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A HIT LÉPCSŐFOKAI
Rendkívül kifejező Seregély István ny. érsek rádió -
előadásait tartalmazó könyvének címe: A keresz-
ténység a vallás koronája (Szent István Társulat).
Egész életünknek az a célja, hogy kiérdemeljük ezt
a koro nát. Ehhez azonban ki kell alakítanunk ma-
gunk  ban a hitet (s ki kell érdemelnünk a kegyelem
segítségével). Nem egyetlen nagyszerű pillanat
eredményei, még a látszólag váratlan konverziók
mögött is évek gondolati elmélyülése érzékelhe-
tő, hosszas vívódás, mint például Chesterton ese-
tében történt. Másrészt a hitbe születve is elmé-
lyülésre, önnevelésre, ismeretek szerzésére, elmé -
lyítésére van szükségünk. Ebből a felismerésből,
a hit erősítése céljából születtek Seregély István rá-
dióelőadásai. Pontosan megvilágítja a keletkezé-
sük célját a rövid magyarázat: „Egyre jobban el-
fogadom Roger Schütz megállapítását, mely sze-
rint az emberiség még a kétéves gyerek szintjén jár
kibontakozása útján. Ezért nagy szükség van az Úr-
isten ember iránt megnyilatkozó irgalmának el-
fogadására és közvetítésére.” A tanúságot tévő
könyv tehát az ember felől közelít a köztünk mű-
ködő kegyelem felismeréséhez és elfogadásához,
s mert emberi, mellőzi a bonyolult okfejtéseket, gon-
dolati akrobatikát, az evangéliumi intelem szel le-
mében „igent” és „nemet” mond, olyan hang súly-
okkal, amelyek mindannyiunk számára egyértel-
műek és világosak.

Az előadásokat két témakör szerint csoporto-
sította a szerkesztő, Seregély György. Itt és most
alighanem az a legidőszerűbb, amelyben a jegy-
zetek — ez a műfaji megjelölés érvényes és kife-
jező — a vallás és az erkölcs elválaszthatatlan vol-
táról szólnak. A világban széttekintve azt tapasz-
taljuk, hogy az erkölcs fogalomköre furcsa módon
változott meg, az erkölcs valamiképp elveszítet-
te a benne rejlő lemondás és szolidaritás gyakor-
latát, helyettük az önérdek lett fontos, s bármerre
tekintsünk is, mindenütt e szemléletváltás csüg-
gesztő és kiábrándító megnyilvánulásait tapasz-
taljuk. Persze mindig kéznél vannak az önmentő
és önfényező magyarázatok, ám igaza volt és van
Georges Bernanosnak, aki szerint a világ mai ál-
lapota a kereszténységnek is szégyene. Semmiképp
sem az ítélkezés szándékával mondom ezt: a vég-
 ső ítélet kimondása Istenre tartozik, mi még az em-
beri szívekbe is csak homályosan látunk bele.

Seregély érsek úr egyszer arra figyelmeztetett:
az evangelizáció akkor igazán eredményes, ha
olyan környezetben képviseli, teszi rokonszenve -
sebbé a keresztényi élet értékeit, amely nem fo-

gadja el, nem ismeri azokat. Ezeknek a rádióban
elmondott előadásoknak fontos szerepe lehetett
ebben a folyamatban, hiszen sokan hallgatták, s
bizonyára sokakat elgondolkodtatott világos cél-
mutatásával és az élet legfontosabb értékképző-
és őrző gondolatainak és tetteinek kijelölésével.
Érdemes elgondolkodni ezen a mondatán: „A jóra
irányuló erkölcsi készség az erény.” Ezt a kész -
séget, az erényes élet kiindulópontját segítenek
megteremteni ezek a jegyzetek és előadások,
me lyek a hiteles keresztény élet vezérfonalát tar-
talmazzák.

A Kairosz Kiadó „Miért hiszek?” sorozatának
mindegyik kötete megvilágítja a kegyelem mű-
ködésének titkát. A lélek ott fúj, ahol neki tetszik,
s a legkülönbözőbb ösztönzéseket adja életünk tar-
talmasabbá, hitelesebbé alakításához. A sorozat
újabb kötetei közül először Kozma László és a pi-
arista Borián Tibor beszélgetését olvastam végig.
Részben azért, mert ismerem a szerzetes műkö-
dését, részben mert az általa vezetett Sík Sándor
énekkar némelyik előadásából élményeket sze-
rezhettem. Elgondolkodtatott, mekkora hatást tett
gondolkodására a piaristák 20. századi történe-
tének egyik legnagyobb gondolkodója, Schütz An-
tal, akinek sokoldalúságát bizonyára Mercier
bíboros működése ösztönözte. Soha senki nem vi-
tatta Schütz jelentőségét. Ugyanakkor ismertem
piaristákat, akiket eltávolított tőle jobboldali ro-
konszenve, amely abban is megnyilvánult, hogy
nyugatra akart menekülni az orosz csapatok elől,
mert nem maradt érintetlen a faj mítoszától. S lám,
a lélek általa, vele is működött, életre szóló ösz-
tönzéseket adva fiatal rendtársának.

Nagyon érdekesek és tanulságosak azok a ré-
szek, amelyek során Borián Tibor tanárévei tapasz -
talatait, a nevelésről kialakított nézeteit összegzi.
Amikor a teológiát és a bölcsészetet végezte, ki-
váló piarista tanárok tevékenységéből meríthetett
példát, s a bölcsészkaron sem szenvedett hátrányt.
És természetesen a kor lelkiségének egyik meg-
határozó személyiségéről, Sík Sándorról, a pia-
risták akkori tartományfőnökéről is sok érdekes
mondandója van. Egyrészt egy máig tisztázatlan
kérdésre, a költészet és az imádság kapcsolatára,
az imádságos költészet létjogosultságára figyel-
meztet, s ez azért is fontos, mert a múlt öröksé-
geként az ilyen típusú líra értékét ma is erős két-
ségekkel szemlélik az irodalomtudósok (nem is
szólnak róla egyetlen szót sem a súlyos iroda-
lomtörténetek, s nem szerepelnek a tankönyvek-
ben és az egyetemi tananyagban sem, ami szerin -
tem az öncsonkítás tipikus esete). Másrészt meg-
világítja a lírikus Sík Sándor alkotó módszerének
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egy érdekes jellemzőjét, amelyről alig-alig esett em-
lítés. Síkban ezek szerint versírás közben nemcsak
ritmus-, hanem dallamemlékek is életre keltek, ami
a Szent vagy, Uram egyik szerzőjénél nem is akkora
meglepetés.

Borián Tibor és kortársai fejlődését kiváló pia-
 rista tudósok és lelki emberek is segítették: Balanyi
György, Előd István, Ohmacht Nándor és a többiek.
Ha a következő generációk tagjait vesszük szám-
ba, némi szomorúsággal vesszük tudomásul,
hogy néhány rend megfogyatkozott, nem csak a
papi hivatások csökkenése, hanem a kilépések mi-
att is. Olyan jelenség ez, amelyet őszinte önkriti-
kával és a folyamat mélyre ható elemzésével kel-
lene feltárni, s talán nem ártana az idősebb szer-
zetesek életútját és gondolkodását is kamatoztat-
ni. Milyen sokat lehet meríteni például Brusznyai
József atyától, A kállói remetétől, akivel Kozma Lász-
ló beszélgetett. Keveset mondok azzal, hogy ez a
kötet a sorozat legérdekesebbje. A megszólított
most 92 éves, végigélte és megszenvedte a múlt év-
század sok-sok embertelenségét, de mindent de-
rűsen, megbocsátó humorral, azt bizonyítva, hogy
a legnehezebb hely zetekben is számíthatott a ke-
gyelem jótékony segítségére. Egyetlen esemény ráz-
ta meg mélyen, amikor öccsét, a kiváló klasszika-
filológust, Árpádot a Veszprém megyei párttitkár
„hatékony közreműködésével” kivégezték.

Néha-néha azzal a kifejezéssel szembesülhe-
tünk: „élete kalandos volt.” Hát, Brusznyai Józsefé
az volt! Pedig gyermekévei az akkor megszokott
módon teltek: édesapja az első világháborúban ka-
tonaságnál, a vesztett háború után a csendőrség
kötelékében szolgált, Derekegyházán volt őrpa-
rancsnok. A család költözések sora után került Hel-
véciára, József onnan vonatozott Kecskemétre. Két
évet a piaristáknál, a többit Szentesen végezte,
1940-ben érettségizett. Onnan került a váci szemi -
náriumba. Hanauer István, váci püspök, a tanya -
világ apostola vette fel egyházmegyéjébe és Bécs-
be küldte tanulni. Az osztrák főváros már túl volt
az annektáláson, zűrzavaros körülmények fogad -
ták, ráadásul a német nyelvű előadásokból keveset
értett. Bécs rengeteg kárt szenvedett a bombázá-
sok miatt, a szeminaristák az órák helyett gyak-
ran a romokat takarították. A szemeszter 1945 nya-
rán fejeződött be, ekkor tért haza, és az időközben
elhunyt Hanauer püspök utóda, Pétery József
szentelte pappá. Már csak a disszertációját kellett
megírnia. Az elsőt, Heinrich Suso keresztény ta-
nításáról, nem fogadták el, ekkor furfangosan té-
mát váltott: új értekezését Pázmány Péter Magyar -
országon hozzáférhető (de Bécsben nem!) kiad-
ványa alapján készítette, ezt elfogadták. Így sze-
rezte meg a teológiai doktorátust.

A pasztorálásban volt alkalma tapasztalatokat
szerezni, s olyan módszereket kieszelni, amelyek -

kel mozgósította a gyerekeket és felvillanyozta a
hitéletet a tanyákon is. 1947. szeptember elsejétől
püspöke váci teológiai tanárrá nevezte ki, „a dog-
matika speciális és a melléktárgyak oktatására”,
emellett a kispapok kórusát is vezette. 1948-ban
minden nap reggel Rádon kellett miséznie, az ot-
tani papot elvitték, mert híveivel együtt tiltakozott
a katolikus iskolák államosítása ellen. Ekkor már
javában meg indult az egyházüldözés előkészíté-
se, amelynek egyes stációit Brusznyai atya is ala-
posan megszenvedte. 1950-ben letartóztatták,
valószínűleg azért, mert püspöke üzenetét vitte
az egyházmegye intézményeibe: Pétery József arra
intette papjait, ne vegyenek részt a Balogh páter
buzgólkodására alakult békepapi mozgalom-
ban. 400-ból 17-en mentek el az alakuló ülésre, kö-
zülük hárman azt kérték, védjék meg őket püs-
pöküktől. Az egyik, a szolnoki plébános koráb-
ban arról írt, milyen terrorcselekményeket követ-
tek el a kommunisták 1919-ben, ezzel zsarolták.
A másik a „háborús bűnösként” elítélt történész
unokaöccseként szintén az AVO kezében volt. Nyil-
ván részük volt abban, hogy Pétery püspök ellen
is pert készítettek elő. Ám Czapik Gyula kezde-
ményezése nyomán megszületett az egyház és ál-
lam közötti egyezmény, már nem volt szükség a
Pétery-per megindítására, Brusznyai József azon-
ban továbbra is érezhette a hatalom vendégszerető
gondoskodását: Kistarcsára került. Három napig
sötétségben raboskodtak, akkor láttak fényt, ami-
kor beadták az ételt. Ebben a pillanatnyi világos-
ságban pillantotta meg a fehér falba vésett kis ke-
resztet, s alatta a felírást: „Ha eszt látod, ne érezd,
hogy szenvedsz”. Szenvedtek eleget, az emlékekből
kirajzolódik, milyen ember telenül bántak a ra-
bokkal. Brusznyai Józsefnek az imádság adta me-
nedékét, társai közül sokaknak, hogy vár rájuk az
otthon, ki kell tartaniuk. Itt találkozott az éjje-
lenként az asztal tetején kuporgó Regőczi atyá-
val, „Isten vándorával”, az árván maradt gyer-
mekek istápolójával. Annyi pap és papnövendék
raboskodott itt, hogy „teológiai főiskolát” szer-
veztek, kivált a jezsuita kispapok számára, ők vol-
tak a legnagyobb „ellenségek”. Vigaszt adhatott,
hogy a szörnyű körülmények között is tudtak
szent misét mondani, szőlőszemekből sajtolva a
misebort. Szabadulása után, 1953-ban nem végez -
hetett papi szolgálatot. Vácott katonáskodott és fi-
zikai munkát vállalt, hogy édesapjával megélhes -
senek. Általános tiszteletet és szeretetet vívott ki
magának, igazi otthonára mégis akkor talált, ami-
kor engedélyezték, hogy Nagykökényesen plébá -
nos lehessen. Majd 1957-ben került Kállóra (ott él
ma is). Lelkipásztori és nevelői tevékenységéről a
helybéli Dulai László mond hiteles véleményt,
amelyből megtudhatjuk, milyen a híveiért élő papi
küldetéses tevékenysége.
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A rombolás és a megpróbáltatások évei után
megkezdődött a szívós újjáépítés. Ennek küzdel -
mes állomásait is feltárja Ábrahám Béla szalézi tar-
tományfőnök (Életünk hivatás, látszunk és figyelnek
a kötet címe, a beszélgetőtársa Spangel Péter.) Fi-
atalként családjában átélte még az 1956-os for-
radalom után következő nehéz éveket. Arra a kér-
désre, miért a szalézi rendbe lépett, azt válaszolta,
hogy nem tudta elképzelni az életét olyan rend-
ben, ahol magányos. Közösségre vágyott, amely-
ben tevékenykedhet, dolgozhat. (Ez a pár mon-
datnyi vallomás is elgondolkodtathat, amikor a
papi és szerzetesi élet válságáról hallunk, olva-
sunk.) A fiatal tanár hitoktatóként is sokat tanult,
ekkor érzett rá, hogyan lehet eredményesen ne-
velni és a gyerekeket közösséggé kovácsolni. Min-
den pedagógus számára tanulságos, amit a jókedv
megteremtéséről mond el. Az általános iskolában
tanárként eltöltött évek tapasztalatairól szólva is
olyan hasznos és jól kamatoztatható informáci-
óit osztja meg az olvasóval, amelyek többet érnek
bármilyen elméleti képzésnél. Egyébként is meg-
ejtő az a mozgékonyság, alkalmazkodó képesség,
amely a szalézieket jellemzi, érthető, miért von-
zódnak hozzájuk a fiatalok. Most, amikor foly-
tonos az egyház újraépülése és a hit erősítése, ez
a magatartás volna mindenütt célravezető, ered-
ményeket ígérő. Megszívlelendő figyelmezteté-
se Ábrahám Bélának: „Ne hagyjuk magukra a mai
fiatalokat! Egy mai gyerek sokkal elesettebb a pá-
lyaválasztásban, hogy érettségi után mit kezdjen
magával. Azt tudjuk, ha valaki elvégez egy egye-
temet, egyáltalán nem biztos, hogy el tud he-
lyezkedni a szakmájában, és az sem, hogy piac-
képes tudást kap. Még az is feltételezhető, hogy
amikor elkezdte tanulmányait, még hiányszak-
mát választott, de mire lediplomázott, már nem
kell a megszerzett tudása, mert így alakult a vi-
lág. Napjaink oly sajátságosan gyors változásá-
ra fel kell készíteni a pályakezdőket.”

A Rónaszéki Gáborral folytatott beszélgetés-
ben (Szabó József László a partnere, a kötet cí me:
Szemek tükréből tekint ránk az Isten) a következő
gondolat ragadott meg: „Az egyházban… úgy tű-
nik, hogy a pápákat párban kell nézni. Az ész-
embert a szívember követi, a tanítást elmélyítő,
gyakorlatra váltó Ferenc pápa odaviszi az Evan-
géliumot a legegyszerűbb emberekhez is… A tu-
datlan, egyszerű ember lehet közelebb Jézushoz és
az igazsághoz, mint az ünnepelt teológiai doktor.”
A fentebb ismertetett könyvekből a hit lépcsőin ha-
ladhatnak fölfelé az emberi testet öltött egyszerű -
séghez, aki szeretni tanít bennünket. A mai világ -
ban ez lehet magatartásunk irányítója.

Régi megfigyelésem, hogy a költészet is feljebb
vihet a hit lépcsőin. És nemcsak az imádságos líra,
hanem azok a művek is, amelyeknek alkotója a

teremtés nyomában járva csodálkozik rá a világra,
s az elmélkedés útjára vezeti olvasóit. Ezekben a
versekben írójuk egyénisége a szokásosnál erő-
sebben nyilatkozik meg. Fülöp Lajost, a Mátra sze-
relmesét, Gyöngyös és környéke helytörténetének
kutatóját, a magyar nyelv tudós művelőjét ilyen
embernek ismerem. Vékonyka kötete Mátrai mo-
nológ címmel jelent meg saját verseivel és fordí-
tásaival, Lisztóczky László bevezetőjével (Konturs
Kft., Gyön gyös kiadása). Igazi vallomások sza-
badulnak föl szívéből, amelyek azt érzékeltetik,
hálás az életért, hálás annak szépségéért, s még
a fájdalmas megpróbáltatások sem tántorítják el
egy magasabb kormányzó akarat tudatától, s fe-
léje vezérel a világ bensőséges látványának meg-
jelenítésével. Költészetének, ihletének indító él-
ményeit fogalmazta meg Gyöngyösről írt versében:
„Kéklő helyek ölelnek körül, / tölgyerdők őrző sátora,
/ szőlősoros bortermelő lejtők —, / versíró kedvem má-
mora. // Ez a város az én világom: / Múltam, jelenem
— ifjúságom. / Küzdelmeim és örökségem: / jelenem,
jövőm — öregségem.”

RÓNAY LÁSZLÓ

JEAN-LUC MARION: 
A LÁTHATÓ KERESZTEZŐDÉSE

Az 1946-ban született Jean-Luc Marion a kortárs
fenomenológiai filozófia egyik vezető alakja. A fran-
 cia gondolkodó hazánkban is járt 2011. szeptem-
ber 27-én, amikor a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészettudományi Kara díszdoktori címet
adományozott neki. Munkássága nyilvánvalóvá
teszi a fenomenológia úgynevezett „teológiai
fordulatá”-t, amely valójában Edmund Husserl és
Martin Heidegger munkásságában gyökerezik.

Hogyan képes azonban az emberi tapasztala-
tot elfogulatlanul elemezni kívánó fenomenológus
beszélni a láthatatlan — s minden tapasztalást ele-
ve meghaladó — Istenről? Nem lesz-e egy ilyes-
fajta vállalkozás szükségszerűen a fenomenológia
föloldásává egy fenomenológiátlan metafizikában,
avagy éppen ellenkezőleg, nem vezeti-e vissza a
transzcendenst az immanensre?

Ezen kilátástalannak tűnő apória akkor oldha-
tó föl megnyugtató módon, amennyiben sikerül
megmutatnunk, hogy a látható és láthatatlan, ta-
pasztalható és tapasztaláson túli, immanens és
transz cendens viszonya jóval összetettebb az egy-
mást kizáró puszta ellentétnél. Az Istenről a logosz
rendjében, tehát érthetően szólni kívánó hittudo-
mány és az emberi tapasztaláshoz alázatosan hű-
séget vállaló fenomenológia így termékenyítheti
meg egymást.

A Cseke Ákos fordításában most magyarul is
megjelenő négy írásában Marion ezért foglalkozik
behatóan a láthatóság problematikájával. Hiszen a
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