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JELENITS ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE

Gyakran emlegetjük, hogya földi élet zarán
dokútján járunk, s ennek megfelelően, eltökél
ten, kicsit lehajtott fejjel, tekintetünkkel utunk
buktatóit figyelve haladunk napról napra.
Néha, szerenes és óráinkban találkozunk egy
szelíden mosolygó szerzetes tanár-íróval, aki
mindig fölfelé néz, és onnan szerzett tapasztala
tait megértő bölcsességgel, parányi elnézéssel
osztja meg tanítványaival s velünk is, akik
ugyancsak készségesen mondjuk magunkat ta
nítványainak, hiszen ha keresztény életformá
ról, Isten felé történő megnyílásról sz ólunk,
ezekben a most hetven éves Jelenits István való
ban tanítónk és mesterünk.

Ha életművét próbálnánk mérlegre tenni, s
elsőként megjelent könyveit m éltatn ánk, bizo
nyára megjelennék ajka szélén az a jellegzetes
mosoly, annak jelzéséül. hogy nem ez a legfon
tosabb. Valóban: e megvilágosító írások is egy
magatartás részei, s ezt a magatartást nemzedé
kek hosszú sora teljes egyetértésben nevezi
keresztény életformának. Milyen szép ember
nek lenni, ha igazán azok vagyunk, mondták a
régiek. Jelenits Istv ántól azt tanulhatjuk: mi
lyen szép dolog embernek lenni, ha tudatosít
juk magunkban, hogyamegbocsájtó Isten sze
ret és az üdvösségre rendelt bennünket, és eb
ben a tudatban kell és érd emes életünket be
rendeznünk és irányítanunk. Nem stréber buz
galommal, hanem természetesen és egyszerű

en, nyitottan rninden érték iránt, a szeretet és
szolidaritás jegyében. Mire má sra irányítaná fi
gyelmünket Kalazanci Szent József rendjének
tagja? Mi egyébre oktatna egy piarista szerze
tes, aki a rendalapító szellemiségével oltja be az
eszmények és ideálok híjával küszködő társa
dalmat? Mindehhez elegendő annak folytonos
tudatosítása, hogy mi is a Jóisten gyermekei va
gyunk, s meg kell őriznünk magunkban a gyer
meki hit áttetsző tisztaságát, új és új ismeretek
kel gazdagítva azt, megértő párbeszédet folytat
va a világgal.

A papi szolgálat az idő rostájában című tanul
mányában hivatásáról és meghívásáról ír
Jelenits István. A többi között arról, hogy Krisz
tushoz hasonlóan a papnak is az a feladata,
hogy "nyu gtalanítsa" az embereket. "Mint Is
ten, ő is éhséget hoz a földre." A pap, de a hívő

számára is ajándék, hogy fölkelti bennünk az
önismeret "éhségét" . A "küldött" Istenről hoz
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hírt, felkelti az istenfélelmet és a végtelen iránti
szenvedélyt. Ha Jelenits István életművén vé
gig tekintünk, úgy érezzük, eredményesen telje
sítette ezt a küldetését is. Szavaival és írásaival
a látszatok és a közhelyek mögé hatolva ráéb
reszt arra, hogya kényelmes önelégültség m ö
gött hibáink és mulasztásaink rejlenek, ame
lyekkel, ha valóban keresztények akarunk len
ni, szakítanunk kell. Radikális lép és, ám e nél
kül aligha éled föl ben nü nk az igazi szeretet
igénye, s értelmetlenül szembesülünk a rostáló
idővel, amelyet megrendítő hitellel áb rázolt
Ady Endre a tanulmány mottójául választott Az
Idő rostájában című költeményében.

Istent és a kereszténységet képviselni a vi
lágban. Ez Jelenits István működésének vezér
eszméje. Mihelyt lehetősége nyíl t, tüstén t el
kezdte feltámasztani a piarista iskolákat. E tö
rekvését - valljuk meg - nem kísérte lelkese
dés. Az idő azonban őt igazolta. Akiüresített
hazai nevelés- és oktatásügyet hol itt, holott ol
totta be azokkal az eszményekkel. amelyek
hosszan tartó hiányának fájdalmas következ
ményeit máig nyögjük. Tekintélyével, vitatha
tatlan szellemi, lelki tisztaságával a katolikus is
kolaügy rendíthetetlen élharcosa lett, újra és
újra síkra szállt az iskolai hitoktat ásért. meg
győzően cáfolva a liberális (?) elképzeléseket.
Ha a mai magyar oktatásügy lassú tisztulásáról
sz élhatunk. ennek a kopott aktatáskájával foly
vást úton lévő, meggyőző érvekkel csendesen
vívó szerzetesnek alapvetőek az érdemei. Mint
ahogy abban is, hogya jövő tanárnemzedékei a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az
ELTÉ-n tartott előadásai jóvoltából világos ne
velési célokat láthatnak maguk előtt.

Úgy illetn ék. hogy e köszöntő alkalmával
számba vegyük azokat a kitüntetéseit is, ame
lyekkel a különféle kormányzatok elismerték
fontos és az ország javát szolgáló tevékenysé
gét. Ám ezeknél sokkal értékesebb ~z a ne~
múló szeretet és hála , amellyel mindenkori
tanítványai - közéjük sorolhatjuk a Vigilia ol
vasóit és munkatársait is - éreznek iránta . A
Jelenits István névnek saját térfogata van,
amelybe belépni mindig örömet és feloldódást
jelent, hiszen olyan eszmékkel és élménnyel
gazdagít, amelyeket sokszor hiába keresünk.
Abban a rem ényben köszöntjük a hetvenéves
ünnepeltet, hogy még sokszor mondhatjuk:
köszönjük!
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