
Odo Egres

BRISITS FRIGYES (1890 -1969)

Amikor megtud tam, hogy meghalt, . meq örzött levelei m" kis gyújteményé
ból elókerestem huszonkét éwel ezelótt írt sor ait. Majdnem egy negyed
század távlatából most úgy hatnak, mint egy szobor-leleplezés. A gyászoló
emlékek fátyol a mögött és túl a személyes üzenet bizalma s közvetlenségén
ó az éló szobor , az igazi nagy embernek bennünk maradandó emlékmúve. A
síron túlról már nem fog tiltakozni, ha leveléból vett néhány idézettel félre
húzom a fátyolt, hogy f iatalabb nemzedékek is megismerhessék az éló Brislts
Frigyest:

. . . talán úgy láts zik . hogy hos szú hallgatósom hanyagság vo lt. Ha azonban meg
kérdezi sok magányos gondolatom at és szentm isém mement óit, akkor meg fogja
kapni az igazi választ ... A levél ir áshoz - szerintem - ki vált ságos lelki állapot
és esztéti kai kegye lem kell . . . Bizony ára úgy van. hogy nagyon kényesen fogad el
rnindent, ami érzéklése körébe ker ül , Már pedig arra egész életemben nagyon vigyáz 
tam. hogy l e hető l eg senki t se botr ánkoztassak meg s ha nincsen hivata los ruh ám.
akkor inkább eltűn ők az ismere t lenségbe. ahova tartozom . . . A Kis Jézus mind en
áldásával áldja és szeresse életét és törekvéseit . . . aztán a Szentestén egy pllla
natra gondolj on ránk is. Mi nden úgy lesz, mint régen. csak talán egy kisse könnyeseb
ben fogj uk eiénekeini a szent énekeket . .. His zen Maga tudja azt. amit 111 i szegény
szürkék és Irod almi mezítl ábasok csak úgy sejtünk: a könny a nagy ihl et ő erő . . . 
M inden szeretetével ö le l i eleste ledá bátyj a: Frig yes .

E levélben is - mint rnlnd lq. amikor f iata labbakhoz szólt - finom Iróniá
val és túlzott önkritikáva l hizeleg a fia tal öntudatnak. Akkor még nem tudtam.
de most már tudom, hogy "a könny a nagy Ihletó er ő " és azt is tudom. hogy
a halálát sirató érzések mögöt t nagyon is messze , nagyon is mezitlábasan
kullo gnak a szavak , . .

O az ünnepi ruhás szó embere volt; amit leírt. vagy orgonás hangján ki
mondott. az "hivatalos ruhában" irodalom let t és megállja a helyét a legeló
ke l őbb st il iszták nemzetk özi kórusában. Mi nden beszéde. akár a templomban .
akár az elóadó teremben. akár a tanári katedrá ró l hangzott el. mind ig irodalmi
és egyúttal társadalmi esemény volt. Egész élete egy rendkívül gazdag
áradású ihl et a s z ó szolgálatában és ezt az ihl etet mind ig ünnepi áhitattal
fogadta, . kiváltság os lelki állapotnak" . "eszté tikai kegyelemnek" tartotta 
és szint e bántó alázattal adta tovább a s z ó - ra szomj as embertársainak.

Bri sits Frigyes életpályája a 20. század e lső felének történelmi és ideoló
giai katakli zmáival esik össze. 1890 márci us 4-én születe tt Máz án, Baranya
megyében, nem messze Börzsönytól , ahol szeretet t Vörösmartyja . mint fiatal
nevelő . szenvedte át "csak sóv árqorn. csak tű n ödö m" szerelmének gyötrő

éveit . A Vörös marty-levelek kiadásához fúzöt t egyik jegyzetben Börzsöny t így
i rja le: .Bo nyhádtö l félórára eső kis puszta. Perczel Sándor néhai birtoka.
Szelid magaslaton áll, a Völgy ség lágyan hullámzó vonul atai közöt t. Igazi kies
hely. kedves táj . , , Körülötte nincsenek zordon méltóságú hegyek. fáradtan
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omló várr omok, t i tokzatos mélységű őserdők . A történelemnek minden fájó
emléke, melankóli ája hiányzik ról a. Olyan. mint egy derűs csendben mosoly
gó, mezei park . . . " (Itt zárójelben kell megjegyez nem. hogy Brlsit s köny
veib en a lábjegyzetek nem csupán . sz áraz" adat-halmozások, hanem bennük
is van llra, egy témá ját szer et ö tudósnak magát te ljesen odaadó költői lendü
lete) . Mi kor Börzsönyt igy leírta. akkor saját szü lőfö ldje iránt i szeretetét is
lábjegyzetbe foglal ta.

Pécsi gimn azista korában Prohászkának .diadalrnas világnézete" már egy
új ifjúsági fo lyóiratban, a Z á s z I ó n k - ban. sürgette virágzásba egy lelkibb
magyar ifjúságnak .fakadó r üqyeit" . Ennek a Z á s z I ó n k • szell emnek a
csattogása , t iszta férf iusága. boldogasszonyos magyarsága egyengette útj át
a Ciszterci Rendbe. melynek fehér újonc-ruháját 1908 augusztus 14-én öltötte
magára. Majdnem hatvan évvel később . az öreg szerzetes errő l az újarcú
katoli kus sze llem rő l majd így fog megemlékezni: .Hatalos üdeséggel felcs en
gö ütemében. az öröm olajával felk ent ritmusában. amely úgy hatott . mintha
egy megvidámodni e lfe l ejtő . fáradt kor élet re kelt jókedve, magára ébredt
ifjúsága tartotta volna vele bevonul ását az új század hajnalán". Lehet-e bár
mely nemzedék fell elkesült f iatal idealizmusára ennél szebben visszaemlékez
ni ? Ennek a diadalmas élet-é rzésnek leqart ikul ál tabb kö ltője a nálánál tl z
évvel idősebb Sik Sándor volt , kive l a budapesti egyetem fo lyosóján tal ál
kozott először. Az eml ékek szépségében elmerülve ezt a so rs-s ze rű találkozást
is megörökítette: .fekete piarista reve rendójában csupa halk rnosoly, kedves
közvetl enség és spir ituális derű volt . .. meghato tta n néztünk Sik Sándor
szemébe" .

Egyetem i évei alatt a fe lejthetetlen Riedl Frigyes volt ró a legnagyobb
hatással. Szint e simogatta vo lt professzora eml ékér és legendává varázsolt a.
amikor magyar irodalmi óráiról beszélt . amikor a legnagyobb e lőadó ter emben,
a hires XI-esben a . hallga tóságon óra előtti színes zaj zsibong. hull ámzik
végig. Mindenki tele van egy készülő nagy élményelőérzetének fe l ve r őd ő.

csapongó izgalmával. Egyszer csak kit árul az ajt ó és a hallg atók tóduló tömeg e
között , észrevét lenül jelenik meg a katedrá n Riedl Frigyes. Az ember t önkén
telenül is sziven üti valami , amikor meglátja ezt a minden ízében érdekes
Professzort" .

Negyven évvel később ugyanilyen .nagy élményelőérzetének felverődő

izqalm ával " vártuk Brisits Frigyes óráit, ki akkor már mint az egyetem rend
kívül i magyar tanára Vörösmartyról adott elő . Nemcsak izgalommal vártuk .
hanem áhitatt al is . mert ő pap is vol t és mélységesen meg volt győződve

arról. hogy mind en komoly irodalomnak csak két t émája lehet : lsten és em
ber. Bennünket is szíven ütöt t valami. amikor fehér-fekete reve rendásan ka
tedrája mögül tis zta kék szemével végignézett raj tunk. Minden szavának
klasszikus bája volt és amint beszélt, szinte a szemünk előtt az irodalomból
élet lett. a filológiai éleslátásból pszichológiai felfedezés. kézenfogva vezetett
bennünket az emberi léle knek Istennel határos érzés-világába. Az emberí lét-
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probl érnát, az embernek Istenre hango ltságát oly an meggyőzően tudta szó
fényekkel hallgatóiba vetíten i, hogy egy-egy óra után szinte önmagától merült
fel bennünk a kérdés: hol végződik az ember? Hol kezdőd i k az lsten?

Brisl ts Frigyest 1913 július 14-én szente lték pappá. Lehet. hogy az utókor
a nagyszerű sz önokot , a nagytudású tanárt fogja megcs odálni benne; önmag a
szemében azonban mindig és mindenhol e lsősorban pap volt. Papi élete volt
örömének oka; nagy élet-páto szának szentségi forrása. de .rnaq ányos , t űn őd ő

gondolatait" kellene meqk érdeznünk, ha az Istenhez való legszemélyesebb
viszonyáról csak valamit is meg szere tnénk tudni. Ez egy nagy szere lemnek
féltve őrzött ti tka maradt. Rilke költői meglátása neki is életelve vol t : a nagy
lélek mindig a Legnagyobbat akarja szolgálni! - és Brisits Frigyes. a pap.
egész életében hűségesen szolgál ta isteni Mesterét. E lsősorban mint .rnlnl 
ster Verbi" , szónoki tehetsége erre pred estinálta. Szentbeszédei nek st ílusa
egészen egyéni vo lt ; mindig ünnepi harangozás. A logika i felépit ést és a
szent lrási megalapozottságot mindig háttérbe szoritotta az ünnep hangu lata.
amit a mondatok ritmikus lejtése, a szavak Iiraisága és a hang pátosza vará
zsolt hallg atós ága köré . Aki vasárnapi szentbeszédei t hallgatta, az mindi g
ünnepi hangulatban és meg szépü lt szívvel hagyta el a temp lomot. Irói tehet
sége a magyar lel ki iroda lmat is gazdagította; írt az Arp ádházi szentekr öl,
Assziszi Szent Ferencről és gazdag tartalmú imádságos könyvett adott ki,
amellyel a magyar intelligenciának le lki igényeit akar ta szolgá lni.

1914-ben a budai Szent Imre gimnáziumnak, az ország egyik l e g el ső isko
lájának. lett a tanára. Ott a Rend legkitűnőbb tag jainak szerencsés milieujébe
került; nagy tanárok és értékes tudósok tá rsaságába . Sok ezer vol t diákja
mint a magyar hagyom ányok hűséges őrzőjé re fog emlékezni rá. De a csonka
országna k új európai helyzetébő l és az Irodalom-tanltásnak az élethez való
vis zonyításából új probléma-területek adödtak, amel yek a magyar irodalom
történetnek kor-érz ékléssel való átí rása t követelték. Ebbő l a kor-szükség
l etből született a fel becsülhetetlen értékű, felsőbb osztályos gim náziumi tanu
lók számára szerkesztett Alszeghy-Br is its-Sik: A ol a g y a r i r o d a l o m
t ö r t é n e t e cimű tankönyv. A hata lmas tud ású , de részletekben túl sokat
időző A lszeghy Zso lt és az új iz lés ű, mindig cserkésziesen friss Sik Sándor
között a középs ö név, Brisits Frigyes , tartotta egyensúlyban a kutató és a
költő közti ellentéteket. Mint nevelő , Brisits hitt a nagy eszmék pedagógiai
erejében; meg volt győződve arról , hogy a vall ás, a hazaszer etet, az állhata
tos munka és az emberiségnek közös céljai l e lkesí tő és egyéniséget formáló
hatással tudnak lenni a f ejlődő évek érzelmi viharaiban. Ki tudná elfelejteni
azt a kor a márci usi napot 1945-ben. mikor a nagy háború utá n. min t Igazgató,
a félig lebombázott iskola udvarán maga köré gyűjtötte taná ri karát és diák jait
- és a nedves hidegben a romok csak úgy vis szhangozták azt az emlékezetes
.Emelkedjetek csatornák! " beszédét? Ajkáról. párá s lehell etben, fehéren [öt
tek az I stenről. az emb er i sors ról, a haza szenvedéséről és az ifjúság köte les-
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ségéről tanúságot tevő csodálatos szavai. Fiai meg rongyosan, éhesen, a hl
degtől megkékülten mozdulatlanul hallgatták a félóránál is tovább tartó,
remény-tüzet gyújtó szó-áradatot.

Brisits Frigyes, munkája eli smeréséül már 1938-ban a Magyar Tudományos
Akadé mia levelező tagj a lett, majd 1939-ben a budai Szent Imre gimnázium
igazgatója és a lbrahlrn-utc aí rendháznak a főnöke. A Rend fe loszlatása után
az .Ismeretlenséqbe" kellett mennie, de ameddig ere je csak megengedte ,
tov ábbra is lelk ipásztorkodott a Karolina-úti lel készségen és az . lsrneret len
séqbe n" fáradhatatlanul dolgozott Vörösmarty müveinek és leveleinek krltl
kai kiadásán.

Mindig is ir odalomtudós és esztétikus volt. A XIX . s z á z a d e I s ő f e I e
cim ü könyve még a háború elő tt jelent meg és a kornak irodalmi szempontból
megírt legalaposabb tanulmánya. Ki tudná megmondani, hány cikket írt a
magyar irod alomnak feladatai ról , ér téke irő l és j e l en tős egyén i ség e i rő l ? !Olet·
m úve azonban a Vőr ősrnarty-haqyat éknak a felkutatása, szell em-történeti ér
tékelése és a köl tő levele inek kri t ikai kiadása marad. Gyulai Pál óta senki
sem ismerte annyira ezt a korán elhúnyt , a változhatatl an sors ba bel etörődött

lángelmét mint Brisits Frigyes. A volt fehérvári ci szterci diák. egy századdal
később. benne megértő lelk iatyára tal ált. Mi csak Bris its irásaiból és elő

adásaiból sejtünk valamit Vörösmartynak a hitves utáni sovárg ásairól , a gyer
mekeiért aggódó édesapa vergöd éseiröl , a felbomló idegzet merengő tépelő

dés elr öl, a nemzet elbukásán és a barátok elvesztésé n érzett fájdalmáról. Csak
a jó lst en tudja . hogy ezekből az ember i sor sot k i sérő szenvedésekbő l rneny
nyit kelle tt magának a lelkiatyának is áté lnie? Talán az ő sorsa is beleérez
ahba a halk f inomsággal megírt Vör ösrnar ty-iell ernz ésbe: .a társadalmi rnunk á
tól elhasznált. keny ér-qondok te rhétő l is meghajlott esztendők lelke minden
pillanatát áll andó feszültségben és sokszor reme gésben tartották .. . • 
A magyar tudom ányos világ mégegyszer felf igyelt a Brisits névre. amikor az
Akadémia 1957-ben az iro dalomtudományok doktora címmel tisztelte meg.

Huszonkét évvel ezelőtt .e lesteled ö bátyja " hangulatb an ír ta alá karácsonyi
levelét. de az igazi . beesteledés" akkor még nagyon messze volt tőle. Emlék
szünk arra, hogy már akkor szeretett különbséget tenni .belsö " és .külsö"
életkor között és küls ö élet korának ideje, az évek könyörtelen menetrendje,
sajnos nem várta be. míg bel ső alkotó idejére kiszabott sü rgős teendőit

elvégezhette volna: a to ll kieset t a kezébő l és a szó elnémult az ajkán. 1969
márciusában , mikor Agoston Juliánt. volt t anitványát és rendtársát. kiben
saját magvetésének költői gyümöl csbe-érésé t élvezhette, a farka srét i temetőbe
kis érte. akkor már neki is egészen beesteledett; test il eg a fe li smerhetetl en
ségig összetörten állt a gyászolók között, beszéln i már nem tudott. Frigyes
te stvé r akkor már csak befe lé és az lsten felé mondhatta el halotti beszédjét.
A nap leáldozott és magával vitte a földi sikerek fény-koszorúját. Rendtársa
nyitott sírjánál a saját sí rj ába is nézett; látnia kell ett, hogy már csak az
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esthajnalcsillag maradt meg egyedü li fénynek és a cs ill ag mögött a halhatat
IB'lság. ahonnan Valaki már integetett: Jöjj , derék és húséges szolgám!

A gyászjelentés szerint életének nyolcvanadik. áldozópapságának ötv en
hatodik évében, példás tür elem mel visel t sok szenvedés után. 1969 decem
ber 7-én, este hat órakor a betegek szentségeivel megerősitve. Vácott a~

Úrban váratl anul elhúnyt. Mikor a sírba bocsájtották, rendtársai és volt diák
jai Rendjének ős i himnuszát , a Salve Reginát énekeltek. tvszázadok óta min
den este minden ciszterc i monost orból esti bucsúdalként sietnek e dallamok
a Szúzanyához; ott a váci teme tőben azonban a dalnak és a sz önak lantosát
is magukkal vi tték. Most már csak a bennünk élő szo brának örülhetünk. Mi n·
dig emlékeztetni fog arra, hogy mivel ismer hettük Brisi ts Frigyest, valamive l
emberiebbek, lélekben valamiv el szebbek lettünk mi is .

TEOLÖGIAI AGGIORNAMENTO MAGYARORSZÁGON

(Levél a sze rkesztőséghez )

Több levél érkezett hozzánk. amely el özö cikkei nkre, vagy a Vatikáni Rádió
adásaira refl ekt álva az új teológia kérdéseivel és magyarországi fogadtatá sával
foglalkozik. Az alább közölt szemelvén y fő l eg a teol ógiai . aggiornamento· -t
veszi szemügyre. A levélben fö lvetett érdekes és a magyarság lelki fejl ődésére

nézve igen je l en tős kérdésekhez hozz ász ól ásokat v ár a szerkesztőség .

Azt gondolom, a kérdést nem egészen jól tesszük fel. amikor a mai magyar
teológia konzervativizmusának okai t kutatjuk. Nem csupán a teológia konzerva
tiv izmusáról van ugyanis szó, hanem á I t a I á n o s k o n z e r vat í v m a g a 
t a r t á s r ó I . Egyébként a teológia nálunk sohasem volt e lsőrendű fórum.
még az európai vis zonylatban nagynak nevezhető néhány magyar teológus
(Prohászka Ottokár, Horváth Sándor, Schütz Antal vagy jóva l korábban Páz
mány Péter) életében sem. A teológia fejlesztése hazánkban, sajnos. legtöbb
ször harmad-, negyedrangú vagy még hátrább sze rep l ő kérdé s vol t, ide sz árnít 
va az újabb időkben a praktikus teoló giát is. Legtöbbször árvett ük (sokszor
kri tika nélkül) a nyugati ir ányzatokat, s kere sztény életünkre az utolsó száza
dokban mind ig nagyobb hatással volt a .köz éle t i " ir ányulás, mint az ésszerű ,

tudom ányos teológiai gondolkodás. (Ezekkel a történeti okokkal és jele n
ségekkel is fogl alkoznia kellene valakinek, legalább a közelmúltra vonat
kozóan. Nem csak a magyar spiri tuali tás története hiányzik , ahogyan a
S z o I g á I a t legutóbbi száma rekl amálta, hanem a magyar kereszténység
általános szell emt örténete is.)

Nálunk tehát álta lános, min den irányban megnyilatkozó konzervatív maga
tartásról kell beszélnünk, amelynek r é s z e a teológia lemaradása, de még
inkább az új teoló giai (zsinati t eológiai) eredmények gyakorlati következ
ményelnek elhanyagolása vagy legalábbis a nyugati nál lassúbb kibo ntakozása.
Mindjárt rneqjeqyzern: amiko r konzervatív magatartásról beszélek, nem mln-
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