
A BOTFÜLŰ ÚR
Esterházy Péter és a zene
(kapkodó és önhitt vázlat egy méltóbb
tanulmányhoz)

„Pilinszkynél szoktam erre rá, és jól bevált. Hogy a ha-
lál, a meghalála utáni napokban olvasgatom az illetőt.
Ide-oda lapozgatok, együtt töltjük az időt; irodalmias
nagyravágyás, hogy így a halál kicselezhető legyen.”

Néhány hete sokan próbáljuk használni Es-
terházy Péter receptjét, hogy mit tegyünk, ha egy
nagy író meghal. A hálószobában feleségem ol-
dalán ott a Kardozós változat, az én oldalam meg
gyakran üres, mert ha nem könyvet-folyóiratot-
újságot tartok a kezemben, éjfélig bújom a netet.
Hál’ Istennek sok-sok vele készült interjúra lehet
bukkanni, ami még inkább azt a technikai nagy-
ravágyást és ostoba illúziót erősíti bennünk,
hogy a halált kicseleztük.

Persze nem.
Hivatásomnál fogva különösen a zenével kap-

csolatos megnyilatkozásaira vagyok érzékeny.
Van belőlük bőven. Ott is, ahol nem gondolnám.
Egy 2015. április végi, Friderikusszal folytatott be-
szélgetésben a kérdésre, hogy miért Marianna D.
Birnbaumot kérte fel interjúkötete szerzőjéül, azt
válaszolja, „…nem én kértem… ő szólt — vagy füty-
tyentett, ahogy Ambrus Kyri mondja —…” Micsoda?
Az énekesnő 1965-ben dalolta slágerét, melynek ref-
rénje: „Csak egyet ints, csettints, szólj, vagy füttyents…”,
és Esterházy Péter egy ötven éves, elfeledett dal for-
dulatát használja, hogy szokás szerint elemelje a dis-
kurzust a földről.

Persze, E. P. és a zene kapcsolata azért ennél
gazdagabb, dúsabb formában volt jelen és maradt
ránk. Beszélgetéseinkkor gyakran hangsúlyozta,
hogy nem ért a zenéhez, csak nagyon érdekli őt.
A zene maga és a zenét létrehozó emberek. Ez az
érdeklődés aztán be is épült az életműbe. Filoló-
gusok, zenetörténész doktoranduszok munkája
lesz Esterházy Péter és a zene kapcsolatát alapos
dokumentációval feldolgozni. Itt és most csak egy-
egy villanásra, személyes emlékre jut hely és idő.
Mindenekelőtt az önfeledt áhítatra egy marton-
vásári Beethoven-koncerten, vagy egy-egy ze-
nekari próbán a zene születését jegyzetelve fi-
gyelő, a születés pillanatát nyakon csípni akaró
vadászösztön megemlítésére. Vagy tíz éve Szebeni
András — sajnos elvetélt — ötlete volt a „Vajszínű
árnyalat” mintájára egy közös könyv megalkotása,
mely a Nemzeti Filharmonikusokról, Kocsis Zol-
tánról és a zenéről szólt volna. E tervezett könyv
kapcsán elhangzó finoman tapogatódzó kérdései
a muzsikusokról, a hangszerekről, a mindenna-

pi zenélés öröméről és terhéről egy rutinos ant-
ropológus és egyben egy rácsodálkozó gyermek
kérdései voltak.

Persze addigra már ott voltak a polcokon azok
az Esterházy-könyvek is, melyekben több vagy ke-
vesebb hangsúlyt kapott a zene. Az olyan mon-
datok, mint: „Isten, lévén botfülű, maga helyett küld-
te Bachot a földre.” már körbejárták az érdeklődő
világot. Vagy, ahogy — nyilván Dés László inspi-
rációjára — a Hrabal könyvében Charlie Parker az
Urat tanítja — kissé türelmetlenül — szaxofonozni
és efféléket mond: „Dögösen Brúnó! …nem mintha
könnyű volna, szellemi kvalitás és melegség… szét kell
marcangolni az időt.” Vagy A szavak csodálatos életében
nem véletlenül idézi Heideggert, aki szerint
„Költőnek lenni ínséges időben azt jelenti: éneklően
az elmenekült istenekre figyelmeztetni.”

Egy Esterházynak — még ha bujkáló mosollyal kí-
sért szabadkozása szerint: „mi a szegény grófi ág va-
gyunk” — von Haus aus, avagy de genere van szo-
ros köze a zenéhez. Ha egy Esterházy kiadja a 18.
század elején a magyar egyházzene meghatározó
művét, a Harmonia caelestist, ha egy másik, a „fé-
nyes” herceg fél évszázaddal később egy falusi bog-
nár fiát, bizonyos Haydnt alkalmazza közel három
évtizeden át házi szerzőül és zenekarvezetőül, azt
már nem lehet figyelmen kívül hagynia egy 20. szá-
zadi Esterházynak, aki ráadásul író. (A „fényes”
udvarában szolgáló zseniről beszélgetve derült ki,
hogy hatalmas olvasottsága és a szerző iránti hó-
dolata ellenére még nem olvasta Szentkuthy Mik-
 lós Doktor Haydnját. Amikor bepótolta, elégedett
volt mindkét Miklóssal: a „fényessel”, meg a
Szentkuthyval is.)

A „Harminchárom változat Haydn koponyájára”
minden színházi előzmény nélküli, saját útját
járó mű, a Doktor Haydn talán annak a világnak fel-
rajzolásában segített, melyben persze az író amúgy
is otthonosan mozgott.

Miközben hercegi, grófi és — kitelepítettként
— paraszti udvarokban egyaránt jártas volt, se-
hogy nem lehetett zenével kapcsolatos írásaiban,
megnyilvánulásaiban sem arisztokratizmust, ha-
mis hangot, olcsó, maszatoló emelkedettséget,
vagy dilettantizmust találni. Egy kivételesen te-
hetséges magyar rockzenész egy nappal követte
őt a halálban. Nyilván sokáig fognak emlékezni
rá is, de E. P. jóvoltából e muzsikus beköltözött
az irodalomtörténetbe is: „Édesapámnak olyan
hangja volt, mint Fats Dominónak. Vagy a Somló Ta-
másnak. Közvetlenül az angyaloktól kapta a hangját,
azon énekelt. Nem is énekelt, danolt.” (Harmonia
caelestis, 245.)
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Sok muzsikust ismert, sokan voltak köztük ba-
rátai. A hetvenes-nyolcvanas években már-már
féktelenül szabad szigetnek számított a KISZ (!)
Központi Művészegyütteseinek Rottenbiller ut-
cai székháza, és persze a Zeneakadémia Kis Ter-
me. Kocsis Zoltán, Simon Albert, Eötvös Péter és
az Esterházy számára oly fontos Jeney–Sáry–
Vidovszky hármas voltak az Új Zenei Stúdió emb-
lematikus vezéralakjai. Itt ámult el azon, hogy a
zene nyelvét milyen bátran lehet megújítani,
hogyan lehet vele kísérletezni, ugyanakkor milyen
szigorú rend uralkodik a legszabadabbnak tűnő
művekben is. Ez az ámulat aztán végig megma-
radt benne. Néhány hónapja egy rádióinterjúban
is arról beszélt, mennyire magával ragadja a zene
radikalizmusa.

A Kurtág György kilencvenedik születés-
 napjára rendezett koncerten egymás mellett —
pontosabban felesége, Gitta és közte — ülve „me -
net közben” is kérdezgetett. Izgatta a zene meg-
foghatatlan miben léte. (…mintha én tudnám!...)
A muzsikusokkal nemcsak mint jó cimborákkal,
de mint egy titkos szekta papjaival tartott fönn
meghitt kapcsolatot. Átjárta, izgatta a zene, ke-
res te a zenészek társaságát, barátságát, a zene él-
ményét, titokzatos hatásmechanizmusát, örömét
és kifejező erejét.

Egy fiatal karmester, Dubóczky Gergely ötletén
kapva írt kisebb-nagyobb botrányokat is kiváltó,
erősen apokrif és blaszfém, mégis csontig ható
textust Haydn Krisztus utolsó hét szava a kereszt-
fán című oratóriumához.

A „Margó Irodalmi Fesztiválon” már-már is-
tenkísértésnek hatott, amikor John Cage híres
4’33” című műve mintájára — ahol is, mint is-
meretes, a zongorista a címben megadott ideig
ül tétlenül a zongora előtt — maga is hosszú per-
cekig némán üldögélt a színpadon. Jött-ment,
leült, álldogált, de nem szólalt meg. Utalt is a
Cage-műre, sajnálkozva, hogy ő nem bírt olyan
sokáig hallgatni.

Holnap Salzburgban valószínűleg némán fel-
áll az Ünnepi Játékok minden nézője és résztve-
vője Eötvös Péter és Esterházy Péter közös műve,
a Halleluja-oratorium balbulum ősbemutatója előtt,
hogy fejet hajtson a „dadogó oratórium” szöve-
gének szerzője előtt, ki szenvedései után most ha-
gyott itt bennünket. Ez utolsó, pont zenével szü-
letett művéről azt nyilatkozta: „A műben szó esik
Istenről, s közben az Isten hiányáról is. Szinte semmi-
ről nem tudunk úgy beszélni, hogy ne legyen kérdőjel
mögötte. Ezekről a nagy dolgokról különösen nem. Ez
nem jelent cinizmust, sőt: éppen a dolog komolyan vé-
telét jelenti.”

Ha már Haydn, ha már Hét Utolsó Szó!
Azt írja a Hasnyálmirigynaplóban:

„Lényegében számíthatsz rám, ha nem értek is
mindent ebben a szenvedésprojektedben. Köztünk
szólva én már a felfeszítésedet is túlzásnak találtam.
De rendben (hogy ne mondjam, oké), a Teremtés nem
kívánságműsor. (…) Szóval, odajutottunk, hogy (me-
gint egyszer) nem értem, miért lett a Teremtés. Azt
tudom, vagy úgy emlékszem, hogy mintha ez a sze-
retettel volna kapcsolatos. Uram, kétségkívül ez a leg-
nagyobb ötleted, a szeretet. Ennek nem lehet a végére
járni.”

Valóban, ennek nem lehet a végére járni.
Mostantól kincs és relikvia minden Esterhá -

zy-levél, üzenet, emlék. Én is őrzök jó néhányat,
ami erről a végejárhatatlan dologról is szól.

Egy nemzetközi előadó-művészeti szervezet-
nek e sorok írójáról zavarba ejtően szépen azt
írta: „Ha rá gondolok (…), azonnal a zenére gondo-
lok, a minőségre, az ezen való folytonos, megalkuvás
nélküli munkára.”

E mondata idecitálása remélem, nem tűnik
hivalkodásnak — bár számomra kitüntetés —,
hanem ismét csak arra világít rá, mit gondolt a
zenéről: minőség, folytonos, megalkuvás nélküli
munka.

Súlyos betegsége kapcsán kétségbeesett leve-
let küldtem neki, többek között azt írva: 

Péter, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan va-
gyunk, akik szeretünk. Az nem lehet, hogy e szeretet
ne segítsen meggyógyulni.

Ölel:
kg

A (józan) válasz:
„édesem,
de, lehet. de ez nem baj, mert majd segít más. és ha

nem segít, akkor anélkül. szóval rendben van ez. csak a
rend lett új. amúgy persze: bassza stb, a magyar nyelv
nagy lehetőségei szerint.

összefoglalom: jól vagyok. tényleg — szerencsésen
elkerülnek az ún. mellékhatások, így a mindennapok
majdnem normálisak.

ölellek
p.”

Aztán jöttek a mellékhatások is, és Péternek,
mint oly sok haldoklónak, maradtak Krisztus
utolsó szavai:

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek.” „Bizony mondom neked, még ma
velem leszel a Paradicsomban.” „Szomjazom!” „Is-
tenem, Istenem, miért hagytál el engemet?”„Betelje-
sedett!” „Atyám, kezedbe ajánlom lelkem.”

Haydnt — vagy Bachot, vagy Charlie Parkert,
vagy bármi más zenét — hallgatva talán köny-
nyebb elviselni, hogy nincs többé Esterházy Péter.

KOVÁCS GÉZA
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„A HIÁNY FELMÉRÉSE”
Tétova emlékezés

Július 14-én, csütörtökön, meghalt Esterházy Pé -
ter. Pénteken este, éjfélig és még tovább virrasztás
volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A gyertyák,
mécsesek lángja mindig megindító, néha lágy,
néha viszont brutálisan emlékeztet valamire. Va-
lamire, amit már nem lehet meg nem történtté
tenni. Az emlékezést segítendő, a fájóan hiányzó
jelenlétet nem pótlóan ott volt Péter arcképe is.
Rettenetesen rossz kép. Szigorú, kifejezéstelen
arc. Mennyire más volt a valódi arca. Tele játé-
kossággal, kíváncsisággal, önreflexióval.

Ilyen szigorú és kíméletlen lélekkel ültem hét-
főn a szobámban, az egyetemen — lényegében
semmit sem csinálva, csak merengve, próbálva
megérteni a megérthetetlent (ez a te nagy bajod,
angyalom, mondaná EP, hogy érteni akarsz ott
is, ahol a legőszintébb viselkedés a tétovázás;
„foglalkozási ártalom”, vetném oda nyeglén, ki-
csit támadóan — tudva, hogy nincsen igazam),
szóval, amikor megszólalt a telefon. Bátortalan
hang a Matematikai Intézetet kereste. Kíméletlen
precizitással válaszoltam: igen, annak egy da-
rabja. Hangomból érződött, hogy a „fűzfába” kí-
vánnám a tolakodó telefonálót, de ő nem tágított.
Lassan, tagoltan, úgy éreztem, kicsit akadozva
folytatta: Valószínűségelméleti és Statisztika Tan-
szék? Hideg borzongás futott végig a hátamon:
már megint egy „lottónyerőstratéga”. Miért ép -
pen én fogom ki?! Igyekeztem még elutasítóbb
lenni: igen, annak egy eleme, böktem oda, érez-
tetve a szakmaiságot is.

György Péter kitartását és elszántságát dicséri,
hogy nem hagyta magát zavartatni az utálatos vi-
selkedésemtől, és ennek eredménye, hogy most itt
vagyok. „A hiány felmérése.” A részletes felké-
résben az szerepel, hogy „személyesebb hangvé-
telű, műfajiságában leginkább az esszéhez köze-
lítő beszéddel készüljünk”. Ha megengedik, az
esszészerűség műfaji vonatkozásaitól, annak kö-
vetelményeitől inkább eltekintenék, és inkább a
meghatározás első felére — személyes hangvételű
—, és a címre fókuszálnék. Nem akarnék szá-
momra ismeretlen vizeken hajózni, nem vagyok
irodalomtörténész, irodalmár, sem irodalomkriti-
kus. Ezeket a vonatkozásokat másokra hagynám:
hogy mit jelentett a magyar prózában a Termelési-
regény (kisssregény) megjelenése, a vibráló, maxi-
mális figyelmet követelő stílus, A szív segédigéi…

Gyász. Erről akarok beszélni. Pontosabban
nem a fájdalomról, nem arról, hogy mit jelent
egy barát elvesztése. A barát elvesztése. Amikor
megszűnik a tájékozódási pont.

Hanem mesélni szeretnék róla. Bár talán sokkal
őszintébb lenne, hogy „egyszerűen és pillanatnyi

kedvem szerint egyetlen betűvel püföljem tele a
papírt, m m m m m mmm m m…” Ahogy A szív
segédigéi bevezetőjében írja Péter: „Ami ilyen pil-
lanatban a legrosszabb volna: bárki részvéte, csak
egy tekintet, egy szó is. Rögtön másfelé nézni,
vagy elhallgattatni a szólót, mert kell az az érzés,
hogy érthetetlen és megoszthatatlan, amit épp át-
élek: csak úgy hihetem, hogy az iszonyat értelmes
és igaz. Amint beszélni kezdenek róla, tüstént
elfog megint az unalom, máris tárgytalan megint
az egész.”

Freud szavával: El kell végezni a gyászmunkát.
Polcz Alaine teszi hozzá: „…a gyász sokkal na-

gyobb probléma, mint a halál. (…) Régebben a
gyászolót segítették a barátok, a család, a társa-
dalom, az egyház. (…) Ma már a gyászról be-
szélni sem illik. (…) Hogy mit teszünk, hogy vi-
selkedünk, hogyan gondolkodunk, nagyon sokat
számít, arról van szó, hogy azt a köztem és közte
zajló párbeszédet, ami megszakadt, megpróbá-
lom folytatni spirituális téren, érzelmileg, intel-
lektuálisan megérteni, a dolgokat a helyére tenni,
megbocsátani neki, megbocsátani magamnak,
megbocsátani az életnek…”

Édesanyám négy éve hunyt el. Rég sírtam
annyit, oly intenzitással, mint a temetésén. De
nem ez a gyászmunka. Az esti gyászmisén, a
hívek könyörgése részben húgom helyett is el-
vállaltam, hogy felolvasom az általa vállalt mon-
datot. Volt benne egy szó, amit nem tudtam ki-
mondani anélkül, hogy ne csuklott volna meg a
hangom, hogy ne kellett volna könnyeimet nyel-
nem. Pedig korábban már ezerszer kimondtam,
hogy: „Anyu”. Péter, látva kínlódásomat, utólag
meg is jegyezte, hogy édesanyja temetésén szá-
mára is elegendő volt ennek a szónak a kimon-
dása ahhoz, hogy azonnal sírni kezdjen. De még
ez a felszabadító erejű, mindenen áttörő sírás
sem volt elég ahhoz, hogy majd egy félév eltelté-
vel, egy közösen elköltött ebéd után, kellemesen
cirógató kora őszi napfényben legidősebb fiam-
mal ne állapítsuk meg — jogos felháborodással
—, hogy „édesanyám (néki nagyanyja) egész éle-
tében mindenkivel szemben kedves, befogadó,
elfogadó szeretettel odaforduló volt, de akkor
hogy lehetett ilyen udvariatlan, hogy csak úgy el-
ment, meghalt”. És ezt nem a különleges, mások -
tól elütő észjárás, gondolkodás iránti vágy fogal-
mazta meg, hanem tényleg nem értettük, nem
tudtuk elfogadni, hogy mi módon fér meg ez a
kétfajta viselkedés egy személyben.

Most sem értem. Most is azt keresem, hogy
mit kellett volna másként tennem. Hogy elkerül-
hető lett volna-e, vagy odázható lett volna-e…?

Péter bátyám osztálytársa volt a Piarista Gim-
náziumban. Nem emlékszem arra, hogy mikor,
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milyen körülmények között találkoztunk elő-
ször, talán bátyám hozta fel hozzánk ebédre. De
hát lényegében történelem előtti időkre kellene
visszaemlékeznem. Ameddig emlékezetem ter-
jed, ott már Péter: Van. Mintegy adottságként.

Ott van a rómaifürdői strandon, ahol Hajós
György: Bevezetés a geometriába című könyvét ol-
vasom a fürdések, focik és csajozás közötti szü-
netekben. A közös családi nyaralásainkon Poču -
vadlo-n, ahonnan „visszafoglaltuk” a Fátrát és
Selmecbányát, vagy Siófokon, ahol Péter megta-
pasz talta, hogy a népi demokratikus rendőrség
ateizmu sa mélyről fakad, nem ismer tréfát, ami-
lyen az „adjon isten, olyan a fogadj isten”: az
„Isten megáld ja magukat” köszönésre alattomos
pofon a válasz.

Dés László gyönyörű nekrológjában írja,
hogy Péternek és Gittának „külön nyelvük és
humoruk volt”, amiből eleinte sok mindent nem
is értett, meg kellett tanulnia Péterül és Gittául.
Bátyámmal mi együtt nőttünk ezzel. Péterrel kö-
zösek voltak a félszavaink. Közös volt (bár nem
azonos mértékű) a matematika iránt érzett lel-
kesedésünk, a focirajongásunk (jóllehet — mint
tudjuk —, a kapus nem futballista, vagy ahogy
EP írta Sztoicskovról, a Barcelona volt csatárá-
ról: „Akárha kapus volna, annyira hangyás.”) és
a hitünk.

Csak egyetlen rövid történet közös futball-
múltunkról — mintegy példázatul az előzőekre.
Valamely országos egyetemi focibajnokságon
egy meccsen 15:1-re nyertünk. Azaz vesztettünk,
mert 15 góllal kellett volna nyernünk ahhoz,
hogy a döntőbe kerüljünk. Nem irigylem akkori
magunkat. Részlet a Termelési-regényből: „Valaki
megsajnálta őket, s meggurította a labdát, (…)
ám ők nem éltek vele; ott pihent köztük, halot-
tan, mint egy rozsdás kugligolyó. Nincs annál
leverőbb látvány, ha egy labda… De most meg-
mozdult. A jó Jobbhátvéd, figyelmetlenül to-
vábbpörgette, pont a mesterhez. És ekkor ő,
mint egy meglassult gramofon, mély hanghatá-
sokkal ezt mondta: »Táomao douounk!« Lehet
képzelni? Mintha 33-on menne 45 helyett.

És mint egy színes Coca-Cola reklám, neki-
lendült! (…) Izmai lazák voltak, mint a lepkéké,
és — ígéretéhez híven — támadásba lendült; azt
szőtt. Megtolta a labdát, s a kiugrással egy -
időben a két szárnya felcsapódott, lassan ünne-
pélyesen, föl, föl az ég felé, hol csak az Isten van
és az angyalok (vannak). Az ő lassú pantomimje
ebből az égből hozott le valamicskét… Icsi úrra
vezette ezekkel a nagy, álmos mozdulatokkal a
labdát, és a lassú mozgáshoz illő, az elébb be-
mutatott felfogásban szólt: »Iöcsiökéoum, gól-
helyzet.« A ka pus megfordult. Szemben a két
barát! Hajszálfinom szituáció. Ha most lett volna

a mesternek egy alteregója, az leborult volna a
kapus elé: »Galambocskám. Figyelj. Segíts. Nem
bírom egyedül, egyedül, semmit sem bírok.« De
az okos fiú alteregó nélkül is értette-érezte a dol-
gát, kétségbeesett grimaszt vágva, lassan, ahogy
a kémények, eldőlt, épp az ellenkező irányba,
mint amerre a mester elhúzott (»megette a test-
cselt«), ő megfordult, s újra.”

Egyedül, egyedül, semmit sem bírok. Ismé-
tel getem — most már egyedül.

Ez az egymásrautaltság kísérte végig életün-
ket. Ezért olvasta fel a még kéziratos Egyszerű
történet, száz oldal — a Márk változat szöveget,
kérdezve véleményemet, és ezért hagyott félbe
minden munkát egyetlen mondatomra, hogy ta-
lálkozzék velem, ha nekem volt szükségem rá.

Ja! Az „…útfekvése kitűnő, és gyorsulása kifo-
gástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelmű-
ségre csábítson” típusú kocsinkat tőle (tőlük) kap-
tuk ajándékba.

Péter így emlékezik gimnáziumi matematikata-
nárára, Pogány Jánosra: „Az, hogy én matema-
tikusi diplomát szereztem, az inkább volt Po-
gány tanár úr szenvedélyességének köszönhető,
mint az enyémnek. Ez a szenvedély nem volt ve-
szély telen, aki nem tartott vele, azt legyűrte,
nem túlzás talán: megalázta. Az az égő viszony,
amely tanár és tárgya közt létezett, élmény és
példa számomra azóta is. Ekkor tanultam meg a
tudást becsülni, s bonyolódtam bele a tanulás
kalandosságába is.”

Matematikusi végzettsége, pontosabban az a
szemléletmód, melyet az egyetemen elsajátított,
lépten-nyomon tetten érhető írásaiban is. Most
nemcsak a Rubens és a nemeuklidészi asszonyok cí -
mű dramolettjére gondolok elsősorban, ahol
Gödel meztelen női fenéken szemlélteti, hogy az
ötödik posztulátum, a párhuzamossági axióma
nélkül is van geometria, van világ, majd meredek
ugrással jut el oda, hogy „Ha ön Rubens, ahogy
szereti mondogatni, mindent meg tud festeni, ha
a világ megfesthető, akkor az éppen bizonyíték
volna a világ ellen, az Úr ellen, az Úr jó szándéka
ellen”. Hiszen kellően bonyolult rendszerben
szükségszerűen kell, hogy létezzék olyan állítás,
amely nem bizonyítható, de nem is cáfolható.
(Meg jegyzem, hogy EP állandóan mozgékony
iróniája azonnal elmondatja Rubensszel, hogy
„Te képtelen vagy társalogni. Minden monda-
todnak értelme van, rémes. Minden mondatod je-
lent valamit. És elvárod, hogy minden mondatom
fontos legyen, szükségszerű, rémes, tartalmazzon
valami lényegest. Ha nincs mit mondanod, hall-
gatsz. De hát ez embertelen fiam.”)

Hanem inkább az írásait jellemző fogalmi
pontosságról. Az eshetőségek teljes körű számba-
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vevéséről. Ettől az írás egyenes-vonalú szerkezete
szükségképpen felbomlik, zárójelek keletkeznek,
alpontok, al-alpontok formálódnak. EP zseniali-
tása, hogy mindezt úgy tudja megoldani, hogy
írása nem válik unalmas matematikai diszkusz-
szióvá, olvashatatlan katyvasszá.

Számomra a tiszta matematikai levezetés is-
kolapéldája a következő szöveg: „Másfelől meg:
emlékezet nélkül nincs erkölcs. Nem szép, ha a
csillagot is lehazudjuk az égről — sötét lesz ak -
kor, és óhatatlanul belelépünk az éji tócsákba, át-
ázik a cipőnk, meghűlünk, fölfázunk, és tele lesz
az a szép nagy magyar fejünk takonnyal. Gajra
men nek így a nazálisaink is. Nehezen fogunk
tud ni szerelmet vallani. A dolgok összefüggnek.”

Szólnom kell a gimnázium másik tanáráról, aki
mindkettőnk életében meghatározó szerepet ját-
szott, még a beszéd közbeni kézmozdulatainkat
is örököltük tőle: Jelenits tanár úrról. A gimná-
zium elvégzése után heti rendszerességgel jár-
tunk be hozzá „bibliamagyarázatra”. Szerda este
nyolctól gyakran éjjel kettő-háromig. (Máig sem
értjük, hogy ő hogyan tudott másnap reggel a
gimnáziumban tanítani, mi mindenesetre csü-
törtökönként későn keltünk.) Volt, hogy héber-
ről fordított, de ha úgy adódott, minden másról
beszélgettünk, csak épp a Bibliáról nem.

Ezekre az estékre emlékezett Jelenits tanár úr
80 éves születésnapját ünneplő írásában: „Azt
hiszem, tőle tanultam a legtöbbet a szövegek ter-
mészetéről, arról, hogyan kell őket kézbe venni;
a kis-próféták tanulmányozásával — mikor is?
épp negyven éve — helyettesíthette a bölcsész-
kart, kis túlzással szólva. (…) Van egy ilyen mon-
data: »A bravúr kötelező.« (...)”

Egy alkalommal váratlanul beállított Sándor
György. Jelenits tanácsát kérve, hogy a „szemét-
ről” kellene neki valami humorosat írni. Elhűlve
és elnémulva figyeltük, ahogy Jelkó — a sem-
miből — húsz perces kiselőadást tartott a szemét
különböző értelmezéseiről, a kultúrákkal való
összefüggéseiről, beleértve a teológiai vonatko-
zásokat is.

EP szavaival: „Jelenits tanár úr akármilyen
kicsi dologról szól is, az egészről beszél, arra fi-

gyelmeztet. Az Egész dicsérete számomra azonos
a hittel. Hogy valamelyest frivolan fogalmazzak:
egy egyházi iskola, amely még a hitről is hitelesen
tud szólni — ennél kívánni sem lehet többet.”

Erről a hitről, katolikus vallásáról lényegesen
kevesebbszer szólt, mint életének más, fontos
vonatkozásairól. Ezen ritka írások egyike volt,
amikor Godfreed Danneels belga bíboros A bo-
csánat című könyvét ajánlotta az olvasónak. Így
kezdi: „Szándékaim hátsóak. A mű alcíme: A meg-
 bocsátás: emberi erőfeszítés + az Isten ajándéka, s e
második föltételt most figyelmen kívül hagy-
nám, nem mert báránybőrbe bújt — bujdokolt
— farkas volnék, hanem épp azt szeretném meg-
nézni, mi használható bárki számára egy katoli-
kus tradícióból, gondolkodásból, elmélyültség-
ből, csöndből, tudásból, vagyis istentelenítek
egy olyan textust, amely épp Istenre »fut ki«. El-
járásom így kétséges, lehet, hogy nem is műkö-
dik.” Magabiztos bátorság kell ehhez. Népsze-
rűsíteni, de minimum elfogadhatóvá tenni a
katolikus hit egyik alapvető magatartásformá-
ját. EP ennél is tovább megy: „…megbocsátás
nélkül az emberiség az örökös neheztelés szí-
totta stresszben él. Végső fokon mindenki min-
denkire gyanakszik, és minden kockázat ellen
próbálja bebiztosítani magát. Az ilyen társada-
lom egyre jobban lebénul. Megszokjuk azt, hogy
mindig hátranézünk, arra az igazságtalanságra,
amit ellenünk elkövettek. (…) Képzeletünket az
emlékezetünk terrorizálja és kiszárítja.”

Ez a tizenkét esztendő előtti szöveg váratla-
nul új fényben ragyogott fel, amikor Sajgó Sza-
bolcs jezsuita atya az Új Ember július 24-i szá-
mában ezt felidézve búcsúzik Pétertől: Szurkolj
onnan, ahol vagy, hogy olvasóid — akik tovább
bukdácsolnak ideát — soraid segítségével is
minél előbb adják meg magukat földi életükben
a Titoknak, akit annyit közelítgettél véges lehe-
tőségeink közt, s akihez már hazaértél. Köszö-
net és hála a Fennvalónak érted, 66 évedért.

Úgy legyen.

MICHALETZKY GYÖRGY

(Elhangzott 2016. július 29-én, az ELTE Gólyavárban.)
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