
PROHÁSZKA GONDOLATAIBÓL*
- Kiadatlan feljegyzések -

A hallgató Isten és a fejlődő lélek

Hogy miért nem mutatod meg magadat jobban Isten, Krisztus?
Miért nem jössz közelebb? Miért nem felelsz? Miért nem veted le
fátyolodat és miért nem omlasz keblemre? Ezen csodálkozom. - Te
meg azon, hogy én ezt mondhatom; azon, hogy honnan veszi magát
ez az egyetemes vágy bennem; honnan vesz szót, színt. Én Rád né
zek mint titokra, - Te meg rám mint kinyilatkoztatásra; mert vá
gyam kinyilatkoztatás, kitörő fénykéve; valami közvetlen, nem köz
vetített adat; valami gondolatba öltözködött sejtelem. És méltán
csodálatos beszéd ez, hogy én látni akarlak; hogy édes türelmetlen
séggel, szinte toporzékol lelkem és hajtogatja: mikor? mikor már?
mikor végre? .

Hát nem volna csodálatos beszéd, ha egy csípkerózsamag, mely
az útszélen didereg, a pocsolyaszélen novemberi ködben kezdene be
szélni, álmodni s félrebeszéini szépségről, elegáns formákról. a vad
rózsa szirmairól, napsugárszőtte pártákról s hogy az emberek meg
megállnak s megbűvölve nézik és azt mondják: Salamon király pom
pájánál szebb vagy! Ha a vadrózsamag így beszélne, az útszéli kö
vek s a széles országút, a nyikorgó szekér és valamennyi kerék
nyom kacagna s mondanák: bolondul szegényke! álmodik! és csa
lódik. .. Pedig a csipkerózsamag vadrózsavirágból, szépségből és
szirmos gyöngédségből való, és valahogyemlékezhetnék, hogy
mindehhez köze van és valamikép az övé lehet még! Dehát korán,
nagyon korán gondol rá. Várjon, temetkezzék, rothadjon, csírázzék,
mélyedjen a földbe! És ha majd a napsugár fölhúzta, megszínezte,
kifestette és kibontotta, akkor, akkor igen, beszélhet; de előbb nem!

De mit szólnék hozzá, ha Donau-Eschíngennél a csermely arról
álmodnék, hogy ő hajókat visz majd és hogy lánchidakkal kötik
össze partjait. Azt mondanók, ha csak ott látnánk és nem ismer
nénk királyi futását, hogy idejekorán töri magát ezen - és igazunk
volna, mert ilyesmit nem lehet elrendelni, sem kier5szakolni: az
lesz, ha lesz.

És mit szólnánk hozzá, ha a pesti föveny ezer és ezer évvel ez
előtt arról álmodott volna, hogy arany lesz itt minden talpalatnyi
föld; hogy ezek a füzfás buckák kincseket érnek; hogy sok római
légiót lehet eltartani rajtuk, s hogy Attila kincse homok vele szem
ben. Hát erre is azt mondanánk, hogy álom. ~s ha a jövőben
hinnénk, azt mondanánk: várni kell ! ahhoz sok-sok idő kell !

Hát az ember Isten előtt áll és azt mondja: miért nem mutatod
arcodat, miért nem szólsz? Az oltáriszentség elé térdel és azt mond-

• 1958. október 14. Prohászka születésének századtk évfordulója. A legméltóbb
ünneplés talán az lesz, ha ismét leülünk elé ás hallgatjuk, olvassuk írásait. Pro
hászka központi gondolata az élet volt, ezért irtózott az élettelen, halott szavaktól.
Azzal teszünk bizonyságot amellett, hogy él, ha ráfigyelünk és átvesszük élményeit.

577



ja: ha én volnék itt, szólnék, vigasztalnálak, fényt lövellnék sze
medbe. - Lélek! Ne beszélj félre, édes csipkerózsamagom ! Igen,
van benned erő és képesség, de még nem bontakozott ki, hogy mi
vagy ... Még pocsolyák között, ködben dideregsz; meg kell halnod,
földbe jutnod .. ~ Te beszélsz és kérded: miért nem lépek érintke
zésbe veled, miért nem töltelek el hatalmammal s az igazság és
valóság teljével ? Hát mert csermely vagy; a hajót nem birod, és
a Lánchíd még nevetség és nem dicsőség rajtad, hanem hóbort. Tő

lem kérded, mit érsz - hisz még csak-homok vagy, föveny vagy; de
a fejlődés más értéket termel benned. Ne mondd: mikor? ne tü
relmetlenkedjél ! Várj és bízzál!

Igy állok az én Uram, Istenem előtt, én a csipkerózsa, a szépség
magva, én a hatalom és erő kikezdése, én a parlag, melyet a világ
történelemnek keH taposnia, fölszántania, megforgatnia. Amen.

Én alázatosan várok, hiszek, bízom; de azért vágyódom: Veni!
veni! (Naplótöredék 1909. dec. 26.)

Rejtett valóság és hívő lélek

A barlang sziklafalai angyalfejekkel voltak bélelve, angyalar
cokkal kitapétázva; a jászolon, az alomszalmán szőnyeg gyanánt an
gyalmosoly ömlött el; és a nyirkos levegőben lelki feszültség, mely
telítve volt izgalommal és vággyal, imádással és elragadtatással; és
a szellemi világ mennyi energiájával? ! ... Itt cikáznak gondolatok
(kerubok), itt gyúlnak ki villanások, lángok, lelkek tüze (szeráfok);
itt ajánlkeznak föl, itt hódításra indulnak ki, itt emelik a jászolt
szárnyaikra, itt tüzes kezekkel lelkek viszik!

Épp így az oltáriszentségnél is. Minden oltárszakramentum ki
van tapétázva a kerubok lelkének szépségével, angyalmosollyal, a
szeráfok áhítatával. Ha kőből vagy fából van is az oltárszekrény,
de egy áradó szeretet lágysága, áhítatvízíői vannak rálehelve. Ha
puszta is a szemnek, de a szellemi szépség fátyola van ráborítva;
ha csupasz és szegényes is, de trópikus világ, pálmák és virágok
környékezik.

Lélek! ezt a meglátást, ezt a tavaszt neked kell idevarázsolnod;
az belőled való: hitedből, szeretetedből.Ne várd azt, hanem teremtsd
meg. Abban a hitedben, hogy Isten itt jelen van, megvannak e va
rázsos világ elemei és színei.

Hiszen a szép világhoz mindig szép világot látó szem kellett, s
a kegyes helyek és vidékek legnagyobb szépségbe a szép lélekből

öltözködtek. Mily szép és szent lett Palesztina Jézus szemeitől ? Mí
lyen szép és szent lett a názáreti ház Jézus lelkétől? Hogy változott
elott fénnyé a homály, zenévé a zaj és istentiszteletté a munka? !
Mint virított az izzó parázs a tűzhelyen; hogy csobogtak a názáreti
hegyi források? - Mintha túlvilági mélységek eleven vizei fakadtak
volna bennük! - És hogy festett ott az a Gyermek. mint az Isten
kertjének a siralomvölgyébe átültetett palántáia, melvet a názáreti
ház mint üvegcserépburok védett meg a téli fagyoktól . .. Hogy
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nézték ott a szegényt és a beteget? És mily világításban állt az
egész világ ? ...

De honnan mindez? Hát a lélekből!

Az lsten lelkéből való a világ is, a művész lelkéből a mű, az én
hívő, szerető lelkemből az én világom és életem.

És ezt a hitet akarnám fölkelteni: hinni a hit, az eszmény, a
szeretet erejében; ezekben az alkotó, teremtő, alakító, színező erők

ben. Hinni, hogy ezek az erők, melyek a lélekben fakadnak, Isten
ből forrásoznak és hogy ezeket Isten a teremtett világ kialakítására
adja nekünk.

Hát ezt hinni ily öntudatra szert tenni, ily lélekkel járni s
ily szemekkel nézni Odaadni a törekvő lelket: bele kell állni tel-
jes erőnkkel az életbe. Nincs készen semmi, hanem ki kell fejleszte
ni ! Törekedni, erőt kiadni, kicsíráztatni ... Kell akarni, kell töre
kedni, nem csüggedni !

Már most honnan merítünk erőt erre? Van sok forrás. Először

is a természetes kedv, természetes erély; törekvés; családi érzés s
becsületérzés: ellenállni a rossznak, a csábításnak ... ha sikertelen
ségekkel küzdünk, kitartunk. Hasonlóképp, ha nehézségek támadnak
emberek és körűlmények részéről ... De a legbővebb forrás: az oda
adás, mikor Istenhez símulok; szent akaratához. Erőt, indítást és
vigaszt ad!

Odaadni a szeretetben magát. Jézus szeret, én is Űt ... Símulni,
megnyugodni ... eltelni, örvendezni... .

Minden oltárszekrény, ahol az oltáriszentséget tartják, nekem
titokzatos szent hely, ahol a léleknek Istennel sajátos kapcsolatai
vannak. Egy misztikus szent barlang, ahol a lélekre ingerek hatnak,
s a homály fényes lesz s a csend némasága beszédes. Ez azért van,
mert Krisztus van itt s vele sok-sok szellemi energia. Gondoljunk
a betlehemi barlangra: mily csupasz és dísztelen volt az is, de hogy
festett az a hívő, imádkozó lélek előtt! (1910. jan. 2.)

A szelídség nyítogatja a szemet és lelket

A természet, a művészet, az élet csak annak adhat valamit, aki
elfogadja tőle azt, amit kaphat. Semmi sem szép, ami nem egész
magában. Senki sem birhatja, foglalhatja és élvezheti a világot, aki
nem áll eléje nyilt, érzékeny, - mondjuk szelid lelkülettel.

Mély értelmű a második boldogság: boldogok a szelídek, mert
ők lesznek birtokosai a földnek ... A föld a maga szépségeit a sze
lídeknek nyilatkoztatja ki ... Övék az, igazán az övék, az ő öröksé
gük. A vad, a marcona nem állítja és nem hangolja lelkét az őt

környékező világhoz, azért ennek nincs is mit mondania. Néma ...
Kell tehát valami áhítat., vagyis egy koncentrált és magát oda

adó, ugyanakkor fogékony, befogadó lélek. Aki egyet gondol, egyet
érez, szenved és élvez az őt megszólít6, feléje csendülő valósággal ...
Ami elénk lép, azt meg kell érteni, át kell érezni, abba bele kell
élni magunkat. A szépre, jóra, kedvesre hangolva kell lenni, vagyis
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ugyanazokat a ritmusokat és rezgéseket kell fölfogni, melyek a
műből, a mű mögött álló lélekből és szellemböl csendülnek ...

Csak áhítatos lelkek élvezik a természetet és az isteninek élet
ben és erényben való megnyilatkozását.

(Egy készülő mű előszavából.)

A törvény és az élet

A törvény korlátnak látszik, nyomásnak, elnyomásnak, féknek,
a szabadság akadályának, mikor halljuk: nem szabad! Mikor folyton
hangzik az a "ne" ... ne lopj, ne ölj! ... ne gyűlölj, ne végy bosz
szút, - ne légy irígy, féltékeny. Pedig ez nem nyomás, hanem föl
emelés, voltaképpen a "szellemmel", a Szentlélekkel való telítés. 
Zavar a tagadó kifejezés, de pozitív az értelme: ne légy sötét, szel
lemtelen, korlátolt, piszkos, alacsony. Tagadja a tagadást!

A törvényt mindig úgy kell néznem, mint fölszabadítást a kor
láttól, a nemtelenségtől; a kötelék szétszakítását, mely rabságban
tartott. - A törvény által az igézet eloszlott, a szögletesség letört,
az életfolyás tisztult.

Hálát adok a törvényért. Nem én találtam ki, Isten adta finom
megérzések révén. Mély belátások révén, melyek hegyekre vezettek
a lapályból, a komiszságból; felhőkön, kételyeken át, a villámlások
bizonytalan megvilágítasán át az igazsághoz (Mózes a Sinai hegyen,
lent a dorbézoló nép; Krisztus a Tábor hegyén, lent a nyomorúság
és az ördög hatalma, melyet megtör az ima és a böjt).

A törvényt akarom nyomban uralomra juttatni. Nemcsak a
rosszat, mint a törvény áthágasát akarom kerülni, hanem söpörni
akarok szemetet és kipusztítani a rossz csíráit, a savanyodás erjesz
tő bacillusait, a neheztelő érzéseket, a sokféle lerakódást, iszapo
lá st ... Ú Uram! Cor mundum crea ! (Naplórészlet 1913. szept. 9.)

Közösségi érzés

Mi Atyánk! Miért mi? Mert azt sohasem imádkozzuk egyma
gunk. Mintha karjainkat kétoldalt kiterjesztenénk és innen is, on
nan is számtalan kar és kéz fonódnék egybe, és egész felhő nyúlna
az ég felé. Fehér, fekete, sárga kezek, mert a Miatyánkot mindenütt,
az egész föld imádkozza, és még valaki ott fönn velünk. Négerrel,
kínaival együtt ...

Nem vagyunk egyedül imádkozók. Akár erdőben, akár padlás
lyukban, mihelyt mondjuk "Miatyánk", sokkal vagyunk; mellet
tem, velem vannak. (Töredék 1923-ból.)

-A bensőséges élet

Szentek lehetünk, és sok kegyelmet nyerhetünk csak egy nap
js, ha figyelünk és a kegyelmi élet indításainak átadjuk magunkat.

Mi ezt nem hisszük, és ebben titkos önzésünknek és restségünk
nek engedünk. Mentegetjük magunkat: úgy sem lehet! a szeritség
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nagy, meredek magaslat: ki jut oda?! - Éppígy kicsinyeljük a
kegyelmek sokaságát... Pedig csak közre kellene működnünk, és
itt és most nemesen, Krisztus szíve szerint cselekednünk azzal a
nyomatékozott szándékkal, hogy csakis saját benső életünk szeréte
téből, önmagunkért, önmagunk szépségéért, korrektségéért. az édes
mindenért, az énért, gyöngyeimért, lelkemért cselekszem.

Ez a szándék kiemel a külsőség felületességéből 1ÍB magában
nagy áldás. Más szférába állít, mely villanyoz, melynek földje ter
mékeny. Reálissá tesz idealizmusomban. Egy objektummal állít
szembe, melyet meg lehet fogni, és mellyel - ha foglalkozni kezdek,
ingerel is és lehetőségekre akadok, hogy itt valamit tegyünk. Sze
mébe nézhetek és kiolvashatom, ami csúnya, és ugyanakkor látom,
hogy ez én vagyok ... És ezt lehet tisztítani, izzítani, hangolni, ala
kítani ... Gondolatokat és érzéseket ad kezembe, mint egy köteget,
gombolyagot: fond, sződd! (Elmélkedés-részlet.)

Közli Belon Gellért

Elisabeth Langgiisser

KORATAVASZI ERDO

Mint kutya, árny fut a csüHegen át,
Nyúlpihe-bodros a tüske, az ág.
Tejszerű csillag ezüstje csepeg.
Élet, ki él le ? Ki ölti mezed?

Mormol az ajk. Nesze csendbe vesző,

Surrog a rokka. Az ősszüle sző.

Csipkerózsára gally ostora vág -
De hallja-e ríni? És hallja magát?

Mély vize zúg. Csoda-sejtelem int,
Reszket a föld szive s kis rög e mind.
Vadtövisen puha gyantaszem ül
S egy isteni lény ma a fára feszül.

HUSVÉTHÉTFO

Kél ujjongó messzeségból,
Szabadult fény szövi át,
Mint a hidpillér a vízből,

Egy szeplőtelen világ.

Emberségét sejtve térdel
Férfi, nő s kart karba fon:
A Fiú dicsőült teste
Feltámadott e napon.

Jehova szövetségprése
Sajtolta a bort, a vért,
Égünk s érezzük a Lélek
Izzó kapocs-erejét.

Vdvözült testek ragyognak
- Soselátott sűrű rend 
S idő s tér határán túlról
Az igért ország dereng.

Bittei Lajos fordítása
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