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Pomogáts Béla

Több mint fél évszázad
Jelenits Istvánhoz több mint fél év-

százados barátság f�z: még az ötve-

nes évek elején ismerkedtünk meg 

a budapesti Piarista Gimnáziumban 

(magam 1953-ban, �  1951-ben tett 

érettségi vizsgát). Legendás és vesze-

delmes id�k jártak akkoriban: a  több 

évszázados múltra visszatekint� ka-

tolikus gimnáziumot 1948 �szén álla-

mosították, az akkor megkezdett nyol-

cadik általános iskolai osztályt már az 

államosított iskolában végeztem, majd 

egy esztend�t töltöttem a nagyon jó 

hír� Trefort utcai gimnáziumban (ahol 

Makay Gusztáv: legendás magyartanár 

volt az osztályf�nököm, emlékezem, 

mennyit kellett szenvednie, mid�n a 

vallásos tiszteletben tartott szovjet író: 

Makarenko munkásságát kényszerült 

bemutatni). Nos, ebben az id�ben 

én az „illegális” cserkészmozgalom 

szerény munkása voltam (�rsvezet� 

tisztségig vittem), és ott találkoztam 

el�ször a két osztállyal felettem járó 

Jelenits Istvánnal, akir�l már akkor 

tudni lehetett, hogy szerzetesnek ké-

szül, és a piarista tanítórendnek fog-

ja elkötelezni munkás életét. Ugyan-

csak összehozott bennünket a Piarista 

Gimnázium régi és gazdag múltra 

visszatekint�, Vörösmarty Mihályról el-

nevezett önképz�köre, amelynek ak-

koriban Jelenits Pista volt az elnöke, 

�t követte az ugyancsak irodalomtu-

dósi körökben ismertségre tett szert 

Honffy Pál, majd én magam.

Az önképz�köri elnöki választás 

alkalmával, 1951-ben magam voltam 

Pista megválasztásának egyik kortese. 

Régi történetek és emlékek ezek, egy-

szer talán alkalmam lesz arra, hogy 

részletesebben és elemz� módon szá-

moljak be róluk, azoknak a nemze-

dékeknek, akiknek fogalmuk sincs 

arról, hogy mit jelentett a Rákosi-féle 

diktatúra idején egy katolikus iskola 

diákjának lenni. Barátságunk ezekre 

a régi id�kre vezethet� vissza, ezt 

kés�bb még teljesebbé tette, hogy 

mid�n 1964-ben házasságot kötöt-

tem, a piarista kápolnában Pista adott 

össze feleségemmel. Ez a folyamatos 

és gazdag baráti kapcsolat: az isko-

latársi, a  cserkész, az önképz�köri, 

az esket� papi szolgálat emlékeinek 

gazdag sokasága, úgy hiszem, való-

ban évtizedes próbákat kiálló barát-

sággá edzette ismeretségünket. Ez a 

barátság a jelenben is tart és eleven 

maradt, annak ellenére, hogy bizony 

elmúlt fölöttünk az id�, és ma már 

nem tudunk közös kirándulásokat 

(például biciklitúrákat) szervezni, mint 

évtizedekkel ezel�tt.

Jelenits Istvánnak igen gazdag 

hittudományi és szépirodalmi mun-

kássága van. Röviden csupán néhány 

m�vére hívnám fel itt az olvasó fi gyel-

mét. Például els�: Bet� és lélek cím� 

m�vére, amely 1978-ban jelent meg, 

majd 1994-ben második, 2001-ben 

harmadik, 2016-ban negyedik kiadás-

ban is sikert aratott, ilyen az 1994-ben 

az olvasó kezébe került Élet és evan-

gélium cím� kötete, és ilyen a tudós 

paptanár összegy�jtött írásainak so-

rozata: 1999-ben a Kinyilatkoztatás 

és emberi szó, 2000-ben Az ének 

varázsa és a Küldetésben, valamint 

a többi (imént már említett) kötet. 

1994-ben a neves katolikus költ�vel: 

Beney Zsuzsával együtt jelentette meg 
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Bevezetés az irodalomba cím� mun-

káját, amely a hagyományos katolikus 

alapvetés korszer�sítésére építi fel 

a keresztény hitnek az irodalommal 

összefügg� nézeteit, ezek rendszerét. 

Külön megkell említenem „Ha valaki 

beszél” cím� 2007-ben közreadott 

kötetét, amely versek és interjúk tük-

rében ad képet a tudós szerz� ke-

resztény irodalomfelfogásáról, illetve 

személyes tudományos, tanári és lel-

kipásztori munkásságáról.

Jelenits István tudományos és iro-

dalmi munkássága (amelynek gy�j-

teménye, pontosabban válogatása, 

ahogy az imént már szóltam err�l, 

a  mögöttünk álló másfél évtizedben 

több kötetben összegy�jtve is az ol-

vasó kezébe került) arról tanúskodik, 

hogy a keresztény irodalomnak és 

irodalomtörténet-írásnak milyen le-

het�ségei nyíltak meg a mögöttünk 

álló évtizedekben. Ennek az iroda-

lomfelfogásnak a múltban is voltak 

klasszikus képvisel�i, hogy csupán 

két életm� létrehozójára hivatkoz-

zam: Babits Mihályra és Sík Sándorra 

gondolok. Mindketten más-más ol-

dalról: Babits a kereszténységgel mé-

lyen összefügg� európai kultúra, Sík 

Sándor a katolikus lelkiség néz�pont-

jából közelítette meg és értelmezte 

a magyar és az európai irodalom 

értékeit és történetét. Jelenits István 

mindkett�jük követ�je: a  „nyugatos” 

szellemiséget képvisel� Babits és a 

katolikus (közelebbr�l kalazantiánus, 

azaz piarista) szellemiséget kifeje-

zésre juttató hagyomány, amely Sík 

Sándor munkásságának szellemisé-

gét szabta meg, az � irodalmi tevé-

kenységében találkozott. Vagyis talán 

nem is kellett találkozniok, minthogy 

lényegüket: az irodalmi hagyomány 

és kultúra lelkiségét megszólaltató 

munkálkodás lényegét tekintve már 

eleve nem különböztek egymástól. 

Talán ez lehet a legnagyobb elisme-

rés, amellyel a most nyolcvanötödik 

születésnapját megünnepl� és több 

mint fél évszázados irodalmi, vala-

mint tudományos munkásságra visz-

szatekint� Jelenits István barátaihoz 

csatlakozhatom.


