
Pálvölgyi Gyula

PROHÁSZKA AZ INDEX UTÁN

A polgári radikálisok várakozása nem vált be: Fehérvár püspöke alávetette magát az
Index-Kongregáció határozatának, s ezt pásztorlevelében nyilvánosságra is hozta. l A
tízpercnyi visszavonulás után mondott állítólagos szavai - "Jó, tehát ne erre menjünk"
- a valóságban igaznak bizonyultak. Művei indexre jutásával modernista teológiai
filozófiai útkeresése véget ért, pályája részben más utakra terelődött. .Remélem, hogy
ezután békém lesz, mert hisz az agyarkodás célt ért, s nyugodhat babérjain, azaz bogán
csain" - fogalmazta meg tervezett elhallgatását Majláth Gusztáv erdélyi püspöknek.! A
Sajtóegyesület közgyűlésén július l-én nem volt jelen, s szándékában állt lemondani az
elnökségről is: "Megsúgom különben Méltóságodnak (Mihályfi Ákosnak?) - írta levelé
ben -, hogy később, ez év folyamán leköszönök a társelnökségről, tegyenek oda egy
pénzes embert, akit ez az állása is kényszerít szőrt ereszteni."!

Visszavonulási szándékát ugyan nem valósította meg, de a laudabiliter se subiecit óriási
erőfeszítésébe került. Az öncenzúra bizonytalanná tette, nem tudott "biztonságosan és
bátorságosan" dolgozni, attól félve, hogya "félreértések hínárjába" kerül. Maga vallotta
be később, hogy idegenül érezte magát az egyházban.4

Igazságérzete fel-feltört: "Az én Elet cikkeimet is bátran tehették volna indexre ugyan
azon mértékkel. .. hogy nyelvezetem... modernista". s Az 1911. novemberi püspökkari
konferencián és az 1913. szeptember végi római ad limina látogatáson a pápának is (!)
szóvá tette, hogy figyelmeztetni kellett volna őt még az elítélés előtt. 6 Az integrista irányt
is bírálta, de harcba velük nem bocsátkozott. 7 Az ultramontán szárny győzelmet aratott.
Az "intellektuális, modernista Prohászka bukása után Bangha, az ecclesia militans
fanatikus szerzetese" került előtérbe. "A szárnyaló gondolatokkal érvelő prohászkai
stílust az inkább bunkósbotot, mint kardot forgató banghai harcmodor váltotta fel.?"
E győzelem mégsem volt teljes (Prohászka meghajolt a döntés előtt, így nem tette teljesen
lehetetlenné helyzetét). Az integristák sikere állandó megerősítést kívánt. Már a
Vigilantia-bizottság 1911. július 3-i ülése - melyen a Prohászkával egyetértő cenzorok
nem voltak jelen - kifejezte aggodalmát a Prohászka-ügy hullámai miatt. Rajner püspök
arra hívta fel a figyelmet, hogy még egyes katolikus lapokban is dicsőítő cikkek jelentek
meg. Az egyházmegyei körlevelekben az indexre tételt nem közölték. Ez a magyar
egyházi vezetést is a végzés ellenzőiként tüntette fel, mert Magyarországon az a balhiede
lem, hogy a Szentszék határozatai csak a püspökkari közzététellel érvényesek. Tomcsá
nyiék el akarták érni, hogy a hivőket figyelmeztessék "a kárhoztatott, de közkézen forgó
Prohászka-féle munkáknak veszélyes voltára", mert különben "az Index-Kongregáció
határozata...célját téveszti". 9

A Föld és ég új kiadásából már kimaradt az "Ember és evolúció" című fejezet, és
Prohászka máshol is javítani kényszerült."?

A püspöki karban azonban voltak erők, amelyek meg akarták állítani az integrista
szárny előretörését. 1911. nyarán Majláth püspök közbenjárt a pápánál Prohászka
ügyében, és X. Pius aláírt arcképét vitte Székesfehérvárra - ezt jobb- és baloldalon
egyaránt az Index-Kongregáció dezavuálásának tekintették.

Az 1911. novemberi püspökkari konferencián Csernoch János (még kalocsai érsek
ként, .de a tanácskozást már ő vezette) indítványt terjesztett elő. Eszerint a püspöki kar
fejezze ki a székesfehérvári püspökhöz való "változatlan ragaszkodását és nagyrabecsü
lését". Prohászka kérte, hogy a püspöki kar intézzen előterjesztést a Szentszékhez, hogy
"hasonló esetekben az illető püspököt elítélése előtt figyelmeztessék, úgy, mint XIV.

Részlet a "Prohászka és atársadalmi progresszió tábora 1904-1914" című dolgozatból.
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Benedek pápának erre vonatkozó intézkedése rendelkezik". Gróf Széchenyi Miklós
nagyváradi püspök ellenezte a javaslatot, arra hivatkozva, hogy "X. Pius pápának joga
van XIV. Benedek Constitutiójától eltérő módon is intézkedni... De tanácsosnak sem
tartja, mivel ily eljárás a Szentszék ítéletével szemben való állásfoglalás látszatával
bírna". Báró Hornig Károly veszprémi püspök Prohászka mellé állt, Majláth pedig 
nyilván római tapasztalatai alapján - úgy vélte, hogy "ily felterjesztés nem találkoznék
Rómában ellenszenvvel". Csernoch is hozzájárult a kérés előterjesztéséhez. Így a püspöki
kar kimondta, hogy "felterjesztést intéz a Szentszékhez, s arra kéri, ha jövőben valamely
püspök megrendszabályozását vélné szükségesnek, megelőzőleg nyújtson módot az érde
keltnek védelme előterjesztésére" .11

A Prohászka győzelmekéntértékelhető döntésnek nem lett következménye az egyház
konzervatívabb erőinek ellenállása miatt. Széchenyi püspök a hercegprímáshoz írt levelé
ben emlékeztetett állásfoglalására, "ame1ynek indokai Eminentiád előtt ismeretesek".
Utalt arra, hogy álláspontjával nincs egyedül, ezért arra kérte Esztergom érsekét, hogyha
a felterjesztés elkészül, "azt ne méltóztassék a magyar püspöki kar nevében az Apostoli
Szentszék elé terjeszteni, hanem kegyeskedjék az aláírás végett azon püspök uraknak
megküldeni, akik azt aláírni hajlandók" .12 Az ügy folytatódásának nincs nyoma.

Kultúrteológus?
Nem sokkal Prohászka harmincéves írói jubileumának ünneplése után Felix Tatrai
álnéven pamflet jelent meg; oka nyilvánvalóan a Prohászka befolyásától (ami az ünnep
lésben is megmutatkozott) való félelem volt. Ugyanazok az erők akartak a durva
támadással újra csapást mérni Prohászkára, melyek az indexe t kieszközölték. A vád
minden eddiginél súlyosabb: a szerző Prohászkát "kultúrteológusnak" nevezte, aki a
teológiai elnevezéseket a modem filozófia fogalmaival helyettesíti. 13 A támadást az egész
katolikus közvélemény visszautasította.v' Csakhogy a püspök modernista szellemű

munkát többé nem írt; filozófiai nézeteiben a székfoglaló óta egy jobboldali értelmezés
lehetősége is rejlett.

Mozgástere 1911. után leszűkült; az index utáni hónapokban a közszerepléstöl - egy
kivétellel I 5 - tartózkodott. Utána is főleg a katolikus akciók foglalkoztatták. A Magyar
Kultúra induló számába írt cikke, elnöklése a Mária-kongregációk XII. értekezletén, a
jezsuiták templomában (l 914-ben) Banghával egyidőben tartott konferenciái a gyakorla
ti következmények levonását mutatják.

Az ultramontán csoport azonban még mindig ellenfelet látott Prohászkában. A Katho
likus Sajtóegyesület fölterjesztést intézett a püspöki karhoz évi rendszeres támogatás
ügyében. A kérést tárgyaló püspökkari konferencián nem volt jelen, azzal mentve ki
magát, hogy "hallom, rólam is lesz szó a konferencián...akkor pedig nekem kellemetlen
ott csücsülnöm; hadd beszéljenek szabadon a konferenciázók" .16 A püspök - tájékozat
lanságára hivatkozva - elzárkózott a bizottság számára adandó felvilágosítástól is.!?

Nem csoda, hogy nem értették meg Prohászkát, amikor Csáky avval javasolta elutasí
tani a Sajtóegyesület "adóztatási" kéreimét, hogy ez veszedelmes példa lenne a nagyjava
dalmasok kötelező adóztatására akkor, amikor a vagyont úgyis hatalmas kiadások
terhelik". 1 8 '

Az integrista támadások ellen maga Csernoch hercegprímás volt kénytelen megvédeni
a fehérvári püspököt. A "tetterős katolikusok" "a munka hevében tévedhetnek, és
rászorulhatnak az illetékes egyházi tekintélyek szerető figyelmeztetésére" - mondotta a
Szent István Társulat közgyűlésén. Utalt arra, hogy az aknamunka "könnyen leszorítja
őket az aktivitás teréről és így megfosztja az egyházat sokszor a legértékesebb szellemek
munkájától. .. Végtelenül sajnálnám, ha egyes szomorú jelekből azt kellene következtet
nem, hogy az integrálkatolikus kritika hazánkban is megkezdené bénító, negatív műkö

dését. Komolyan kell figyelmeztetnem hazánk katolikusait, hogy becsüljék meg amúgy
is annyira kevés katolikus munkásainkat és álljunk melléjük őszinte, igaz lélekkel és
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·lelkesedéssel. Ha vannak hibák vagy gyanús kikezdések: iparkodjunk a dolgot magunk
között tisztázni és elintézni. De ne kapaszkodjunk egy-egy rosszul megválasztott szóba
vagy kifejezésbe."19

Csernochjó politikus volt. Nem Prohászka elnémítását akarta, hanem felhasználni őt

az adott egyházi kereteken, politikai lehetőségekenbelül. Ellenezte az integristák politi
káját, "és a háborúig minden alkalmat megragadott arra, hogy demonstráljon a keresz
tényszocialisták mellett't.s? Ez bizonyos közösséget teremtett Prohászka és Csernoch
között: "olyan magyar katolicizmust képviseltek, amelynek elméleti tételeit Prohászka,
gyakorlati (egyházkormányzati és politikai) konzekvenciáit Csernoch reprezentálta". 21

Az integrálkatolicizmus előretörésével szemben Csernoch is tehetetlen volt. Így a
másik feladatra összpontosított: a forradalmi veszély elleni közös védekezés szükségessé
ge indította először a Néppárt és a Munkapárt fúziójának tervére. S mikor ez szervezeti
leg nem is valósulhatott meg, toleráns valláspolitikai nézeteinek megfelelően jöhetett
létre az I. világháború előtt a Tisza-Csernoch Szövetség. 22

Szociális nézetei

Prohászka az indexre tétel után tehát főleg a katolikus akciók felé fordult. A Szociális
Missziótársulat az ő irányításával épült ki; a Katholikus Leányok Országos Szövetsége,
a Gyermekvédő Liga voltak fellépésének színterei. Természetesen megtartotta konferen
cia beszédeit, melyek továbbra is az értelmiség megnyerését szolgálták. Szerepelt a
katolikus nagygyűlések többségén, az Aquinói Szent Tamás Társaságban. 1911 és 1914
között gyakorlati tevékenységében a korábbinál is nagyobb szerepet kapott az Országos
Pázmány Egyesület és a Katolikus Sajtóegyesület.

Nézetei a munkáskérdést, a munkásmozgalmat illetően 1911-14 között még nem
változtak. A baloldallal szembeni ellenséges fellépés első jele a Kultúra és terror volt, mely
1918-ban jelent meg. A püspöki kar tagjainak tekintélyes részével továbbra is ellentétben
volt. Főrendházi szereplése - mely a társadalmi haladás kérdéseit is érinti - bizonyíték
erre.

Félreérthetetlenül szemben állt a kormányzattal a kivételes katonai intézkedések
tárgyalásának idején: " ...a magyar törvényhozás háza és színtere végre is olyan színtér,
amelyet ki kell vonnunk mindenféle erőszak beavatkozásától. .. En ettől a dekadenciától
irtózom. - Álljunk meg a biztos elveknek talaján és mondjuk ki: egy lépést sem tovább
abban az irányban..." - mondta, mire Hosszu Vazul szamosújvári görög katolikus
püspök kijelentette: Prohászka konzekvenciáit "nem vonhatom le a magam részéről is...
a jelen viszonyok között kénytelen vagyok megszavazni a törvényjavaslatot, mert abban
az állami gépezet zavartalan munkálkodásának és előremeneteiének egyik biztosítékát
kell látnom." A kormány javaslata mellett szavaztak a jelenlévő püspökök, de Prohászka
ebben már nem vett részt, mert beszéde után rögtön eltávozott.P A véderőjavaslat

vitájában a kormányra szavaztak a jelenlévő főpapok, csak gróf Batthyány Vilmos
nyitrai püspök szavazott az ellenzékkel. Prohászka nem volt ott az űlésen.i"

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál Cser
noch "nagyban-egészben megelégedését nyílvánította";" Székesfehérvár püspöke újra
hiányzott. Az okokról a Népszava 1925-ben (!) a következőket írta: "A politikában híve
volt Prohászka Ottokár az egyenlő, általános, titkos választójognak is. Mint főrend,

amikor a Tisza-féle javaslatot tárgyalták, szót is akart emelni mellette a főrendiházban.

Föl is iratkozott. De fölszólalása elmaradt. Meggondoltatták vele szándékát.'?"
Ezekben az években a keresztényszocialista mozgalommal szervezeti kapcsolata már

nem volt. Keresztényszocializmusát azonban megőrizte,amit jelzett az is, hogy harminc
éves írói jubileumán az Igaz Szó köszöntötte: "Nemcsak névleg védnökünk ő, hanem
tényleg szerető atyánk és felkent vezérünk, aki sok csüggedt és szomorú óránkat mulasz
totta el gyújtó szavaival és írásaival. .. Ha nem is volt kőztünk, szeretetének kisugárzását
mindig éreztük onnan, Székesfehérvár felől. .."27
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Továbbra is a társadalom különböző rétegeit, de elsősorban az intelligenciát szerette
volna megnyerni a szociális feladatnak. A Magyar Társadalomtudományi Egyesületben
Széchenyit mint a valláserkölcsi alapokon álló, szociális eszmékért küzdő politikust
mutatta be: "Valláserkölcsi érzületének nemessége kitűnik abból is, hogy ő a szociális
reményekben s törekvésekben is látta Isten gondolatait... Gondolta, hogy nem a sze
génység vezeti a népeket tökélyre, s hogy egyeseket éppúgy, mint a népeket erkölcsi
kultúrára képesebbé tesz a jólét, mint a szenvedés s a keserves nélkülözés. S e nagy
szociális eszmék s irányzatok érvényesüléséért küzdőtt és dolgozott. .."28 A Szociális
Missziótársulatban - a szervezet összetételének, jótékonyságra alapozó céljainak megfe
lelően - azt hangsúlyozta, hogy a szociális munka össztársadalmi feladat. A Missziótár
sulat tagjainak valláserkölcsi kötelességévé tette, küldetéssé eszményítetette azt. 29

A szociális kérdéssel, a munkásmozgalommal kapcsolatos nézeteit gyakran a Kelet
Népe közölte. Bár már jobban vigyázott gondolatai megfogalmazására, de a reformert
ekkor sem tagadta meg.

Eljutott oda, hogyamarxista történelemszemléletnek részben igazat adott: "A terme
lés adja meg' az osztályalakulás típusát. E részben valóban az úgynevezett történeti
anyagelviségnek - historische Materialismus - igaza van. A termelés hordozza elsősor- .
ban a társadalmat, a termelés módozataitól függ a társadalom alakulása."30

A fejlődést továbbra is a szociális irányban látta, melyet kétféle "túlzás" veszélyeztet.
Az egyik a régihez való ragaszkodás, mely nem érti meg az idők sürgetését, arcán a
marazmus kifejezése ül. Ez az irányzat semmi újat nem akar; ideáljait a múlt ban keresi,
a múltat eszményíti egészen az utópiáig. A konzervatívabb egyházi irányzatot próbálta
újra és újra ráébreszteni a valÓságra; az igazságosabb, szociálisabb állapotokat "a
fejlődés kivasalja. : .rajtunk, akár akarjuk, akár nem".31 Ök azok, akik "revolúciónak,
jogfosztásnak, erőszakoskodásnakbélyegzik a fejlődést, nyilván azért, mert nincs fogal
muk az életről".32

Figyelemreméltóak a főpap további megállapításai. Az osztályharcot immár a szociá
lis küzdelmek velejárójának tekintette, melynek hevessége csak ideiglenes, később a
szociáldemokrata mozgalom "lehiggad", "elfogadhatóvá" válik: "Ne féljünk ... (a szoci
ális) mozgalomnak erőszakosságától. ..az árvíz mindig zavaros, de amikor medrébe
visszatér, megtisztul: a modern szociális mozgalom is ott pezseg, ott habzik, zavarog és
tajtékzik a szociáldemokráciában, mely a mozgalomnak szenvedélyességét képviseli; meg
lehetünk róla győződve, hogy a szociáldemokrácia is vedlik; demagóg téziseit, ezeket a
véres kakastaréjokat egymás után lehányja magáról, traktabillisabbá válik. "33

E toleranciát tanúsító, messzelátó gondolata mellett azt is felismerte, hogy a XX.
században a "szociális átváltozások és intézmények is radikálisak lesznek".34Meggyőző
dött arról is, hogy a szociáldemokrácia komolyan veszi a művelődést célzó feladatát;
"alkalmam volt tüzetesen tájékozódni iránya és munkája iránt s mondhatom, hogy a
tudományos művelődést tartja evangéliumának't.v'

A kedvező jelek ellenére a másik "túlzást" a szociáldemokráciában látta. A túlzások
fölsorolásában a korábbiakhoz képest új vonást nem találunk. A szociáldemokrata
elképzelésekben nincs történeti érzék; a nemzeti és vallási tényezőket lebecsüli, a jövőt

illetően utópiákba fullad, s mindent csak erőszakkal akar elérni, "katasztrófák által
akarja a világrendet megfejelni't.>"

A két túlzással szemben a keresztényszocialista irányé az egyedül járható út: nem
hirdet földosztást, nem vonja kétségbe a tulajdonjogot, "nem tanít lázadásra". Jogos,
hogy az alsóbb néprétegek "több jogban és jóban részesittessenek", de ezt csak fokozato
san lehet megvalósítani. Prohászka nem tartotta lehetetlennek, "hogy idővel az egyes
termelési ágak társadalmi üzembe átvétessenek't.>?

Egyházának szólt az üzenet: a szociáldemokráciával csak úgy lehet eredményesen
megküzdeni, a vallás csak úgy nyerheti vissza befolyását, úgy kerülhető el a "katasztró
fa", ha az egyház felismeri: helye "ott van, azoknak részén, kiket szeretnie kell, hogy
igazaikért hevülve, jogaikért küzdve, ne a rombolás napszámosaivá, hanem a haladás
úttörőivé váíjanak't.>" Bár a-nyilvánosság előtt arról beszélt, hogy az egyház felismerte
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feladatát, naplójában nem áltatta magát. Tudatában volt, hogy az addig történtek csak
szociális cseppek a tenger felszínén.39

A világháborút közvetlenül megelőző évek eseményei; a szociáldemokrata mozgalom
nak már-már a forradalom gondolatáigjutó megerősödése,a polgári radikálisok pártala
pítása beláttatták vele: itt az utolsó lehetőség arra, hogy az egyház szociálissá válva
hozzájáruljon a társadalmi robbanás megakadályozásához, és elkerülje a pusztulást.
Ezért próbálta még egyszer drámai hangon felrázni az egyházat, liz egész katolikus
közvéleményt: "Itt már az alapokat fúrják és ássák; pedig ha azok megrendültek, a
leomló falak el fognak minket temetni. Ez már a mi igazi nagy felséges kultúránknak
lélekharangja. Itt már halálra csendítenek ... Tehát álljunk bele a munkába. Itt már nem
II az óra, hanem % 12 múlt 14 perccel, itt az utolsó pillanat. .."40

Mindez hiába volt. A Néppárt a közjogi kérdés hínárjába bonyolódva 191O-ben
elvesztette csaknem egész politikai befolyását; a szociális kérdés az egyházi politika
perifériájára szorult.

lu egyházban az ellentéteket konfrontációval megoldani akaró integráns vonal jutott
végleg vezető szerephez.

(Foly tatjuk)

Jegyzetek. i Prohászka Ottokár pásztorlevele = Fejénnegyei Napló, 1911. júl. I. - 2 Prohászka levele gr. Majláth
Gusztáv Károlyhoz. Alba, 1911. VI. 29. = Vigilia, 1974/12.83. o. - 3 Prohászka levele "Méltóságos Uram!"-hoz.
Alba, 1911. VI. 15. = Országos Széchényi Könyvtár Levelestár - 4 Prohászka: Soliloquia 1913. nov. 22. =
Prohászka Ottokár ÖsszegyűjtöttMűvei (a továbbiakban:PÖ) 23. köt. 255. O, - s Prohászka levele gr. Majláth
püspökhöz = PÖ 23. köt. 830. o. - • Esztergomi Prímási Levéltár (a továbbiakban EPL) Vasz Cat. Da. V.
Püspökkari Konferencia jegyzőkönyve, 1911. nov. 9-10. és PÖ 23. köt. 25t. o. - 7 Prohászka: A modernizmus
= Katholikus Szemle, 1912. 974. kk. II. (PÖ 15. köt. 270. o.) - 8 Gergely Jenő: A politikai katolicizmus
Magyarországon 48--49. o. - 9 EPL Vasz Cat, 44. fasc. 7. No. 4512/1911. - 10 EPL Vasz Cat 44. fasc. 7. No. 75171
1911. - II EPL Vasz Cat Da V. Püspökkari Konferencia jegyzőkönyve, 1911. nov. 9-10. - 12 EPL Vasz Cat da.
V. Széchenyi Miklós levele (Nagyvárad, 1911. dec. 26.)- 13 Mehr Klarheit! Gedanken überden Prohászka-kultus
in Ungam Von. dr. Tatrai 1913. - 14 Keményfy K. Dániel: Tátrai pamftetje és Prohászka = Esztergom, 1913.
okt. 5. és Figyelő. Aknamunka főpapjainkellen = Igaz Szó, 1913. okt. 5. - 15 Fejénnegyei Tanító Egyesület évi
közgyűlése 1911. jún. 29. - l. EPL Csernoch Cat. Da. 1913. A Katholikus Sajtóegyesület fölterjesztése. Prohászka
levele. _17UO. -'. Uo. Csáky hozzászólása. - 19 A hercegprímás beszéde = Alkotmány, 1914. márc.20. _ 20

Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon. 61. o. - 2. Uo. A szerző egy katolikus álláspontot idéz.
- 22 Tisza és Csernoch kapcsolatára ld. Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. - 23 A
főrendiház ülése = Alkotmány, 1912. dec. 15. - 24 Alkotmány, 1912. jún. 16. - 2' Alkotmány, 1913. márc. 15.
- 2. Prohászka Ottokár = Népszava, 1925. okt. 18. - 27 Igaz Szó, 1912. dec. 22. - 28 PÖ 12. köt. 289-290. o.
- 29 PÖ 8. köt. 214-215. o. - 30 Prohászka Ottokár: A XX. század szociális irányzata': Kelet Népe, 1912. 9.
o. - 3. Uo. 200. o. - 32 Uo. 6-7. o. - 33 Uo. 200. o. - 34UO. 199. o. - 35 Uo. 102. o. - 3. Prohászka Ottokár:
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22. köt. 102. o.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
Jás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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