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Aki gyöngyöket 
másoknak talál…

Jelenits Istvánnak, nyolcvanötödik 

születésnapjára, szeretettel.

Az egyik legismertebb, gyakran hivatkozott evangéliumi példabeszédben – Mt 

13, 45–46 – azt a tökéletest, azt a teljest megtaláló embert ismerhetjük meg, 

aki mindenét�l megválik egyetlen igazságért. És mi van azokkal, akiknek sem-

mijük sincs, ám vágynak arra, hogy az életük, ha ugyan kerek egész nem is 

lehet, de talán elviselhet�, miként lelhetnének rá a maguk igazságára, a maguk 

világának tisztább, kikezdhetetlen örömeire? Több millió perifériára, margón 

kívülre szorított honfi társn�nk, honfi társunk az ötvenes-hatvanas években 

Magyarországon alig is kínálhatott volna fel bármit – mert nem volt – cserébe 

megérdemelt, jogosan elvárható, akár jelképes, csodálni való gyöngyért, akár 

valóságosan megtapasztalható megbecsülésért. Értük, nekik nyújtottak át a 

sajátjukból, a gondolataikból lelki er�t adó írásokat jó néhányan, mint Seneca 

a Vigasztalásokkal, sokszor kockázatot, megbélyegzést vállalva. Közéjük tar-

tozott az akkor egyetemi tanulmányait folytató, középiskolai tanárrá váló, köl-

t�ként, irodalomtudósként és a majdani piarista szerzetesi hivatására készül�, 

azt választó hitvallóként Jelenits István. A szeretetkisugárzás, a segítségnyújtás 

eszköztára mára módosult, amint arról � maga is beszámolt a közelmúltban 

egy vele készített interjú során, számára a papi hivatás, a lelkek szolgálata lett 

az els�dleges, a  versírás háttérbe szorult. Ez természetesen nem jelentheti 

azt, hogy megfeledkezhetünk azokról a költeményeir�l, amelyek 1951 és 1967 

között születtek.

Jelenits István poétikai munkásságával a hétköznapok gyöngyeit mutatja 

fel, a megtapasztalható, érzékelhet� profán csodákat veszi, veteti észre, hogy 

másoknak átnyújtsa. Minden versbeli élménye közös; amit elbeszél�ként, 

együtt elmélked�ként nekünk, olvasóknak papírra vet, a  mi életünk részé-

vé lesz azonnal. Írásaiban keletkezésük idején elvárt anyagközpontúságnak 

nyomai sincsenek, hús-vér személyiség alakjait nem befolyásolják sem ant-

ropomorfi zált, sem túlmaterializált er�k. Egyszer�en csak léteznek, keresik, 

jobbára meg is találják a felfedezhet� pillanatok önfeledt örömeit. Kevés ez? 

A huszonegyedik század elején sem az, csakhogy évtizedekkel ezel�tt a túlélés 

egyik lelki kincsesbányájának számított.

Jelenits István jól tudja, nem nagy érdem a szemet felnyitni. Lényegesen 

keményebb próbatétel, ha valaki mást, másokat segít jó irányba nézni. Nem 

elég a lehet�ségeket felmérve vagy a létkereteket tudomásul véve igazodni, 

biztonságos partokra evickélni, minden élethelyzetben ragaszkodni kell az 

önazonossághoz, meg kell �rizni a bels� harmóniát, és a véges id� ajándékait 

megóvni, elraktározni, akár a gyümölcs a tavasz, a  nyár hónapjaiban össze-

gy�jtött ízeket. És miért ne lehetne szégyenérzet, meglepettség nélkül mások 

mosolya az ötvenes-hatvanas évek gyümölcse? Az 1952-ben írott A  hegesz-

t�-leány cím� vers a munkájának köszönhet� megelégedettségér�l hitet tev� 
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fi atal n� és a költ� közös portréja. A szövegtest tíz sor, és két szakaszra bont-

va. Nem a vas és acél országát épít� mintapéldaképek a szerepl�i, az utolsó 

két sor intimitása, bels� vallomásjellege eleve kizárja a mindennapos, prózai 

munkafolyamatok kötelez�en heroikussá tételét. Nem az új, most már nem is 

létez� társadalmi rend magasztalása, agyondicsérése a célja. Két ember közös 

élménye, együtt átélt néhány perce a költemény történeti tartalma. A munka-

darabok, munkaeszközök csak fölvezetik a lírai témát, leírásuk, jellemzésük a 

legminimálisabbra korlátozódik. Az anyag itt nem él, él�vé nem teszi önmagát, 

ember kell ahhoz, hogy akár mellékszerepl� is lehessen. Az alapélményt nem 

az anyag mikéntje hordozza, hanem a két versbeli alak, valóságos, hétköznapi 

teremtmény egymás közötti kontaktusa. A  szövegnek még keretet sem ad a 

munkafolyamat olykor látványosabb, bár semmiképpen sem eksztatikus be-

mutatása, a m� végén a kész munkadarab „nem beszél magáról” és nem kíván 

dics�ségdokumentum lenni.

„Szeszélyes-villogón ugrál a szikra,

Az izzó érc pattogva sistereg…”

Vagyis az anyag teszi a dolgát, az történik vele, mint máskor, ha megmun-

kálják, ha hegesztenek, mint már annyiszor. A csoda hordozója, megteremt�je 

az a lány, aki minden mozdulatában, megnyilvánulásaiban kivételessé vará-

zsolja a pillanatot. Természetesen az övé a vers további nyolc sora. Micsoda 

költ�i zsenialitás az arányok ilyen felállítása. És micsoda min�sítése egy olyan 

társadalomnak, amelyben a spirituszhordozó lény maximum másodheged�s. 

A  lány lefestése a miniatúrák, az iniciálék lényegre tör� aprólékosságával ve-

tekszik.

„A lány görnyedve nézi, nézi, mintha

Anyás szemében lázas kisgyerek

Szempárja égne, lobbadozna vissza.”

Az anyag antropomorfi zálása itt fel sem merül, hiszen a lányhoz köthet� 

tulajdonságokról ír a költ�, azokat az anyagra nem vetíti ki. Az anyai szeretet, 

a másokért él� ember legnemesebb, legtiszteletreméltóbb csodája jut eszébe 

a lány mozdulatairól, koncentrálásáról. A  puritán eszközökb�l építkez� köl-

temény mentes a felesleges kitér�kt�l. Az összeköt� résznek megírt fi gyel-

meztet� mondat – „Készen vagyunk! Vigyázzon, még meleg!” – a további 

jellemvonásokhoz, azok megértéséhez vezet el bennünket, a  lány önmaga 

dramaturgjaként is megállja a helyét. Arcának mimikája, grimaszai még él�bbé 

teszik a személyiségét, hiteles lesz a történet, nem eufemizáló, nem a munkás-

lányidillek hamis világát mutatja meg nekünk.

„Arcát torz kis mosolyra igazítja,

Szemében vágy lapul, hogy rámnevet.”

Természetesen a záró versszak két sora is elüt a korabeli elvárásoktól, az 

érzelmi szál hangsúlyozott elkülönítése, ezzel a kiemelése nem éppen szokvá-



„MAGA IS TANÍTÁS”

105105

nyos: „N�szemnek, -szívnek milyen mély a titka / Szavakkal elbeszélni nem 

lehet.” Hogy megértsük a rejtett iróniát a legutolsó sorokban, ahhoz a masz-

kulin jegyeket n�kre er�ltet�, álfeminin ideált megkívánó, ellentmondásos, 

túlontúl zavaros, Rákosi nevével megjelölt korszak rákfenéire kell rámutatnunk. 

A gigantikus, mindenféle terveket kozmetikázott eredményekkel sokszorosan 

túlteljesít� építkezések velejárója azonos nem� tömegek barakkszer� tákol-

mányokba zsúfolása volt. Ott bizony nemigen lehetett férfi  a férfi , n� a n�. Az 

emberi érzések, a humánum kiirtása, az egyenrabszolgává kényszerítés igazi 

iparszer� tevékenységgé szervezése lett ennek az érának a legf�bb célja. A n� 

és a férfi  egymásra találása az �rült politikai mez�ben lényegtelenné degra-

dálódott az új eszmék kiszolgálásához képest. Így viszont már nem szorul 

értelmezésre Jelenits István költeményének végén a kenyérkeres� foglalko-

zását a hegesztésben meglelt lány �szinte, kend�zetlenül helyénvaló, szabad 

gondolatkószálása, ami még mindig belül marad az emberi méltóság határain, 

mert az egyszerre mély titok is. Mindehhez még egy plusz: a  f�h�sn�jének 

megnevezése elmarad, nem tudjuk meg, hogy hívják, és ráadásként a régie-

sebb leány szót használja az írásában Jelenits István, amivel kicsit még a föld 

fölé is emeli az amúgy a földön járó n�t. A  vers formájában a régi magyar 

hagyományokat eleveníti fel, a sorai mind nagybet�vel kezd�dnek, szótagszá-

mai kiegyensúlyozottan kötöttek, rímelése következetes. Ezekkel a poétikai 

formákkal, eszközökkel még inkább érzékelteti a költ�, hogy a múltnak érté-

kesebbek az ajándékai a vers megírásának idején felkínált társadalomromboló 

módszereknél és hozadékaiknál. És konklúzióként a kérdés: hol vannak már a 

maltermárik, a traktoroslányok meg az eltüntetett textilipar csévéz�asszonyai? 

Jelenits István versével a n�k tiszteletéért is szót emel.

A költ� kompozíciójával azt üzeni, mindenki a maga egyediségében lesz a 

saját pillanatainak centruma. Jelenits István Pilinszky szavaival „a gyönyör�sé-

gen ejtett örökös baleset” körébe von egy inkább hétköznapi intermezzónak 

min�síthet� eseményt. A költemény nem a történelem reinkarnációja. Sz�kre 

szabott keretek között a máról holnapra jobbat remélni nem mer�k, de leg-

alább álmodók egy-egy szakrálissá letisztuló létmozzanatát jeleníti meg. Talán 

szabad leírni, az értékeit, igazgyöngyeit megmutatni képes, lélek vezette em-

beri testek csendesmiséje a költemény.

Hogy a gyöngykeresés és a megtalált gyöngyök másoknak juttatása mint az 

írásokkal sugallt cél nem egyedi vagy gyakrabban megfogalmazott útmutatás 

Jelenits István m�veiben, bár keserves tapasztalatok el�zik meg olykor-olykor, 

arra az 1954-ben készült, Július cím� vers is bizonyíték. Nyárközepi vihar után, 

mikor a „dörgés… moraját szelídebbé porlasztotta a visszhang…” – békül a 

természet –, és a szél hagyatékát még látni lehet, de a kiadós zuhé elszenved�i 

között van, aki, ami már a régi színében pompázik, fölmutatja magát, a szem-

lél� vigasztalására, örömére. Bár a „kékl� hajnalka tudott a nagy zivatarról” 

éppen eleget a kidöntött ágas meg a lehullt gyümölcsök, a megrokkant ka-

pufélfa társaságában, az égzengés után a reményt, a reményeinket hordozza. 

Így okkal fogalmazhatja meg másutt is a költ�, hogy „…a széthulló világban / 

mélység, magasság varázsában élek.” Igaz, nem húzza le semmi, nem szédül 

bele a zenitekbe. (Az 1963-ban írt m�ve, a Mélység, magasság olvasatja ezt 

velünk.) Más helyütt a feladás, a menekülés választása helyett a megmaradást 
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és az életbe vetett hit megtartó erejét újra meg újra bebizonyítva kirándulá-

si élménynél több, látványában gigantikus, magányosan álló fa lesz a költ� 

érveinek biztos támasza. Az önmagának és bárki másnak életelvként megfo-

galmazott gondolatai az 1953-ban született Szarvaskúti tölgy költeményben 

letisztult egyszer�séggel tárják elénk a tartalmas élethez való ragaszkodás 

realitását és az elérhet� célokért létez� ember felé támasztható elvárásokat. 

Ezzel a költ� azt érteti meg velünk, van, ami megvalósítható, van, ami ránk is 

hatva jó irányba terelhet minket. Megismerhetünk egy monumentalitásában 

fenséges, kolosszus fát úgy és olyannak, hogy „…míg törzsén az egek súlyát 

hordozza keményen, / roppant markával földhöz fonja magát”. Így vonja ma-

gára a fi gyelmet, és általa egyszerre vehetjük észre az étert, a port, tudhatunk 

róluk, mert jelen vannak a világban, és köszönjük meg ezt mindazoknak, akik, 

amik erre rávilágítottak. A sorsával, a küldetésével tisztában lév� iménti tölgy-

höz hasonlóan ugyancsak a karakterirányt� szerepét kapja a Sötétség sátora 

alatt cím�, 1955-b�l való alkotás bemutatta kora esti mikrokozmosz. A vers-

ben az önmagát megszólító költ� abban a világban, ahol „…a fény er�tlen és 

magányos…”, ahol az éjszaka bizonyosan eljön, át kell hogy fogja a számára 

nyújtott teret és id�t, a  léte minden velejárójával annak teljességét kell érzé-

kelnie. A  költ� a kés�re hajló órában, árokparton ülve azt az egzisztenciális 

minimum nyújtotta csodát teszi felejthetetlenné, ami a létezés örömét, a  je-

lenvalóság szépségét ajándékként fogadja el, és csendben magába is zárja. Ez 

a pár pillanat lehet még ínséges napokon az az öröm, amibe beleágyazható a 

holnap, a  jöv�. Ezért a „Minek menekülsz az egészb�l a részhez?” kérdésre 

a várakozás, a jótékony csendesség�, a teremtett világ teljességét inkább visz-

szatükröz� éjszakára csodálkozás és vele az önfelismerés igénylése a válasz. Az 

ötvenes-hatvanas években megtalált, a költ� lefestette mili� lelki origó akkor 

is, ha kés�bb el kell hagyni. De a feltölt�dés után a részek, a részekre hullott 

édenkertmaradványok felé indulni kevésbé terhes.

A csoda profánsága Jelenits István költészetében mindenütt jelen van. És 

a csoda, a  csodák elérhet� közelsége biztatás a tartalmas élethez. Az eddig 

bemutatott költemények olyan lelki békér�l tesznek tanúságot, ami kikezd-

hetetlen tartást tudott adni az elviselhetetlennek t�n� id�kben, helyeken is. 

Jelenits István poétikája igen szép bizonyítéka annak, a szilárd jellem, annak 

igényes felmutatása nem teszi élményszegénnyé a verseit, nem lesznek a 

munkái sótlan erkölcsi elvárások. Verseiben ott lüktet az élet; az emberek, 

h�sei, és ha megjelenik írásaiban, � maga is, mindannyian a hús-vér valóság 

gyermekei, igazi teremtmények. Ezáltal válnak hitelessé a költ� szavai, az 

életpéldái követend�kké. Jelenits István a szeretet, mások szerethet�ségének 

poétája. Ez azonban t�lünk némi oda- és visszacsatolást igényel, de erre is van 

Jelenits Istvánnak precedense, etalonja. Amikor a profán a csoda. A rimbaud-i 

hagyományt követ�, A méz cím�, 1967-es keltezés� prózavers-remekében a 

kifogyhatatlan mézeskanna történetének felidézésével a nap tüze, a  nagyon 

régen elmúlt gyerekkora tér vissza a télbe, bármilyen mesze is van. Felötlik 

benne a diáksága, egy közös dunai vakáció anekdotává nem silányuló igaz 

meséje. A vizet járva a csónakba tett kannába az evez�kr�l midig került annyi 

víz, ami pótolta az éhség csillapítása után a hiányt. Kiapadhatatlan b�ségszaru 

„…szegény éveknek szegény fi ai…” számára így lett a kanna. Íme, az érett férfi  
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kereshet olyan, már átélt élménykincseket, amib�l töltekezni jó. Szobájából a 

havas, lucskos háztet�ket is látva a költ� már nem a könyvei közelébe került, 

a  régi emlékek részesévé sosem válhatott új, apró üvegbe zárt aranyló, friss 

mézre gondol csak, a  legédesebb íz és a megelégedett gyomor jelképét úgy 

érzi maga mellett, eszébe juttatja az életét végigkísér� emlékeit, megtelik az 

otthona mindazzal, ami élteti. És �benne az a nyár is életre kel, amit már sen-

ki sem vehet el t�le. Távol és közel, múlt és jelen, minden és minden együtt. 

Vajon ez az életünk? A költ� felelet, visszahúzó álbölcsességek helyett inkább 

megmutatja a maga mindennapjait, abból, vagyis a magáéból ad, azzal a hitel 

– én úgy vélem, helyesen –, hogy a kevésb�l is osztható szét, mert a kenyér 

a morzsákban is kenyér. Nem is a méz a fontos, bármi, bárki helyettesítheti, 

amiben, akiben „…egy láthatár napfény ragyog…” másért, másokért.

Jelenits István a verseivel is életm�vet hozott létre. Születésnapjára mi 

mást kívánhatnék, azt, hogy írjon még az eddigiek után újabbakat. Nemcsak 

én szeretném.


