
Jelenits István köszöntése

"Az én országom nem e világból való" - mondta Jézus. Minden korban vannak olyan
kiemelkedő személyiségek, al?k úgy járnak-kelnek közöttünk, hogy folyvást erre az alap
igazságra figyelmeztetnek. Igy él, így lebeg át a hétköznapok fölött mindig mosolygó,
ünnepi lélekkel Jelenits István, akiben a piaristák tartományfőnökét tiszteljük, a magyar
vallásos újjászületés egyik legáldozatosabb munlaisát látjuk, s egykivételes kisugárzású
személyiséget köszöntünk, valójában azonban még ezekben a fennkölt pillanatokban is
legSZIvesebben .Pistdnak" neveznénk, ahogy tehetik ezt barátai, s ahogy a háta mögött
nevezik volt tanítványai.

Ezaz elnevezés is sejteti azta már-már becéző bensőséges szeretetet, melyet mindenki
érez iránta, aki valaha kapcsolatba került vele. Felmérhetetlenül sokan vannak, holott
éppen ő az, aki egész életművével, életvitelével a távollét pátoszát sugallja. Sosem ott
találkozunk vele, ahol valami fontos, jelentős esemény történik, ahol "nagy dolgok" esnek
meg, amelyekrol minden médium kötelességének érzi tudósítani. Nem ér rárészt venni
ezeken. Valamelyik vidéki városba utazik éppen, hogy megtartsa óráját, hogy megnézze,
alkalmasak-e a körülmények a régi piarista iskola vagy közösség újraindítására, lelkigya
korlatot tart, kirándul diákjaival, ütött-kopott közlekedési eszközével Róma felé kerekez~,

vagy éppen komolyan, figyelmesen hallgatja azt, aki gondjával-bajával hozzá fordul. Ok
mindig rátalálnak, rájuk mindig szakít ido1. Mert magatartását ésa világgal való tnszo
nyát teljesen áthatja a piarista szellem, a tanítás, a nevelés, a pasztoráció s a spirituális
hagyományőrzés.

Megírta és Rónay György is sokszor elmondta: nyitva állt elo1te a talán könnyebb,
látványosabb sikereket ígérő irodalmi pálya, ő lehetett volna a katolikus irodalom vezér
alakja, az egyetlen, akire akkor jólelkiismerettel rábízták volna a Vigilia irányítói a lapot,
akiben folytatójukat és örökösüket látta'k, kinek kezébe fenntartás nélkül helyezte'k volna
a lap ezernyi gondját. Rónay György - aki tanára is volt - bizonyára némi szomo
rúsággal vette tudomásul, hogy ehelyett "eltűnt" Kecskeméten, ahol agimnázium tanára
lett. Bizony, hosszú idó1cözök teltek elés telnek el ma is,amíg sikerül belole egy-egy írást
kicsikarni, holott ezek a legmagasabb szintxmalon szólnak lelkiségrol, irodalomról, ke
resztény magatartásról, pedagógiáról, szerzetesi hagyományokról, bármirol, amit épp
ideje van papírra vetni.

Kevesen vannak, akiknek élete jobban példázná annak igazságát, hogy teljesen fölös
leges kincseket gyűjtenünk, földi elismerésekre vágyakoznunk, s azok után loholnunk
nem szűnő kitartással. Jelenits István egészen másként él és cselekszik. Egészen apró,
olykor szinte láthatatlan tettek keretezik útját, ezek nyomán azonban a vele kapcsolatba
kerülő mindig könnyebbnek, súlytalanabbnak érezheti magát, hiszen megszabadult fö
lösleges terheitol, levethette únt és be'klyózó kötele'keit, s megérezhette, mire érdemes
törekednie s mire nem.

A Vigilia azt tervezi, hogy kötetbe gyűjtve megjelenteti Élet és evangélium soroza
tának írásait. Mert Jelenits Istvántól megtanulhatjuk, hogyan éljünk, ha az evangélium
szelleme'ben akarunk élni, s mit tegyünk, ha az élet elesettjei fordulnak hozzánk. Ebben
az életvitelben és küldetésben kívánunk neki ero1, egészséget, derűt s hogy tCTVábbra is
vegye körül sok-sok családtagjának tisztelő szeretete.
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