 

még s�tebb: szeretem. A  szavak hitelességét, amelyre könyvében (Bet� és 

lélek, Szent István Társulat, 1978) Jézus példabeszédével fi gyelmeztet ben-

nünket is: „Máté evangéliuma meg�rzött számunkra egy lelkiismeret-mozdító 

fi gyelmeztetést: »Mondom nektek, az emberek az ítélet napján minden fölösle-

ges szóról számot adnak, amit kiejtettek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz 

meg és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet« (12, 36–37). A görög szövegb�l 

az is kiderül, hogy fölösleges szó az, amelyikb�l nem születhetik élet, amelyik-

nek nincs igazi közl�, kifejez�, szabadító hatalma. Az evangéliumi norma sze-

rint nemcsak a hazug, a kártékony, a gy�löletb�l fakadó vagy gy�löletet szító 

szavakért kell majd számot adnunk, hanem minden fölösleges szóért is.” Íme 

a beszéd hitelességének szigorú (komoly) ars poeticája – az idézetb�l kit�n�en 

Occam Jelenits István-i borotvája. De még tovább is mehetek: egy költ�é, aki 

nem veti meg (bibliai helyek illusztrációjaként sem) a költ�i tanúságtételeket. 

Mint mindjárt e helyen Audenét: „A néma Gonosz / kölcsönkérte a Jóság nyel-

vét, / s lármává degradálta.” A nagy zajban érdemes Jelenits István halk, de leg-

alább ennyire nyomatékos és nyomós szavára fi gyelnünk. Sejteni vélem alapo-

zását is. Lelkiismeret, szolgálatetika: ezek adják nyugalmát és határozottságát 

(vagy talán inkább: egyértelm�ségét). A megbízhatóságát, a stílus, az okfejtés 

megbízhatóságát is. Íme egy pap, aki nem „prédikál”. Mondandói (mint ahogy 

Jó-sága is) belülr�l jönnek. Egyébként akár bibliai okadatolások mentén (mint 

pl. az ószövetségi – identitást véd� – „tisztasági” szabályokról szólván): „Jézus 

akkor, amikor »tisztának nyilvánít minden ételt«, és kijelenti, hogy elérkezett 

az id�, amelyben az egész világra kiragyog Isten dics�sége, ezzel nem mondja 

azt, hogy »a mocsok is szent«, s nagyon is megköveteli a különbségtételt tiszta 

és tisztátalan között. »A szívb�l származik minden rossz gondolat.« A krisztusi 

»kapunyitás« csak így hiteles: ezzel a szigorú önkritikára fölszólító megállapí-

tással együtt.” Talán nem tekinti blaszfémiának e gondolat szerz�je, ha kije-

lentését rá magára is vonatkoztatom. „Szigorú önkritika” mérsékli gondolatai 

futását. Nála a hit horgonya ez: a kétely. No nem Istenben vagy a Megváltóban 

és a megváltásban, hanem az ember képességeiben. Határaiban. Talán ezért 

is hallhattam egy alkalommal t�le magától (igaz, hogy „csak” egy rádióinter-

júban) a párbeszéd fontosságáról szólván, hogy az igazi hit tulajdon határaira 

viszi az embert. Ott pedig a „hitetlenség” ólálkodik. Még ezzel is számolni kell. 

(Számomra merész gondolata fölfogásomra meghatározó jelent�ség�nek bi-

zonyult, olyannyira, hogy még meg is toldottam egy lépéssel: hív� és hitetlen 

párbeszéde, a következetes, itt belül zajlik.) Ilyet azonban csak én állíthatok. 

Jelenits István szkepszise megingathatatlanul a hit alapján áll. Egy egész élet 

elkötelez�dése bizonyítja. S hogy ez mennyire komoly és egyúttal intellektuális 

(a bölcseletinek a hitbéliben való jelenléte), álljon itt egy újabb passzus fönt 
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idézett könyvéb�l (immár a túlvilági üdvözülés, az örök élet reményének össze-

függésében – eme hitnek saját elhivatásában való szerepét illet�en). „Van még 

egy meggondolás, amely érthet�vé teszi Jézus ígéretét, s mintegy mellesleg 

értelmezi a cölibátust is. A »n�sülés« meg a »férjhez menés« a bibliai ember 

számára nem többé-kevésbé szégyellni való testi mozzanat, s nem azért nincs 

helye az örökéletben, mert ott csak valami szellemi lét otthonos. Nem a test 

és a szellem, hanem az id� és az örökkévalóság szembeállításának vagyunk 

itt tanúi. Aki n�sül és férjhez megy, az gyermeket akar, vagyis szolgálatot 

akar tenni a jöv�nek. Az örökélet az id� betejesedése, hiányzik bel�le a jöv� 

dimenziója, a remény s a készület, tehát a gyermek is. Ezért nem kell hát ag-

gódniuk a szadduceusoknak vagy bárki másnak, aki az ember tapasztalható 

tökéletlenségével érvel a halál utáni lét eszméje ellen. »Embernek lehetetlen« 

– mondhatnánk Jézussal, de nem is embert�l várjuk, az ember bels� adottsá-

gainak kibontakozásaként. Isten hatalma nyitja meg el�ttünk, az tisztázza rá 

vonatkozó várakozásainkat is.” E  gondolatmenet mindvégig a bibliai helyek 

mentén halad, látszólag csak teológiai kérdést tárgyal, miközben saját válasz-

tásának egyszerre legbens�bb és legelvontabb indokait sorakoztatja. Mindvé-

gig ilyen könyve, gondolkodásmódja és személye is. Az általam befogható ill� 

távolságból. Vigasztaló jelenléte. Kérem is Istent, Istenét, hogy segítse még 

sokáig ebben. A magam részér�l pedig hadd nyújtsak át számára születésnapi 

jókívánságaim kifejezéséül egy csokorra való (általam fordított) Rilke-verssort. 

Fogja tudni, miért éppen ezeket – neked már most is elárulhatom, kedves Gyu-

ri: a Magnifi cat-téma Jelenits István szívének oly kedves és fontos motívuma 

okán. Az Id�tlenbe mélyed�t hadd köszöntse mégis csak a Gyermeki:

Mária látogatása

Kezdetben még könnyen járta útját,

jóllehet a lankán néha már

átérezte csodás teste titkát –

majd pihegve Júdea kopár

hegyén megállt. Mégsem a vidék:

teltsége volt, ami körbevette,

járás közben egyre ezt fi gyelte:

a legf�bbet, önnön érzetét.

És keze a másik testre vágyott,

érinthesse, ki el�tte járt:

tétovázott kissé a két áldott,

s illette egymás leplét, haját.

Mindegyikük, szentségével telve,

oltalmat a rokonban talált.

Bimbó még a Megváltó, de benne,

nénjében a Keresztel� jönne:

hasában már vígan rúgkapált.


