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'Pálvölgyi Gyula

PROHÁSZKA AZ INDEX UTÁN

A szél fordul. ..

A haladó erők társadalmi befolyásának visszaszorítására, a katolikusok reformfeladatai
nak felismertetésére a legjobb lehetőség a sajtó volt. Prohászka - az index utáni lemondá
si szándékát megváltoztatva - megmaradt a Katholikus Sajtóegyesület és az Országos
Pázmány Egyesület irányítójának. Még inkább hangsúlyozta a katolikus sajtó elmara
dottságát, feladatait, mint 1911 előtt. X. Piust idézve jelentette ki: "Hiába építünk
templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha emellett elhanya
goljuk a sajtót't.:' '

A püspök hármas feladatot szabott a sajtó, az "egyházi apostolságnak laikus kiadása"
elé: fegyver "ellenfelünk ellen", életerő "önéletünk fejlesztése végett" és akció szervezése
"a kereszténység nagyobb kihatása céljából"."> Nem ábrándozott arról, hogya katolikus
sajtó jobb, hatalmasabb legyen a liberális sajtónál - ezt utópiának tartotta -, igénye csak
a kor színvonalán álló, modern igényeket kielégítő sajtóorgánum volt. Elérni ezt sem
sikerült. Prohászka közgyűlési beszédeiben évről évre beismerte a kudarcot.

Az I. világháborút közvetlenül megelőző időszak Magyarországán a politikai
társadalmi erők polarizálódása nem engedte meg a Prohászka-féle modern, szociális
irányú megújulást, mint közbenső utat. Székesfehérvár püspökének választania kellett
a forradalmasodó második reformnemzedék, a radikális megújulás vagy az integrista
erők által irányított egyház között. A választás Prohászka egyéniségének ismeretében
nem lehetett kétséges. Minden őszinte reformvágya, demokratikus törekvése ellenére is
egyházát választotta. Akkor is, ha ez az egyház nem látta meg a korszak társadalmi
kötelességeit. Ez az integrista csoporthoz való közeledést tette szükségessé, de soha nem
jelentett azonosulást vele, örök belső küzdelmet okozott számára.

Újra csak a Világ mélyen igaz elemzését kell idéznünk: "Akit a hideg ráció a tudo
mányhoz és a szabadsághoz húz, amikor öntudatlanul, de ösztöneinek egész hatalmával
csak hinni és megalázkodni akar: annak mindig csak küzd, de soha meg nem békül
önönmagával a lel1(e."43

A tanulmány első részét májusi számunkban közöltük.
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. A választás következménye: a megértés, az; egyezés lehetőségeinek keresése mellett a
szembenállás mozzanatai is megjelennek tevékenységében, bár ezek döntővé csak a
világháború utolsó évében, a háború utáni új cégért kereső Prohászkában válnak.

1912-ben a radikális irányzatok bírálatában elismerés is rejlik: "Ök úgy akarnák a
magyarságot fölvirágoztatni, hogy letépik múltjának százados gyökereiről, s úgy akar
nák megifjítani, hogy kiapasszák O) szellemének, lelkesülésének forrásait, meggyalázzák
hőseit, kinevetik szentelt 'emlékeit, kicsinylik munkáját, vagyis úgy akarják az újat, hogy
a régit megtagadják."44 -

1913 októberében már az igazság és a hazugság szembenállását fogalmazza meg."!
1914 januárjában a Pázmány Egyesületben azért hírálja a sajtóreform javaslatot, mert
azonos mértékkel mér a baloldali mozgalmak és a "hazafias" sajtó számára: "Tisztában
kell lennünk ugyanis aziránt, hogy kik a sajtószabadság ellenségei, s hogy honnan
fenyegeti a szabadságot a legnagyobb veszedelem". A progresszív sajtó "az erkölcstelen
ség és jellemtelenség" hordozója, a' szabadság "belső megrontója", amely eddig csak
"piszkot" árult."? Itt már éles az elválás, éppen úgy, mint a színházakban is a "blazírt,
dekadens nemzetközi lemondásnak" terjesztőit látta.??

Útkeresésének legfontosabb összefoglalása a franciaországi változások számbavétele.
. Már A diadalmas világnézet-ben felfigyelt arra, hogy "a szél fordul", most pedig a francia

idealizmus ellentámadását és áttörését üdvözölte. Tanulmányában már elvetette a tudo
mányok erejében bízó XIX. század végi francia fejlődést. Ez a századvég a dekadencia,
a halálba hanyatlás jele volt. "A determinista merevség, mely sem erőt, sem kedvet nem
ad, jól illett az idők lemondó hangulatához is. A francia nemzet fáradt volt; ereje s
dicsősége csődöt mondott a csatatereken, belsejében az anarchiának sokféle tünete
megrendítette a hitet önmagában; hinni kezdett saját maga dekadenciájában, a magáé
ban éppúgy, mint a latin fajéban, s ez a hanyatlás és elhalás, saját tehetetlenségének ez
az érzete szinte argumentumul szolgált a determinista tudás tételeihez, melyek szerint
omlik, bomlik itt a földön minden, haldokolnak emberek s nemzetek..."48 Eljutott
annak kimondásáig, hogy ez a "lapos, empirista ideológia a tudomány nimbuszába
öltözködve, sokkal pusztítóbb ellensége lett a francia népléleknek, mint a porosz-német
hadsereg... a szellemi, szürke halál borult a lelkekre..."49

Mindez a tudományok kultuszának volt köszönhető. Az idealista reakció, mely "az
ifjú Franciaországot lelkesíti s hitéhez s hazájához visszatéríti", felülvizsgálja a tudo
mányt, és "számon kéri téziseit, hogy ellenőrizzeilletékességét a nagy problémákhoz való
hozzászólásában". so Különösen fontosnak tartotta Prohászka, hogy az "idealista rene
szánszban" a döntő szerep nem a keresztény-filozófiának jutott, hanem éppen "a mate
matikusok, tesmészettudósok s nem keresztény filozófok törték meg a "materialista
dogmatizmust". Igy Boutroux, Poincaré, Bergson és társai voltak a mechanikus világné
zet szétrobbantói. Bár Bergsontól a katolikus filozófia lényegbevágó kérdésekben tért el,
ő mégis "rendkívül nagy szolgálatot tett a hitnek azáltal, hogy megtörte a determinizmus
nak s az egyoldalú monizmusnak bűvkörét. . ."SI

Az előretörő idealizmusnak a püspök három társadalmi-politikai áramlatát külön- .
böztette meg: a forradalmi idealistákat, a katolikusokat és a nacionalista pragmatistákat.
Az intellektualizmus túlhajtásai és a Franciaország erkölcsi újjászűletése által jelzett
útkeresés még nem sodorta a püspököt a politikai jobboldalra. Ugyanis - mint erre Jászi
Oszkár is rámutatott - "a bergsonizmus leglelkesebb hívei a társadalmi lét két szélső

fokán, a forradalom és az ellenforradalom táboraiban, az anarchista szindikalistáknál
és a royalista klerikálisoknál találhatók fel."52

Bírálatok, viták
Az index utáni Prohászka iránt a haladó erők érdeklődéseerősen csökkent. A figyelem
mérséklődésének nem pusztán az index előtti meghajlás az oka. A haladó tábor tisztában
volt azzal, hogy a Csernoch János és Tisza István közöui politikai kompromisszum
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elzárta a lehetőséget az egyházi reformpróbálkozások elől is.s3 A főpapot továbbra is
felhasználták az egyház konzervatív, maradi voltának igazolására, 54 a demokratikus
mozgalomhoz való csatlakozásában márcsak a Világ bízott. Mégis, a püspököt 
többnyire - továbbra is megkülönböztették a katolikus egyház többi képviselőjétől.

A Népszava bírálta a sajtóval, a .fínomultabb feminizmussal" kapcsolatos álláspont
ját,SS felfigyelt Csernoch Prohászkát védő beszédére!", de személye, munkássága már
kevesebb helyet kapott a lap hasábjain. "Prohászka ugyan megdöbbenti a konzervatív
klerikális tábort, de a merészen nyitó kijelentések programmá sohasem sűrűsödhetnek."
Ebben a szociáldemokrata napilap a püspök magatartásának kiszámítottságát fedezte
fel, kételkedve őszinteségében: "Aki olyan pünkösdöt igazán akar a világnak, amilyenre
Prohászka céloz: az a mi táborunkban van". 57

A készülődő világméretű katonai összecsapás ellen - melyet a Balkán-háborúk érzé
kelhető közelségbe hoztak - a progressziós gondolkodók többsége felemelte szavát. A
tiltakozás íratta Kunfi Zsigmond cikkét is a Szocializmus-ban, melyet Prohászkának
címzett. Azt is megmagyarázta, hogy az egyházi magatartás bírálata miért a püspöknek
szól: "...kell legalább egy embernek akadnia, aki a fegyelem és az egyház bilincseivel
nem törődve, mer vallásos ember, mer keresztény lenni, s ebben az összefüggésbenjutott .
az eszembe az Ön neve, püspök úr!"S8 A cikkíró az egyház és elsősorban Prohászka
eddigi tevékenységet vetette össze avval, hogy eddig nem ítélték el a háborút: "Hogyan
lehet az, hogy az On egyháza és így Ön is olyan gyakran és alaposan ki tudták színezni
azt a veszedelmet, amely az emberiségre a hitetlen, vallásellenes gondolatokból szárma
zik és most némák s nem találnak szavakat annak a veszedelemnek hirdetésére, amely
a legvallásellenesebb cselekedetből: a tömeggyilkolásból származik? ...milyen arccal
fognak most a közelgő karácsony alkalmából kiállani a nép elé és békességet hirdetni
a földön a jóakaratú emberek számára .. ."59

Kunfi büszke tudattal mutatott rá, hogy az igazi krisztusi felebaráti szeretet temploma
a "baseli székesegyház" volt, ahol a szociáldemokrata pártok emelték fel szavukat a
háborús veszély ellen.60

Az egyetlen haladó csoportosulás, mely 1911 után is sorai közé várta a püspőköt, a
Világ polgári radikálisainak köre volt. A lap végigkísérte Székesfehérvár főpapjának

1911 utáni megpróbáltatásait, és egyetlen alkalmat sem szalasztott el, hogy kimutassa
rokonszenvét.

Tájékozottsága nem mindig volt pontos. Az index után a püspöki karon belüli ellenté
tekről írva megkülönböztette az "arisztokrata és arisztokratabarát" csoportot a
"demokraták"-tól. Az arisztokraták közé sorolta Majláthot, Csernochot, Fischer
Colbrie-t, Váradyt, Zichyt, Glattfeldert. Félreérthetetlenül utalt arra, hogy a csoport
"vezére", Majláth keze volt az indexre-tételben. A tévedést tetézte azzal, hogya "demok
raták" közé sorolta a "rendkívül liberális, agg egri bíborosérsek", Samassa alakját (akit
a XIX. század végén valóban "liberális" jelzővel illettek)."! A Világ nem örült Róma
baklövésének, sajnálta, hogy a püspök meghajolt: "szomorú, hogya nagy tehetségű

Prohászka püspököt is lenyűgözheti a mindeneket elnyomó egyházi tekintély't.s-
A fehérvári főpap kudarcainál azonnal feléledt a várakozás: talán most elégeli meg a

püspök. Igy volt ez a Föld és ég újabb, megcsonkított kiadásánál. A Világ rámutatott
a következetlenségre: Pécsi Gusztáv most "anathémát kiáltott" a könyvre; pedig koráb
ban ráírta: nihil obstat. 63

A Prohászka elleni hajsza megújulásáról számolt be az Auguszta főhercegnővel kap
csolatos botránynáls- és a Tátrai Félix-féle röpiratnál is.6 s Aggódva tekintett az esedékes
római ad limina látogatás elé. .

Még 1913-ban is úgy látta, hogy Székesfehérvár püspöke "küszködő, vívódó lélek, aki
bizonyosan veszedelme a klerikalizmusnak. Veszedelme, ha még szabadjára hagyja a
maga gondolatait, a maga kutató elméjét, de veszedelme akkor is, ha a sötétség bajnókai
ellen törnek (!). Prohászkát nem tudják legyűrni, legfeljebb csak figyelmeztetik a haladás
hívei, hogy ott, az egyház keretében vívódik a maga feltörő eszméivel, vívódik az
igazsággal egy nagy elme..."66 Sőt, a reménykedés fokozódott: "Amikor laudabiliter se
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subiecit", akkor megingott egy kicsit a mi belévetett hitünk...egy pillanatig nem tudtuk,
hogy pap-e Prohászka Ottokár vagy csak tehetséges és ügyes. .. Most már megint
hiszünk benne ..."67

Prohászka szinte valamennyi szerepléséről felső fokban olvashatunk. A legjellemzőbb

erre talán az egyik Egyetemi templomi prédikációjáról való beszámoló:
"Prohászka püspök birodalma ez a templom. Nem a harc sziklavára, hanem a szeretet,

az érzések, a megnyugvás kastélya. A sok hivő nyugodtan, híven várja az elkövetkezendő

szavakat, lelkük megnyílt, mint a virág kelyhe, hogy magába fogadja az elérkezendő,

elkövetkező, meleg, igazságos beszédet. .. Édes, kedves testvéreim!. .. Ez nem a leeresz
kedés, ez nem a püspöki szó, hanem a hívek felemelése a tudáshoz, a szívhez, ez a szerető

tanító megszólítása. Melegen folynak a szavak Ottokár püspök ajkáról, lebilincseinek,
lekötnek... Nem vádol, nem vádaskodik, mikor Krisztus haláláról beszél, hanem véd
és szeretettel prédikál.":"

Mindemellett 1914-ben már feltűnik, hogy Prohászka a jezsuiták templomában fog
prédikálni: "Mit keres Ottokár püspök a jezsuiták között?"69

A Franciaország erkölcsiújjászűletése már kiváltotta a bírálatot. A tanulmánnyal Jászi
Oszkár vitázott vezércikkében. Elismerte, hogy valóban sokasodnak a vallás reneszán
szát mutató jelek, de azt már tagadta, hogy az a társadalom emelkedéséhez vezethet, s
ezt példával is bizonyította: "épp a legkatolikusabb értelemben a legintenzívebben vallá
sos országokban, mint Spanyolországban, Dél-Olaszországban, Latin-Amerikában s
magyar hazánkban állnak...(az erkölcsök) a legsiralmasabb holtponton, míg szigorú
kauzalitás mutatható ki a társadalmi és gazdasági haladás és az erkölcsi haladás között
egyrészt, az egyházi uralom háttérbeszorulása között másrészt."

Véleménye szerint a püspök a "harcos francia klerikalizmus" előrenyomulásánujjong.
De itt elválasztja őt a hivatalos egyháztól, mondván, hogy Prohászka csakugyan a vallást
akarja: "De egyházfejedelem társai közül vajon hánynak fog kelleni ez az új vallás,
melyben maga az Isten csap fel szociális agitátomak? Ne feledjük, az angol, a svájci, az
amerikai, a norvég paplakokban már igen sok helyen áll Marx KDpital-ja a Biblia
mellett." ,

A püspök útja tehát - Jászi megítélése szerint - továbbra is eltért az egyházfejedelme
kétől. Az eszmei útkeresésből nyíló többféle továbblépési lehetőség, a szociális agitátor
ság a hivatalos egyház számára veszélyes lehetett. Ez indította Jászi Oszkárt kissé
ironikus, de alapjában véve komoly figyelmeztetés megfogalmazására: "Vigyázzon Pro
hászka Ottokár, mert csakhamar újra indexre kerül!"?"

A Prohászka-vita ezzel az I. világháború kitörése miatt félbeszakadt. Felújulásakor 
az I. világháború vége felé - a haladó erők és a püspök már nyílt ellenségként álltak
szemben egymással. Mégis, évekkel később is felvillant egy-egy pillanatra annak a
Prohászkának a képe, akitől a progresszív körök egy része oly sokat várt 1914 előtt.

Jegyzetek" l PÖ 22. köt. 93. o. -" Uo. 94. o. - 43 Florestan (Décsi Imre): A nagy pap = Világ, 1910. júl. 27.
- 44 Prohászka püspök a kultúráról = Alkotmány, 1912. ápr. 30._40 PÖ 21.köt. 286. O. _4. Prohászka Ottokár:
Sajtószabadság = Alkotmány, 1914. jan. 30. (PÖ 22. köt. 98. o.) - 47 Prohászka püspök a színházról =
Fejérmegyei Napló, 1914. jan. 15. - 48 Prohászka Ottokár: Franciaország erkölcsi újjászületése = Katholikus
Szemle 1914.449. kk. Il. (PÖ 10.köt.) - 49 Uo. - SO UO.- SI Uo. - S2 J. O. (Jászi Oszkár): Erkölcsi újjászületés
= Világ, 1914: máj. 10.- S3 Rónai Zoltán: A szent forradalom = Huszadik Század, 1911.1. 727-732.o. - S4 Ld.
pl.: Kőhalmi Béla: Alapított-e Krisztus egyházat? = Szabadgondolat. 1912. 12. o. - Az "Alkotmány", Tolsztoj
és a valláserkölcs = Népszava, 1914. máj. 27. - ss A finomultabb feminizmus = Népszava, 1911. okt. 10. 
Prohászka püspök védi a sajtót = Népszava, 1914. jan. 30. - so Népszava, 1914. márc. 20. - S7 Népszava 1914.
jún. 2. - S8 Kunfi Zsigmond: Nyílt levél Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök úrhoz = Szocializmus,
1912-1913. 54. o. - S9 Uo. 55. o. - 00 Uo. 52. o. - 01 Kuszkó Dezső: Mágnás főpapok = Világ, 1911. jún. 21.
- o 2 Uo. - o 3 Kétféle hit, kétféle erkölcs = Világ, 1911. dec. 8. - 04 Megújul a Prohászka-hajsza = Világ, 1912.
jan. 10. os Prohászka Kanosszában = Világ, 1913. szept. 27. - 00 Uo. - 07 Florestan (Décsi Imre): Prohászka
püspök = Világ, 1913. márc, 23. - 08 Prohászka prédikál = Világ, 1913. márc. 15. - 09 Prohászka második
Kanosszája = Világ, 1914. febr. 13. - 70 Jászi id. cikke = Világ, 1914. máj. 10.
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