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PROHASZI(A TRAGEDIAI
Igénytelen című értekezéssor jelent meg a Magyar Sion vidéki teológiai folyó

irat 1902. évfolyamában: Két világnézet. Szerzője Dr. Pethőnek jelezte magát, no
ha mindenki tudta már, hogy Prohászka Ottokár írói álneve. Folyóiratolvasók
egyike-más.ka figyelt csak föl a tudományos dolgozatok között megbújó írás új
hangjára. Mikor azonban a következő évben könyvalakban is megjelent, Prohász
ka nevét viselte a könyv, és ezt a címet: Duuiuimas világnézet. Kevesen tud
ják, hogyan jött létre ez a változás. Hogy a szerényen kínálkozó, - miritegy test
véri segítségét és szelgálatát a keresőnek fölajánló - Két világnézetből miként
lett Diadalmas világnézet, mely már nem szerény és nem kereső, de fölényes, biz
tes, támadó, sőt lehengerlő már a címében is, sőt - mai kifejezéssel - trium
fal ista, vagyis győzelemittasságot sugárzik már előre és nem enged megfontolást,
sőt előre igényli a lélek föltétlen hódolatát. Vagyis a cím szertnt a szerző győz

tesnek tudja magát, ki a szellemi nagyok biztos pozícióit birtokolja. És mínt
hogy Prohászka egyénisége és szellemisége az utókorban mintegy azonosult "dia
dalmas világnézetével", ebben mint jelképben látta felmagasztosuini híveinek tá
bora, és ezért riadoznak tőle a még csak tájékozódók és keresők, és nem látnak
benne fantáziát a szellemi világ utainak vándorai, hiszen a beérkezés és jóllakás,
a győzelem és a diadal a keresőknek gát és akadály tud lenni, és aki már megta
lálta kincsét, nehezen tud védekezni a jóllakottság ellen a szellemi világban is.
Azt hiszik, hogy elfeledték a keresés kínját és gyötrelmét.

Noha változatlanul kerültek a könyvbe az értekezések, melyek szellemi út
keresésre hívták és hívják az olvasot, munkaközösségének egyik energikus nő

tagja erősködött, hogy meg kell változtatni a cimet, éspedig Diadalmas világnézet
té. Prohászka az ő nagystílű nemtörődömségével ráhagyta (lehet, tán szerenesés
nek is találta ?). Ez a kicsiny, látszólag jelentéktelen (valójában tényleg jelen
téktelen) eset tárja fel előttünk Prohászka tragédiainak kulcsát. És ahogy az
ember benne van írásában vagy a tenyerének vájataiban, úgy az ember életének ka
rakterísztíkuma ki ol vasható apró cselekedeteiből, történéseinek kevésbé fontos
mozzanataiból.

Pascal azt mondja, hogy az emberben találkozik a nagyság és a kicsiség, az
erő és a gyöngeség. Némi áttétellel azt is mondhatnánk, hogy ami nagy az em
berben, az kicsi is, és ami benne kicsiny vagy gyönge, az a nagysága és ereje
is. A hagyományos kereszténység Prohászkában rumdig csak a nagyot, a szellem
fönségét é's heroikus diadalát emlegette. Legendás Parsifált vagy Bíboros Apollót
látnak benne (Ravasz László). De hogy mi volt a gyöngesége, a kicsisége, azt
nem keresték sohasem, pedig ebben rejlik tragédiátnak kulcsa. Ebben a gyönge
ségben rejlik elfeledettsége is, az őt ért és érő bírálatok sorozata. Ez a gyenge
ség mutatkozik meg abban, hogy ő, aki távol állott a diadalittasságtól, és mi
sem volt jobban ellenére, mrnt a társadalmi súllyal vagy győzelemtudattal való
hódítás, elfogadta, eltűrte a körülötte lévő világ kívánságait, igényeit, törekvéseit
-- szcrínte - másodrendű dolgokban. Miként a címváltoztatást is a könyvön.

(Érdekesség kedvéért jegyezzük meg. hogy Newman milyen kínos gondos
sággal kezelte iratait, többször átdolgozta naplóit, önéletrajzát, könyveit: mindent
szelleme által lemérve akart az utókornak átadni.)

Prohászka nagysága és gyöngesége: az ő apostolsága.

AZ APOSTOLSAG ISMÉRVEI. Prohászka méltatásában fáradhatatlan volt kora
és a nyomban utána következő korszak. Megtették őt mindennek, méghozzá fel
ső fokban, pedig ő nem akart sem tudós, sem filozófus, sem vezér, sem ideoló
giák szülőaty]a, sem forradalmár, sem a hatalom megszállottja lenni. Egyedül
csak apostol akart lenni, akinek felfogása az volt, ami a kategzohén apostolé,
Pálé volt: "Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról" (I. Kor
2,2). Híres nagyváradi előadásában (1903) így fogalmazza meg: "Jézus tehát nem
lett cézár, sem tudós, sem művész, sem munkás. Programja sem a hatalom,
sem a tudomány, sem a munka révén nem ígér boldogságet az emberiségnek.
Mi lett tehát ez a Jézus? Megmondom: ember, ki az Isten országát hordozza
magában" (O. M. XX. 262). Ezért Prohászkának is ez volt apostoli krédója: "Úgy
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tekintsenek minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak megbízottjait. A
megbízottól pedig nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen. Egyáltalán
nem törődöm azzal, hogy ti mondtok felőlem ítéletet vagy más emberi bíróság"
(I. Kor 4,1). Prohászka egyet akart: hirdetni Jézust a XX. század emberének, és
tanuságot tenni arról, hogy a modern élet teljessége Krisztus.

Apostol akart tehát lenni. Ez az apostolság volt az ő nagvsága, de gyön
gesége is. És mert ízig-vérig apostol volt, magán kellett hordoznia az apostolság
ismérveit: az égben járó elragadtatás mellett ennek a gyöngeségeit is.

Az apostolról nekünk kissé torz fogalmaink vannak. Azt gondoljuk, hogy
csupatűz ember. akinek kiáradó perzselő lángja végigpusztít a hajlongó nádason,
és kíégetve miriden lcísszerűséget korából és környezetéből, nagy tettek és áldo
zatok hősies vállalására lobbantja őket. Ebből a '- látszólag imponáló. de mégis
csak téves - apostolszemléletből akarta kigyógyítani Szent Pál a korintusi hí
veket, amikor olyan szemléletesen megrajzolja az apostolság negatív összetevő.t.

"Örömest eltűritek - mondja az új tanítások vezető szellemeiről, az ál-aposto
lokról - az oktalanokat . " Eltűritek, ha valaki titeket szolgává tesz. ha kifoszt,
ha kihasznál, ha fölétek kerekedik, ha arcul ver. Szégyenkezve vallom be. hogy
mi ettől tartózkodtunk" (II. Kor 11,20). A tömeg-ember igényli a nálánál na,
gyobb embert, vagyegyszerűen csak "nagy" embert. És mert benne hiszi meg
testesültnek eszmevilágát, hódol előtte szolgamódra, mint bálványa előtt, és
hagyja magát elsodortatni mindent fölemésztő áldozatokra. Az evangéliumi apos
tol mindenképpen lemond az elvakult lelkesedés teremtette "szolgaság"-ról és a
fanatizmusokban követelt és hozott áldozatokról (Pálnál: "kifoszt, kihasznál"). 
Prohászkától is számon kéri az utókor, hogy miért nem babonázta meg kora
emberét úgy, hogy az csak keresztény és igaz keresztény legyen. És miért nem
tudta úgy mozgósítani lelkes táborának erőit. hogy megvalósítsa a szeretet ural
mát egy önmagát fölemészteni képes áldozatosságban. Vagy ha mindezt nem te
hette, miért nem ostorozta kora bűneit és tévedéseit, vagy legalábbis ell{eresz
ténytelenedését úgy, ahogy egy Savonarola tette (Pál: "arcul ver"), vagy legalább
is miért nem határolta el magát ezektől radikálisabban (Pál: .,fölétek kereke
dik")? És mert mint igazi apostol Pállal együtt lemondott ezekről az imnonálóan
nagy gesztusokról, ezért Pállal együtt ő is megkapja: "A levelek - mondják 
súlyosak és kemények, de személyes meatetené-ében (Iöl lépésében) nincs erő"

(II. Kor 10,10). Pállal együtt vállalta a világ ítéletét: "Mi oktalanok vagyunk
Krisztusért ... mí gyöngék vagyunk ... mi megvetettek" (I. Kor 4,10). És Pállal
együtt vallotta: "Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolzája: nagy türe
lemmel ... dicsőségben és megszégyenülésben, gyalázatban és jóhírnévben. mint
csalók és mégis igazmondók, mint ismeretlenek és mégis jól ismertek" (II. Kor
6,4-9). Az apostoli vallomás mindeme szavának megvan Prohászkánál az élet
rajzi megfelelő történés - mínt nagy vonásokban látni fogjuk -, de minden
ben "Isten szolgájaként" akart viselkedni és viselkedett is. Ez teszi láthatóvá
életén az "apostol" ismérveit.

PROHÁSZKA GYÖNGESÉGE. Aki apostol akar lenni, annak nemcsak küldője

eszmevilágában kell otthonosnak lennie; hanem azok világában is, akikhez kü l
detik. Mint Pál apostol jelzi is: "Mindenkinek szelgájává lettem. hogy minél
több embert megnyerjek. A zsidók közt zsidóvá lettem. hogy megnyerjem a zsi
dókat. .. A törvényen kívül állók közt, mint aki törvényen kívül áll, .. , csak
hogy megnyerjem a törvényen kívül állókat. A gyöngék közt gvöngévé lettem,
hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mndenkit
megmentsek" (I. Kor 19-22).

Prohászka, mint a XX. század apostola, hitelessé akarta tenni a keresztény
séget a modern világ előtt, ezért szinte beletestesült a modern világ szellemi
mozgalmaíba és Irányzataiba. De nemcsak a világjelenségekbe. hanem a hazai
reformkatolicizmusba, sőt még lejjebb szállva a körülötte élő közössézek és em
berek igényeibe. A magyar katolikus tömegek benne találtak rá a lelkük mélvén
élő eszmények megtestesítőjére és így kisajátították maguknak mint bálványu
kat, hurcolták-vitték mint diadalmi tróf'eát. ünnepelték. mint szellemi csaták
győztesét. Nem volt város úgyszólván az ee:ész országban, hol ne tartott volna
előadást, lelkigyakorlatot vagy ünnepi beszé-tet. Nem volt újság, folyóirat. meJy
ne kért volna tőle tanulmányt vagy megnyilatkozást. vezércikket vavy megemlé
kezést. Lett légyen ez a lap katolikus vagy liberális. hivő vagy hitetlen. vallá
sos vagy profán jellegű. Iránymutatást, uralkodói kijelentéseket, prófétai meg-
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látásokat vártak tőle, vagy legalábbis a tennivalók világos és hiteles megfogal
mazását ill. útmutatást az élet diktátumaira. Es ő vállalta a szellem szolgálatát
míndenütt, ahol szelgálatot vélt tenni - sokszor le nem mérten és kritika nél
kül is, erre ugyanis nem engedett időt, - a filiszteri okosság hiányzott belőle, 
apostoli buzgalma. Nemcsak ő testesült bele környezetébe, de a környezet is
magához kötötte, akarva-akaratlanul magáénak tudta, a maga számára kisajá
tította és kicsiségének, hibáinak védelmező pajzsául maga elé tartotta (libe
ralizmus, modernizmus, antiszemitizmus ...) és maga sem tudott szabadulni tő

lük. Ezek vezettek tragédiáíhoz,

PROHÁSZKA NIMBUSZA. Hogy nickkora áldozatot vállalt Prohászka akkor,
amikor az apostol-gyöngeséget választotta ahelyett, hogy az ún. "nagy ember"
nagy gesztusait vette volna föl, az kiderül abból, hogy - Sík Sándor szavával
- "mint jelenség" volt elbűvölő. Senkit sem ismerünk kortársai között, akit
olyan nagy tömegek és szellemi nagyságok vettek volna körül tomboló lelke
sedésükkel és ünneplésükkel. És a bevezetésben jelzett "diadalmas"-ság éppen
azért tragikus, mert minden adottsága megvolt ahhoz, hogy ezt a diadalmassá
gat maga körül kiváltsa, noha ezt egyáltalán nem akarta. Érdemes - egy kissé
kltérve - a kortársakat megkérdezni Prohászkáról. De nem a megittasult kato
likus tömegeket és személyeket, hanem az azon kívülieket.

Nem szabad csodálkoznunk a katolikus tömegek lelkesültségén amikor pél
dául Vészi József vezércikket szentel Prohászkának a Budapesti Naplóban. mely
nek főszerkesztője volt, és amely a liberális-szabadkőmüves gondolkodás lapja
volt, és "amely - a nemrég megjelent Magyar Életrajzi Lexikon szerínt - töb
bek közott Ady műveinek a Nyugat megjelenéséig a legfontosabb fóruma volt"
OVI. É. Lexikon. II. 993). A vezércikk így kezdődik: "A katolikus nagygyűlés csat
tanója egy tüzes lelkű, tüzes szavú, szilaj f'antáziájú és nagytudományú fiatal
pap beszéde volt: Prohászka Ottokáré. Erős legény és mindenképpen érdekes
ember ez az elragadó lendületű szónok. Rendkívüli egyéniség minden ízében.
Poétalélekkel míveli a tudománynak két ellentétes pólusát: a theológiát és a '
gcológiát ... A Iegrendkfvülibb benne tán mégis az ő temperamentuma. Az ő vére
hamisítatlan titánvér, amilyen az ókorban Peliont az Osszára hajigálta s vak
merő dacával ostrom alá fogta az Olympost is" (B. N. 287. szám. 1902. okt. 19).
:ZV1ég feltűnőbb az ateizmusból ugyan kifelé tartó, de antiklerikalizmusát még
erősen őrző Gárdonyi Géza 1912 decemberében írt levele: "Ahol Ottokár püs
pököt köszöntik, én is ott állok pálmaággal ... Köszöntöm a napbaöltözött em
bert, kit Isten homlokon jelölt a kiválasztottság fényes jelével... Az ő írása
fényben úszó Iiliommezö. És az ő szónoklása csillageső a sötétségben. Boldog a
templom, amelybe ő belép! A gyertyák maguktól meggyulladnak . .. Mert az ő

igéje napfény és melegség és erő" CA Prohászka-múzeumból). Még Ady Endre
támadó írásaiból is ki érezni rendkívüli hatását. Prohászka nagyváradi
híres előadását (1903 március) kommentálva írja: "Nem fogunk Vészi Józsefék
hibájába esni és .nem fogjuk kivételesen nagy embernek deklarálni Prohászka
Ottokárt csak azért, mert merészebbnek és intellektusban gazdagabbnak látszik,
mint többi fegyverese az ecclesia militansnak" (Fekete lobogó, 66. o.). így támad
Ady az őt fölfedező Vészire. A támadás mellett azért elismeri, hogy "tegnap két
szabadkőműves áradozva beszélt nekünk Prohászkáról, kiről Vészi József vezér
cikket írt" (uo. 67). Majd később: "I-!:'ltározottan érdekes egyéniség ez a Prohász
ka. Nagyváradi beszéde is érdekes volt" - állapítja meg, és miután hűségesen

Ieközlí lapjában az előadás lényegét, három nagy bekezdésben is szó szerinti
idézettel világítja meg Prohászka témáját. Antiklerikális szemléletében ez csak
a harcmodor változása a m'ridenképpen uralkodni akaró papságnak, mégis meg
jegyzi: "Lám a nagyközönség - soraiban sok zsidó és protestáns - el volt ra
gadtatva. A modern jezsuitizmus simább, ötletesebb a réginél" (uo. 69). Ady
pár évvel későbbi botránkozásának tenorjából olvashatjuk ki, hogy ha nem is
engedte mazát meghódíttatnt Prohászkától. nem is tudott elmenni mellette hi
degen. 1908-ban az országos Lourdes-i zarándoklattal kapcsolatban utalva Pro
hászka természettudományos gondolkodására írja: "Dicsérték is érte, még a leg
harcosabb szabadkőművesek is. És most a természettudományi alapon álló Pro
hászka nyájat vezet Lourdes-be" (uo.68).

Ha az egyházon kívülállók így írnak és így beszélnek Prohászkáról, nem
szabad csodálkoznunk a megújulás előszelét érző katolikus tömegek lelkesedésén,
kirobbanó ünneplésén és tiszteletén. És mert ő ezt a kiváltott lelkesedést nem
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személyének tulajdonította, hanem az általa küldetésszerűen képviselt eszmék va
rázsának, úgy vélhette, hogy neki is eggyé kell lennie az őt befogadó és elis
merő tömeggel. Kettős lefoglalás történt tehát: kora lefoglalta, bálványául tisz
telte, maga fölé írányítóul és parancsolóul rendelte Ottokár püspököt, ő viszont
egy akart lenni kora emberével, azonosulni és beletestesülni a modem kor szel
lemi igényeibe és áramlataiba, hogy azokban élve mutassa az utat - apostoli
hivatása és küldetése szerint - az ég felé, Rosszul tette? Hibázott? "Minden
kinek szolgája lettem - mondja Szent Pál apostol - hogy minél több embert
megnyerjek" (L Kor 8,19). A szolga odakötődik urához, az apostolodakötődik

társadalmához. Ezért kell megértenünk azokat, akik a társadalmi mozgások felől

itélik meg Prohászkát (és más korok más apostolait is). Mert igen nehéz külön
választaní a társadalmi erők mozgását és mozgatását, De mcrt az apostol 
így Prohászka is - küldetéssel megy a társadalomhoz, így az apostolnak tár
sadalomhoz való kötődésében indulati elemek játsszák a főszerepet: tudatosan
vállalja a beletestesülést, de nem azért, hogy azonosuljon, hanem azért, hogy ki
emelje onnét azokat, akikhez küldetett. Hogy ez nem sikerülhet? .. Ez a tragé
dia.

Ezért lássuk Prohászka apostolságait és tragédiáit, de nem annyira külső

szerepléseiből, hanem intim, belső világából.

A TUDOMÁNY APOSTOLSÁGA. A XIX. század megittasult a tudományok ha
ladásától és a fölfedezések sorozata káprázatba ejtette az emberiséget. Az ér
telem szinte mindenre képes ereje megbűvölte az értelmiséget.

Prohászka nem készült tudósnak, noha kitűnő iskolája volt Rómában, ahol
-- növendék létére - annyira feltűnt tudásával, hogya szellemes XIII. Leó pápa
Simor hercegprímásnál mint "burrasca"-ról (viharról) tesz említést róla. Egyik
bíborossá lett tanára pedig, Mazzella, vagy egy korszakfordító szentnek vagy
egy modern eretnek vezérnek posztját jövendöli neki. Százac1unk tízes éveiben
Alexander Bernát egyetemi tanár - akiről a most megjelent Magyar Életrajzi
Lexikon azt jegyzi föl, hogy "sokat tett a világirodalom nagy műveinek ismer
tetése, népszerűsítése, a filozófiai műveltség és a filozófiai műnyelv fejlesztése
érdekében" (M. É. L. I. 20.) - akinek tehát a legnagyobbakon pallérozódott el
méje az irodalmi lényegek meglátására - 1911-ben Prohászka akadémiai székfog
lalóját bírálva "egy filozófiai rendszer kemény vázáról" beszél, mely "erős anali
tikus gondolkodás alapján nyugszik" (Magyar Figyelő, 1911. 404. l.), és előadása

"gondolkodása tág köréről ... adhat fogalmat" (uo.). Az európai gondolkodás lég
körében éppen akkor kialakulóban lévő "élet" és "tett" filozófiáját ő is meg
alkothatta volna, hisz naplóiban az első laptól kezdve minden oldalon olvasha
tunk gondolatsztkrákat, mik a filozófia professzorának fennebb idézett megálla
pításában szereplő analitikus elemző készségével és rendszeralkotó erejével tel
jes művé válhatott volna, és így megelőzbette volna Blondelt is, Bergsont is.
De nem tette, mert ő elsősorban apostol kívánt lenni: Isten hírnöke, nem pedig
filozófus vagy filozófiai rendszer megalkotója.

Apostolságból vállalta a tudományok művelését is, hiszen ez volt századá
nak csillaga, és az emberek sok nehézséget éreztek a tudomány vívmányai kö
zött a hit szemléletével szemben. "A természettudománnyal foglalkozom - írja
1886. február 2-án - Jézus Szíve dicsőségére." Azért idézzük éppen ezt a leg
jámborabbnak ható fogalmazását, hogy teljes tudatosságában izzék föl előttünk

és ne szokványos frázisként fogjuk az apostoliság értelmét Prohászkánál. És
hogy mennyire nem kedvtelésből tette ezt, hanem vállalt feladatból, már koráb
ban is megtaláljuk panaszkodásainak nyomait. Például 1885. április 5-én írja
naplójában: "Néha semmi tudományos olvasmány nem ízlik, nem találok benne
zamatot és nedvet. Utóvégre minden termékenységnek talaja az élet, melvbe
gyökerezzék a tudomány". Valamivel később: "Kitartó akarok lenni munkálko
dásomban s legyőzöm a természetes restséget vagy inkább azon ízetlenséget,
mellyel a hosszabb munka és fáradtság eltölti az érzelmes lelket" (1886. febr.
2.) Egy évvel később így biztatja magát: "Tanulni nyakra-főre a korunkban el
kelő tudományokat!" (1886. júl. 14.) És mindezt vállalja akkor, amikor délu
tánjait a Tamás-hegyi szegények kunyhóiban tölti, estéit pedig az esztergomi ipa
roslegények között. És a szorosan vett tanári kötelességeinek ellátása mellett.

Először a papokat szeretné fölkészíteni tudományosan. Az akkor már halódó
Magyar Sion folyóiratot átveszi Zádori Jánostól és 17 éven keresztül szerkesz
ti egyik tanártársával. Másokat mindíg előbbre enged, nekik adja a mutató-
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sabb megnyilatkozásokat. Ö míntegy 300 könyvet ismertetett vagy bírált a német
teológiai irodalomból. (Érdekes, sem a francia, sem az angol katolikus tudo
mányosság nem szerepelt nála jelentősebben, pedig többet ismert belőlük, De
ezzel is a jobbadán németül olvasni tudó papságot akarta szolgálni.) Es ha
másban igaz lehetett a mondás, hogy Magyarország egy fél évszázaddal marad
el a nyugati szellem áramlásaitól, ebben a 17 évben ez nem volt igaz a kato
líkus teológiát illetően. Az viszont igaz, hogya szolgálat szellemében végezte a
szerkesztést. Az érdekesebb, nagyobb port felverő könyveket mások kezére bízta,
maga pedig vállalta a kisebb igénYű, a napi érdekeket szolgáló, de mégis hasz
nos könyvek ismertetését és ajánlását.

Tragikus, hogy akkor kellett a folyóirat utolsó .példányának megjelennie,
amikor ő elhagyta Esztergomot. Meg kellett szüntetní. "nem a szellemi rész
hiánya", hanem a részvétlenség miatt, ,.mert a folyóirat szükségeit az előfizeté

sek nem fedezik" (Magyar Sion, 1904. utolsó lap).
A természettudományok területén imponáló szaktudásra tett szert és két

kötetes Föld és ég c. munkájával - amit Ady nagyváradi közösségének geoló
gusai és fejlődéselméleti tudósai sem vontak kétségbe tudományos értéké t ille
tően -, de egyéb írásaiban is olyan világosan leszögezte a tudomány és teoló
gIa illetékességi köreit, hogy még a mai modern gondolkodású keresztény is
meglepődve olvassa helyenként, noha a tudomány sok mindenben már túljutcet
rajta. Ö semmi esetre sem kérdezte volna meg a relatíví tást kifejtő Einsteintől,

mint a canterbury érsek: És mi lesz most az Istenbizonyítással ? Ö is Einsteinnel
felelte volna: Semmi sem! - Tragikus, hogy az ember származásában csúcso
sodó fejlődéselméleti megállapításait az 1912-es kiadásból teljesen ki kellett
hagyni. És egész próbálkozása a bírálatoknál egyéb hullámot nem váltott ki.
Pusztába kiáltó hanggá lett évtizedes munkássága.

Amikor pedig az Intellektualizmus tú!hajtásaiban kifejtette életfilozófiáját,
nem filozófiai rendszert akart hirdetni, hanem csak az apostolságot akarta szol
gálni. Csak azt foglalta össze, amit Naplóiban kezdettől fogva, a Di.adalmas világ
nézetben pedig már 10 évvel azelőtt kifejtett. Ez pedig nem ész- és tudomány
ellenesség, hanem az ész és tudomány illetékességi körének megállapítása és
kijelölése. "Prohászka nem akarja kisebbíteni (az észt)" - írja Alexander Ber
nát is, bár ő is az értelem lefokozását érzi ki az élet túlhansúlyozásából, Ha
egy vakító reflektor mellett kigyújtok egy jupiterlámpát, az előbb még vakító
lámpa elhalványul, noha semmit sem vesztett fényéb ől. Az élet igézetében égő

Prohászka az ész és tudomány ilyen természetű elfakulására mutatott rá. Sem
mivel sem becsülte alább az értelmi munkát, mint a nagy filozófusok. Érdemes
volna rnegszámolni, hogy a 70 oldalas dolgozatban hányszor szerepel az értelem
védelme. "Ez nem annyit jelent, hogy nincs ismeret, s hogy nincs az ismeret
ben értelmi tartalom és igazság; ez nem lemondás és skepsis, hanem igenis an
nak a meggyőződésnek a hitvallása, hogy az élet és a világ fölényesebb. mint
minden fogalom és systema" (Int. túlhajtásai, 4. o.). Az ész és a tudomány nem
kapcsolható ki az ember életéből, azokon keresztül kell haladni, de megállni
sem szabad, mint ahogy hidakon vagy félúton sem áll meg az ember. Tévedése
nem volt, tévedőnek nyilvánították.

A tragédia az, hogy amiben a legnagyobb szelgálatot akarta tenni, azt ér
iették félre, azon akadtak fönn, és az vezetett az indexre-tételhez. - Szent Agos
ton két kötetnyit írt össze élete végén Retractatio címén, melyben visszavon
ja, helyesbíti, korrigálja irodalmi munkásságának tévedéseit. Prohászkának nem
kellett egy mondatot sem visszavonnia, mégis élete végéig kellett az indexre
tétel stigmáit viselnie.

A HATALOM MARTíRJA. Életírásokban, megemlékezésekben ma is úgy szere
pel Prohászka, mint aki kora hatalmasainak kedvezettje volt. Gergely Jenőnek
a Világosságban megjelenő és nagyobbrészt figyelmet keltően tárgyilagos mélta
tásában is ezt olvassuk: "a Császka és Samassa érsekkel rokonságban lévő, ki
emelkedő tehetségű papnövendéket a bőkezű mecénás, Simor prímás Rómába kü ld
te tanulni" (Világosság, 1973. ll. 635). Katolikus torrásból értesült így. De amíg
Prohászka leveleit ki nem adjuk. addig megmarad a tévedés. Ö írja egyik leve
lében.hogy míg másokat ösztöndíjjal küldtek Rómába, neki úgy kellett ..össze
koldulnia" ezt jótékony kanonokoktól Az igaz, hogy hazajöttekor nagy elismerés
sel volt róla Simor prímás - talán befolyásolta XIII. Leó nyilatkozata -, de
tény az, hogy az elöregedő Simor alatt is, az utód Vaszary alatt is már-már vi-
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dékre kellett mennie plébánosnak hajthatatlan magatartása miatt. Karrierjére
pedig jellemző, hogy amíg mások egy-két éves pap korukban a teológián meg
kapják szuktúrgyukat, ő nyolc évig várt erre, ezalatt gimnáziumi fokon latint
görögöt tanított. A dogmatikát csak 1890-ben kapta meg, és azt is, amit nagyon
ambicionált: a lelkitgazgatőságot, amiben azután valóban a legnagyobbra nőtt.

- Érdekes az is, hogy sokkal kisebb tehetségű és sokkal fiatalabb embereket
(pl. utódját, Dudeket) a teológiai kar "meghív" a tanárságra, és ezzel fejezi ki
elismerését az egyetemi katedra várományosa iránt; a Diadalmas világnézet, a
Fiúd. és ég, továbbá 20 éves tanári és tudományos múlt Prohászkájának tanár
tó] tanárig kellett vándorolnia és szavazatokat koldulnia tanárrá választásához.
- A püspöki karba sem a püspökök invitáló szeretete vagy kívánsága, vagy a
főkegyúri jogot gyakorló királyi kegy juttatta - mint ahogy ezt szintén sokan
gondolják. Az 1905-ben hatalomra jutó ún. darabont-kormány népszerűtlenségéri

kívánt segíteni a politikai érdek az akkor már országosan népszerűvé lett Pro
hászka püspöki kinevezésével. Ferenc József császár csak "Tulpenbischof"-nak
nevezte (az osztrákkal szemben a magyar ipart támogató nemzeti mozgalom
jelvénye volt a tulipán).

Később, az indexre-tétel után, mikor a lemondatott Vaszary Kolos herceg
prímás utódjáról volt szó, a császári kamarrlla Prohászkára gondolt. De prí
massá is csak azért akarta megtenni, hogy megbosszulja a vétójog eltörlését.
A vétójogot az osztrák császár gyakorolta a pápaválasztáskor, ha a neki nem
tetsző bíboros került volna pápai trónra. Ezt 190:3-ban gyakorolta utoljára; X.
Pius első intézkedései közé tartozott ennek a jognak az eltörlése. A Szentszék
által indexre tett Prohászka kinevezésével akarta ezt visszaadni, akit különben
az ország érseki pallium és bíbor nélkül is első főpapjának tartott. A tárgya
lások azonban már a kezdeti szakaszban elakadtak, mert az egyébként lojális
Prohászka a lojalitásnak arra a szűkebb kapcsolatára gondolni sem akart, amit
elvártak volna tőle. Egy beszéd elmondásáról lett volna szó, amit azzal utasí
tottel: Magyar ember ezt el nem mondhatja! _. Egyébként sem kívánt "följeiJb
menni", amint ez kiderült az erdélyi püspökségre, később pedig a kalocsai ér
sekségre való átmenetelével kapcsolatos magatartásából.

A püspöki méltóságot sem ambícionálta. Ö volt az, aki teológiai tanár korá
ban kétszer is szemére merte hányni a liberális kormánynak, hogy üresen hagy
ja a püspöki székeket. Aki a püspöki talár vágyálmát hordozza, az nem tesz
ilyen merész lépéseket. Ö is érezte ezt - mint később naplóiban megfogalmazza:
,.Egyre inkább belatom. hogy én egyáltalán nem vagyok püspöknek való". Még
inkább így érzett a köréje sereglő fiatal papság és egyetemi ifjúság. Vívódnia
kellett míg döntést hozott. Végső indítékait nem ismerjük. Ez időből szárma
zó levelei mutatják, hogy maga is látta azt a nehézséget, amit üstökösként sza
guldaní kezdő pályáján a püspöki méltóság jelentett: hogy szellemének szabad
szárnyalását a méltóság mégiscsak fékezheti és akaratlanul is kompromisszumokra
kényszeríti, stb. Nem járunk mcssze az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy Pro
hászkát éppen az vezette a püspökség elfogadásában, hogya hierarchia abszolút
uralma alatt élő egyházban többet használhat a magyar kereszténységnek, ha
a társadalmilag óriási súllyal rendelkező testület tagjává lesz. Az viszont tény,
hogy nem volt a püspöki kar embere püspöksége előtt sem. Ezt Ady szeme is
jól megf'í cyelte, Ezt írja: a nagyváradi beszéden "jelenlévő öreg papok nem na
gyon lelkesedtek a beszéden". Vészí is elválasztja a hierarchiától Prohászkát
vezércíkkében, miért is a katolikus oldalról "konlwlyhintők" címen kap ő is,
Ady is választ. De azért így volt. Mert maga jegyzi föl naplóiban aSamassánál
tett látogatásakor elhangzott közismert párbeszédet. Samassa egyházmegyéjében el
is tiltotta híveit Prohászka könyveinek olvasásától. És mikor Prohászka a püs
pöki kar tagjaként az első gyűlések valamelyikén fölvetette az egyházi nagy
birtokok kérdését és valami megoldást sürgetett. Samassa érsek - hírek szerint

egy cédulát köröztetett a gyülekezetben Prohászka beszéde alatt: Mit akar
ez a taknyos?! (si t venia verbo).

A későbbiek során valóban nagy súllyal esett latba tekintélye, de ez nem
a zseni nagyságának való meghódolásból eredt, pláne nem az ő vezérkední
akarásából, hanem egyszerűen abból a tényből, hogy idősödni kezdett és
az úiabb püspökök között több volt olyan, aki fiatalabb lévén felnézett rá.

Püspöki hatalmának gyakorlásában még ma is kipusztíthatatlanok az el
marasztaló legendák: hogy rosszul kormányzott. hogy sohasem volt otthon, hogy
papjai megválasztásában nem volt jó emberismerő, hogy rossz gazda volt anya-
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giakban. Ezek az elmarasztaló legendák igazak is, meg nem is, aszerint hogy
mílyen szempontból nézzük. Ha a hatalommal való kormányzást a hatalmaskodók
és a bürokraták szemüvegéri nézzük, valóban nem volt klasszikus kormányzó,
sőt rossz kormányzó volt és gazdaságilag is mindig bajokkal küszködött. Am
ha azt nézzük, hogy nála a hatalom csak eszköz volt a lelkek szolgálatában és
nem öncél, mit tűzön-vízen keresztül fenn kell tartani és érvényesíteni kell, ak
kor megérezzük hibáiban is azt a humanizmust, ami nála mindig az első és leg
fontosabb volt. De ettől az általános, apostoli szemponttól eltekintve, ha meg
nézzük mostanában a fehéregyházmegyei plébániák irattáraiból előkerülő kora
beli aktákat, mik az iktató számtól kezdve az aláírásig saját kezétől származ
nak, akkor látjuk, hogy Prohászka nem is a fellegekben járó nagyság volt, mi
kor olyan okos, részletes és mindenre kiterjedő tanácsokat és utasításokat ad pap
jainak például adó, biztosítási, építkezési stb. ügyekben. a lelkipásztoriakról nem
is szólva. Hogy szinte válogatás nélkül vette fel a papokat, ez igaz; de
hogyan lehetett volna segíteni azon a kiáltó paphiányon, mellyel küzdenie kellett?
Azután meg határtalan paptisztelete segítséget kínált - a csalódások lehetősé

gét is vállalva - a máshol valami oknál fogva kisiklott papoknak. Vagyoni ne
hézségei mögött mindíg embermentésí akciók húzódtak meg, amint azt egy
részletesebb életrajz hivatva lesz föltárni.

Tény, hogy személyesebben, aktívabban kormányzott, mint az egy Majláth
püspök kivételével bármely kortárs püspök; nem volt jobban eladósodva, mint
a korabeli legtöbb egyházi nagybirtok; és az akkori egyházfők közül senki any
nyit nem gyóntatott, betegellátást nem végzett, esketett székvárosában a kormány
zás mellett. Tragédiája: egyedül rajta maradtak meg ezek a bélyegek.

ROMA, ROMA... Egészen érthetetlen Rómához való viszonyának alakulása. Igen
nagy római öntudattal jött haza tanulmányainak végeztével. Többször fölteszi
a kérdést: "Róma, Róma, mi sokat vársz tőlem; meg fogok-e felelhetni azok
nak a várakozásoknak, amelyet a te neved, a te szellemed, a te nagyságod éb
reszt?" (1883. jan. 21.) A neki imponáló XIII. Leó vápa beszédeit és leveleit le
fordítja, később is elsőnek reagál a római megnyilatkozásokra. Emlékezetes volt
sokáig az 1908-as római zanádoklaton mondott pattogó s latin beszéde. - És
mégis: "mintha kék égből villám csapott volna belém, olvasom, hogy indexre
kerültern" (1911. jún. 11.). "Félni nem tudtam; eszem ágába sem jött, hogy itt
baj lehet, de hát lett."

Első reakciója naplóiban: "No, hát fiat voluntas Dei! Ha ezzel a világon
csak egy légynek is segítenek, szívesen elviselem; elviselem, mint megalázta
tást . .. - el, el... s ha ezzel csak azt szerzern meg magamnak, hogy az Isten
biztosabban megbocsát, s jobban szeret: Ó, nem bánom, hogy hegyébe min
den irka-Iírkámat indexre tegyék, s az ujjamat is levágják; szivesen!" És bár
ismét csak naplóiban - tehát nem a nagy nyilvánosságnak - írja: "Ez semmit
sem von le mély hódolatomból és alázatos tiszteletemből a szentszék Iránt"
(1911. júl. 25.). Mégis fel-felszakad benne a seb: "Püspök, kit a pápa szentelt 
és a pápa bélyegzett meg" (uo.). És noha kezdettől fogva mondhatta: "Én minde
nütt csak csitítottam a lelkeket és hivatkoztam más megindexelt exemplárísok
ra is, és egyáltalán föltettem magamban. hogy éppen úgy dolgozorn, konterenciá
zom, lelkigyakorlatozom ezentúl is (1911 július) "- még két és fél évvel utána
is ezt kellett írnia: "Annyi tény, hogy az index-história után valahogy idege
nül éreztem magam az egyházban. idegenül. mint ki nem tartozom az egyházat
képviselő, s inkább formalitások tógaiban feszelgő emberekhez ... De meg azért
is éreztem magam idegenül, mert nem lehet biztonságosan és bátorságosan dol
goznom, s azt kell hinnem, hogy félreértések hínárjába kerülök" (1913. nov. 22.).

Az, hogy titokban folyt le az eljárás (igaz. hogy ez később is általában így
volt) és hogy nem kérdezték meg - pedig a megkérdezés püspök esetében elő

írás volt! -, sérelmes volt rá nézve; de egészen érthetetlen az az ellenszenv,
ami Volpe bíborosban. ki az őt elítélő Officium kongregáció elnöke volt, élt ve
le szemben. Majláth püspök levelezéséből tudjuk, rnermyire legorombította ezt a
szelíd lelkű, Rómát rajongásig tisztelő és szerető püspököt azért, mcrt az indexre
tétel után rögtön Rómába ment, és Prohászka számára X. Pius pápától saját
kezűleg dedikált fényképet hozott. És utána többször is - még 1914-ben is 
szemére hányta Majláthnak Prohászka érdekében tett lépéseit. Ugyancsak ért
hetetlennek tűnik Gasparrí bíboros államtitkár ellenszenve iránta (Csizmadia
Andor: A magyar állam és egyház kapcsolata. 1966, 284. o.) A kalocsai érseki szék-
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nek 1923-ban való betöltésekor nyilvánult ez meg. De később is, mikor Shvoy
Lajos, székesfehérvári püspök-utódja Prohászkának, Ottokár püspök szentté ava
tási ügyének megindításában Serédi bíboros közbenjárását kéri, azt válaszolja,
hogy meg van indexelve és sok ellene a följelentés.

Ez azért is különös, mert éppen akkor a kárionjog új Codexének megjelenése
után kialakult nagy központosítás időszakában az volt a közfelfogás. hogy kár
a püspököt följelenteni Rómában, mert úgyis a püspöknek adnak igazat. És ez
az esetek legkényszerítőbb fajtáin kívül valóban így is volt. De miért vették
készpénznek éppen az ó esetében a följelentéseket? Ez érthetetlen addig, amíg
rá nem jöttünk, hogy Rómában megvoltak az emberi garanciáí a följelentések
nek. Ugyanis egy Prohászka által félreállított papi ember barátja volt Serédi
Jusztiniánnak fiatal pap kora óta, Serédi pedig 1910-től kezdve jobbkeze volt
Gasparri bíborosnak.

Az indexre-tétel után csak egyszer volt Rómában, 1913-ban. 1925-ben egy
szentévi zarándoklatot vezetett volna, de lábfájása miatt erről le kellett mondania.
Rómahűségét mindíg megtartotta. de sebét hordoznia kellett egész életén át.

A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Két temerini zarándok magyar került Rómá
ba lSSI-ben. Öket meglátva ezt írja naplójába: "Oly vággyal, mintha lelkem
ki akarna kelni szűk határaiból, föláldozni magát e szegény, zaklatott, szeron
gatott népért: mít tehetek valamit érted, magyar nép?" (IRől. máj. 15.) Mikor
hazajön Rómából. szinte az első napokban kell felírnia naplójegyzetébe : "Nagy
érdektelenség uralkodik a jobbakban is minden nemesb törekvés iránt; a pa
rasztok helyzetéről beszélgetve egy fiatal ügyvéddel, azt a felvilágosítást vet
tem: tudja a fene, mi lesz?" (1882. aug. 12.) Ez a korán jelentkező küldetés
tudat végigvezeti őt a társadalmi kérdés megoldására tett miridenf'ajta kísér
letben való részvételen; akár elméleti, akár gyakorlati, akár személyi, akár kö
zösségí próbálkozás lett légyen is az, kivette a részét. Minden próbálkozásában
hordozta a sikertelenség és elégtelenség súlyos keresztjét.

Aki egész életén át úgy gyakorolja a szegénységet mint Ő, és olyan tevélee
nven akar segíteni az eléje tornyosuló ínségen, mint ő, kezdve attól, hogy tanár
korában maga hordta a kispapok ebédlőjében talált ételmaradékokat és kollégái
nak használt ruháit a tamáshegyi szegényeknek, egészen addig, hogy püspök ko
rában nem fűttetett magának, hogy az éhező egyetemistáknak többet juttat
hasson, és egy szentferenci nemtörődömséggel vállalta birtokának anyagi csőd

jét és a börtönbejutás veszedelmét, csakhogy megmentsen az öngyilkosságtól egy
családos apát, ki visszaélve jóságával hamisságot követett el egy hitellevéllel ;
- az ilyen ember folyton szenved elégtelensége tudatától. De fokozódott ez
azáltal is, hogy eszméiből támadt társadalmi segítségre beállított mozgalrna nem
az eredeti elgondolások síriein járt, több részre szakadt és komoly irányzataiban
nem vállalta az irányító eszmélt. Nem is számítva az ilyen esetekben elkerül
hetetlen emberi intrikák megalázó szenvedéseit! A földtelen parasztság földhöz
juttatása érdekében - jobb híján - elindított örökbérlet mozgalrna 1916-ban
amilyen lelkesedést váltott ki, ugyanúgy kudarcba fulladt.

De megérezte, hogy az irgalom tettei mellett több is kell: beállni az új esz
mék új áramába. Papnövendék korában is érezte azt, amit 1916-ban így fogal
mazott meg: "Új korszak kezdődik. Erre azonban, úgy látszik, lesznek előkészítő

tapasztalataink. .. Istenem, Istenem, hogy minket csak hátbaütésekkel s külső

megpiszkálásokkal lehet előbbre vinni!" (1916. dec. 9.) És mert prófétai lelke
megérezte a társadalom mélyében jelentkező új erőket, mindent felhasznált, hogy
az agyakban - elsősorban papokéban - tágítsa a horizontot: megpróbálta ki
emelni a maga dogmatikus és társadalmi osztálypalánkjai mögé húzódó egyházi
és keresztény gondolkodást, s megnyitni az új világ szociális távlatai felé. Nem
elégedett meg, hogy a pénzgazdaság tarthatatlanságáról írt vaskos dolgozatot,
hanem elsőnek ismertette Magyarországon Marx 'I'őkéjét, méghozzá nem vitatko
zó vagy cáfoló célzattal, hanem éppen segítőleg. Utalva az elolvasás nehézségei
re írja: "Nem mintha nem volna világos fejtegetése, hanem a tárgy elvont ter
mészete kifárasztja az olvasókat, s kevés ember van a világon aki e művel

megbírkózik" (Ö. M. XI. 129). Kisebb könyvnyi tanulmányban magyarázza a
marxi fogalmakat. - Azután eljár a Társadalomtudományi Kör vitáira (amit
egyházi részről nagyon rossznéven vesznek), sőt a forradalmaknak olyan teoló
giai szemléletet ad, ami blaszfémiának hatott az akkori fülekben. "A forradal-
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mak gomolygó füstje alatt a Szentlélek tüze ég" - így summázhatnánk föl
fogását. Az igaz, hogy Kultúm és terror c. könyvében erősen bírálta és elma
rasztalta a szociáldemokráciát, de nem azért, mert az a szociális forradalmat hir
dette és képviselte, hanem azért, mert bizonyos alapelvekben, továbbá a hatalom
átvételének és gyakorlásának eszközeiben nem fedte egymást a két nézet. Ennek
ellenére az 1918-as polgári, majd az 1919-es proletárforradalmat elismerte. Mind
két esetben elsőként adott ki utasítást papjainak és híveinek a lojalitásra. Saj
nálatos. hogy a proletárforradalom esetében körlevele nem juthatott nyilvános
ságra. A cenzúra nem engedélyezte egyetlen szó miatt. Az utolsó mondatban
ugyanis arra kérte papjait, hogy tartsák meg a forradalmi kormány rendelkezé
seit, míg a lelkiismerettel nem ellenkeznek. A cenzúra a míg szót áthúzta és
a mert szót írta be, ezért nem jelenhetett meg. (Megjegyezhetjük, hogy az 1964-es
magyar-vatikáni tárgyalások a prohaszkai fogalmazást az eskütételre vonatkozó
an helybenhagyták.) És bármennyire is mélyen érintették az eszközeiben természe
tesen nem válogatós forradalom jelenségei, mégis vallja: "Ha nem is vagyunk
forradalmárok, vallhatjuk a forradalom elveit, a francia forradalomét, a 48-asét,
az 1919-ét" - írja naplójába 1919. július 20-án, pár nappal a forradalmi kor
mány lemondása előtt. És bár már korábban is szállongtak hírek rendszervál
tozásról, .Jcacsáknak'' minősítvén ezeket a híreket, ezt írja: "De Isten ments! ha
megint az ,urak' jönnek, s ha nem lesz új világ! Isten ments! Törj össze minket,
nem kell nekünk a rossz! És segíts, hogy jók legyünk, szegényesen bár, de evan
géliumosan" (1919. júl. 10.). És hogy mennyire a forradalmi állapotra volt beállít
va, mutatja az, hogy nem hitte tartósnak a szegedi fordulatot. A forradalmi kor
mány távozása után egy hónappal tési birtokával kapcsolatban feljegyzi: .Tnstru
álásra a mai viszonyok között alig gondolok; minek? Hogy egy félév múlva
újra elvegyék? " . lVIi lesz itt megint egy év múlva?!" (1919. aug. 27.)

Mindez persze azt is jelenti, hogy Prohászkát váratlanul érte a fordulat.
Nem készült föl rá, nem voltak emberei: a szegedi kormányzat és a később sze
replő politikusok ismeretlenek voltak előtte. De nem is akart politikai vezér
lenni. Mentalitásából fakadt. "A politikától mindig irtóztam, s jó géníuszom
megbuktatott 1896-ban. - (Képviselőjelöltnek lépett föl néppárti programmal
Vágvecsén) - ... Nem nekem való; de ha politikus nem is vagyok, s nem
akarom politikához kötni az egyház sorsát (hol van politika, mely előbb-utóbb

sok kifogás alá nem esik s alávaló praktikákba nem elegyedik, a német centru
mot és a magyar néppártot sem véve ki? l), de fölértem a filozófiai követelményt
és a történelem tanúságait, s ezen az alapon vagyok híve a szabadságnak s a
haladásnak s a szocializmusnak, s ebben az irányban akarom befolyásolni Fl ke
reszténységet ... Elismerem, hogy a Konstanttnok nagy szelgálatokat tettek ne
ki ... ,de ezen a stíluson már túl vagyunk" (1919. júl. 20.).

Nem is volt kedve a hatalomban részt venni. így eszmélődik 1919 szeptem
berében : "Rendkívül nehéz az egyháznak helyét és útirányát megtalálni. s ne
vezetesen állásfoglalását az emberi szabadságokkal szemben időszerűen és he
lyesen - mit moridjak? - megreformálni. Az egyház most is azon a szemponton
áll, hogya rossznak szabadságát erőszakkal is korlátozza vagy ha lehetséges, le
törje. Ez helyes, ha úgy hisszük, hogy az egyház az igazságot kizárólag bírja.
De a mai kor ezt el nem fogadja, s így ferde helyzetbe jut a modern kultúrával.
De különben is gondolom, hogy megváltozott az idők szelleme, amennyiben nem
tartják megengedhetőnek erőszakkal benyúlni az erkölcsi világba. S valahugy
ez igaz ... erőszakkal nem lehet boldogulni. Az egyháznak most nem használ
nak a Nagy Konstantinok, sem Nagy Károlyole ... Tudom, hogy ezzel is zsák
utcába kerülünk; de ez talán kisebb rossz. Megáll az eszem." Ezért nem vállalt
az új kormányban kultuszrninlszterségct (1919. aug. 8.). Két alkalommal vissza
utasította a miniszterelnökséget is (1920 jan.-máj.). Az első esetben drámai
feszültséggel. "Elhívatott Horthy fővezér... Előadta, míly nehéz a helyzetünk,
és? én leszek a miniszterelnök. Hát leesett az állam. Mit? En miniszterelnök?
Nem értek én ahhoz ... fogjanak hozzáértő embert, ne hajdút a harangöntéshez.
No dehát így meg úgy, volt a felelet. S én ott ötöltem-hatoliam s végre azt
mondtam: ha katonai őrjárattal elhozat, engedelmeskedem; másképp nem! soha,
soha nem!" (1920. jan. 12.) A parlamenti képviselőséget is csak noszogatásra
vállalja el, de a választás előestéjén így rögzíti hangulatát: ,,1920. jan. 24. A
nagy nap előestéjén! Hát bizony én is ezt .istennyilával süttetném. fenével etet
ném, ördöggel bújtatnám', hogy erre rászántam magamat; most azonban a ko
lompot fölkötöttern. hát megyek!"
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Annál is inkább, mert megvolt a véleménye a szereplő emberekről és ma
gáról a parlamenti életformáról. Szinte még be sem lép a parlamentbe - 1920.
jan. 29-én ezt írja: "Az Úr Istennek ez a világ mégiscsak egy ,Narrenschiff' lehet,
s hogy főleg a parlamentek igazi cirkuszok, ahol egy-két műlovas és sok a
clown! A ,dummer august'-ok termőföldje az a porond; no és a komoly póz
pláne fölségessé teszi az isteni ko médiát !" Két hónap után némi tapasztalattal
április l-én ezt jegyzi be: "A nemzetgyűlésre is eljártam. Az a gyűlés a kis
koponyák és a nagy akarnokok gyülekezete. Tele vannak ambíciókkal és elbi
zakodottsággal - és panamákkal; végre is ez a gyülekezet kompromittálja az
embert tehetetlenségével." Majd április 19-én: "Egyre kiállhatatlanabb nekem a
nemzetgyűlésben való tartózkodásom, mely egy irreális, kapkodó és felületes tár
saság benyomását teszi rám. Hány férfi van ott beállítva a semmittevésbe, a
folyosók tiprásába, az intrikálásba, a buta hatalmi aspirációk pókhálójába ?!"
Sommázásnak is vehetjük az egészhez való viszonyát: "Keresztény kurzus ke
reszténység és keresztények nélkül! - írja még ez év június 30-án - Ez a
baj: e hordónak nincs feneke; a pártnak nincs alap, nincs szirt a lába alatt.
Azok az emberek nem keresztények. Igaz, hogy elvben, teóriában elfogadják a
kereszténységet, de tettekben nem vallják."

Ha mindezt számbavesszük, joggal merül föl a kérdés: ha mindezt így lát
ta, miért vállalkozott egyáltalán politikai szereplésre? miért fémjelezte a kur
zust nevével? Mint fennebb láttuk, ő is érezte, hogy diszk.redi tálja magát, és
még képviselő, mikor ezeket írja: "Dehonesztáló papnak a képviselőség. Nem
illik a tógához, hát még az evangéliumhoz!" (1922. jan. 31.) Ezzel kimondotta
saját ítéletét is, és ezt nekünk sem kell enyhítenünk.

De azért föltehetjük a kérdést: mit lehetett vagy mit kellett volna tennie?
Elvonulhatott volna abba a hűvös magányba, melybe egy Apponyi Albert? Ha
csak politikus lett volna, biztos visszavonult volna. Elszigetelhette volna magát
vallásos és egyházi területére, mint Raffay Sándor evangélikus püspök tette? Meg
a katolikus főpásztorok mindegyíke ? Ha csak püspök lett volna, megbújhatott
volna egy fejek fölött álló egyház gettójában. De hát ő apostol volt, kinek lel
kében isteni üzenetek harangjai kondultak és akinek ajtaján egy ország nép
hangulata dörömbölt. De hát kivel kezdjen párbeszédet? Abaloldallal ? Ezekkel
úgy el volt mérgesedve a kapcsolat, hogy egy rosszhírű bárónővel való "ügyét"
újságjaikban nagy nyilvánossággal tárgyalták. Talán Giesswein prelátus útján jár
hatott volna ... "A propos Giesswein apó! Ö külön pártot csinál, azaz nem fu
ztenál (a többi töredék párttal - B. G.) Hisz igaza van; csak ő ne tenné ... A
keresztényszocializmusnak kell külön párttá lenni; de ha már fuzionáltak, üsse
kő, most ne zavarjuk a vizet" (1919. nov. 9.). Vagy elkülönüljön ítéleteivel, bí
rálataival a maga fensőbbséges igazába és Savonarola módján ostorozza a kö
rülötte csoportosulók bűneit? A parte per stesso Danténak is csak az élettől való
távolmaradást és a számkivetés tehetetlenségét hozta. Végül is ezekre a kérdő

jelekre ötven év távlatából aligha lehet válaszolni. Főként ha tudjuk, hogy neki
magának sem teste, sem lelke nem kívánta a politikai szereplést, nem képviselt
egyetlen uralomra törő csoportot sem. "Legyen ez a fordulása a magyar télnek
szebb tavaszba - Pálforduláskor írja e sorokat programbeszédének elmondása
után -. Meglesz, ha összetartunk s ha a .művelt' világ rothadásából kiválunk"
(1920. jan. 25.). Abban a történelmi szituációban alternatívája nem volt. Hiba
volt. De nem nagyobb, mint Szerit Istváné, aki a gyenge Péterre hagyta országát,
mert más keresztény alternatívája nem volt. Prohászka nem történelmi nagy
ság akart lenni, de apostoli feladatokat akart teljesíteni, ezért nem akart sem el
szlgetelődni, sem visszavonulni. Vállalta ezt a hibát.

ANTISZEMITA VOLT-E? Igen is, meg nem is. Az apostol ellentmondásossága
ezen a ponton is megmutatkozik. És itt is vállalta a már korábban is több oldal
ról jövő, de a történelem ítélőszéke előtt is az ítéletet.

Tudnunk kell, hogya húszas évek - egyébként Európa-szerte észlelhető- anti
szemítizmusa még a nácizmus előtt zajlott le, bizonyos tekintetben tehát más volt,
mínt ahogy azt most nézzük. A hitleri brutalitás egy táborba kovácsolta össze öl
döklésével és a koncentrációs lágerekkel megtámadott zsidóságot. A húszas évek
zsidósága osztott volt: az asszimilált zsidóság és cionista zsidóság (pl. erre vonat
kozólag Makai Gy. kitűnő könyvét: Izrael Allarn és a cionizmus. Bp. Kossuth,
1973.). Prohászka sohasem beszélt az asszimilált. illetve az asszimilációt elfogadó
zsidók ellen. Hiszen kitűnő zsidókkal állt benső barátságban, halálakor izraelita
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részről is elparentálták. Legbensőbb gazdasági embere is zsidó származású volt,
aki 1922-ben dőlt ki mellőle hirtelen halálával, s akit így örökít meg: "Én egyik
legjobb emberemet vesztettem el s gazdaságilag kíszámíthatatlant" (1922. nov.
13.). És szinte minden megnyilatkozásában kiveszi a "jó zsidókat".

De megkérdezhetjük, hogy akkor, amikor már erőteljes hangok hallatszottak
fajvédelmi irányban, miért nem hallgatott el? Az olyan nagyságrendű ember,
mint Prohászka, nem hallgathatott ebben a kérdésben. Marx IS külön tanul
mányban foglalkozik e kérdéssel. A nácizmussal szembeni ellenállásnak egyik
hazai szellemi vezére, Szekfű Gyula 1920-ban megjelent munkájában a tudós
higgadtságával és a történetírók ítéletével súlyos fejezeteket szentel a zsidó
kérdésnek, és ezekben súlyos megállapításokat tesz. A higgadt tudomány által
Prohászka igazolva érezhette magát, hogy ne kerülhesse ki ezt a kérdést. Hogy
kifejezései sokszor élesek és a mai fülnek bántók, azon csak az csodálkozik,
aki nem tudja, hogy Marx tudományos fejtegetéseiben ilyesmit ír: "Mi a zsidó
ság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világi kul
tusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz ..." (Idézve Makai könyvét 23. o.)
A cionizmus első teoretikusa, ,.Hess reálisan látja a zsidó gazdasági élet 
iti Kelet-Európáról van szó - "parazita szerkezetét". (uo. 52. l.). Hazai viszony
latban mikor Prohászka a cionizmus próbálkozásaira utalt, a zsidó Sándor Pál
ezt kiáltotta közbe: Bolondság és lehetetlen utópia! (Ö. M. XXII. 257; az Ország
gyűlési Naplóból). Ha a zsidók ilyesfajta kifejezéseket használnak még a tudo
mány szenvedélytelenségében is, nem volna szabad olyan egyértelműen rosszné
ven vennünk a szónoki túlzásokat 'attól, aki a cionista hatalmi szervezkedés meg
indulásától féltette a magyarságet. Az biztos, hogy senkit nem üldözött, sem
vagyonától, sem életétől nem akart megfosztani senkit sem azért, mert zsidó.

AZ APOSTOLSÁG SEBEI. Nagy bölcselőnk, Pauler Ákos szerint a konkrét
ember mindig a szélsőségeken jár. Az apostolság mindig azt jelenti, hogy az
ember kilép a maga zárt formájából és belép a konkrét élet adottságai közé.
Az eszmék és szándékok egyetemessége ebelépéssel megszűnik és leszűkül hely
zetek, irányok, emberek határolt területére. Aki ezt a lépést megteszi - a kül
detéssel bíró apostolnak ezt meg kell tennie - e lépéssel együtt vállalnia kell a
bírálhatóságot is. Maga üti meg e bírálatnak a hangját. "Az esztergomi lelkigya
korlatozást semmi sem érte utol az én lelki tevékenységemben... Egyik (pap)
azt mondta, mikor püspök lettem: Önnek mindig spirituálisnak kellett volna ma
radnia. Jobb lett volna; csak az bántott, hogy féltem, nem tudom majd nívón
tartani a lelki életet" (1912. máj. 15.). De egy apostol nem törődhet sem mások,
sem a maga bírálatával. "Magam fölött sem mondok ítéletet" mondja Pál apos
tol - és "nem törődöm azzal, hogy ti mondtok felőlem ítéletet vagy más" (I.
Kor 4,3). Ha időnként fel-felmerül benne: "Tán tovább kellett volna ott (Eszter
gomban) maradnom? Tán végleg ott maradnom?" (1913. nov. 4.) - nyoma sincs
annak a kínos érzékenységnek, mellyel Newman fogadta a bírálatokat; sem an
nak a szígorú pontosságnak, mellyel ugyancsak Newman önmagát lemérte az
utókor számára. Az apostol ugyanis belső - Istentől sugallt - indítékaiból me
rítí az adott perc vagy óra ránézve parancsként jelentkező tennivalóit. Megint
Pált kell idéznünk. "Ha ugyanis magunkon kívül vagyunk, Istenért vagyunk;
ha észnél vagyunk, értetek vagyunk. Mert Krísztus szeretete sürget minket"
(II. Kor 5,13). Prohászka sem méricskélte, kilépjen-e magából, a maga formája
ból, vagy észokai alapján alkalmazkodjék-e a kor követelményeihez, mik em
bereken keresztül nyilvánultak meg előtte. Kiindulása mindíg az Isten és az
ember szeretete volt. Önmagával való beszélgetéseiből - naplóiból - ellenőriz
hetjük ezt, ahol kendőzetlenül nézett mindig magába.

Ám az emberi történelem ítél, mégpedig a maga elvei szerint. Akik a társa
dalmi mozgások felől mondanak ítéletet Prohászkáról, bizonyára találnak benne
a nagyelismerések mellett elmarasztalandókat is. Mi a belső világ, az indulatok
világa felől közelitettük meg Ottokár püspököt. Való és vélt gyöngeségei sebekben
végzödtek. Sebeket csak az kaphat, aki sebezhetőnek hagyja magát; akinek
nem a sebezhetetlenség és a védelem, a legnagyobb érdeke, hanem minden igye
kezete a küzdelem a feladat teljesítéséért. Éppen ezek a sebek, tragikumok hite
lesítik Prohászka apostolságát.

És mert apostol volt, sohasem dramatizálta tragíkurnaít, Sem a kicsinyeket,
sem a nagyokat. Az indexre-tétel világszcnzációvá dagadhatott volna. Úgy ment
el efölött is, mint minden más ütődés fölött, mint ahogy ő írta más letűnt nagy-
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ságokról : "A legtöbb nagyon szenved, s tudja, hogy sötét éjszakának vértanú
ságát szenvedi, mikor tanuságot tesz a rend, a gondviselés, a szeretet Istene
mellett, de nem lát belőle semmit. A Deus absconditus csendes vértanúi va
gyunk ..." (1922. júl. 10.) - írja éppen akkor, amikor legnagyobb volt társa
daimi nimbusza. És hogy ez sem múló hangulat volt nála, érdekes megfigyel
ni, hogy 1911-ben írta a Repkény és szirontákot (Ö. M. VIII. 33) és röviddel
halála előtt a Szerén'!Jség és hősiességet (uo. 253), mikben éppen azt fejti ki, amit
ezeknek az éveknek nagy megpróbáltatásaiban tett: az igazi nagyság míndlg
szerény, alázatos és egyszerű lelkületével hordozta sebeit.

Környezete úgy tudta, hogy utolsó éveiben 4-6 órát is töltött az Oltáriszent
ség előtt imádásban. Ezeknek belső feszültségére és elomló alázatára s benső

tüzére mutat felében maradt műve: az Élet kenyere. Mintha ő is áthasonult volna
Mesterének és küldőjének Oltártszentséggó, mindennapi kenyérré egyszerűsödő

alázatára. Ahogy az Úr Krisztust nem lehet Oltáriszentség nélkül felismerni,
Prohászkát sem lehet benső világának egyszerű formák alá rejlő misztikai mély
ségeí nélkül megérteni és méltatni. Ez az ő tragédiája, de nagysága is.

SZABÓ FERENC SJ (Róma)

A HITVÉDŐ ÉS TEOLÓGUS PROHÁSZI(A
Jegyzetek Prohászka "modern katolicizmusához"

Magyarország gyász,a Prohászka Ottokár püspök huuüakor (1927): ez annak a
800 oldalas kötetnek a címe, amelyben Farkas Edit összegyűjtötte a fehérvári püs
pök halálakor megjelent cikkeket, tanulmányokat, megemlékezéseket (1). Ezek a
szemelvények - érdekes módon - nem annyira a nagy halottról nyújtanak
mcgközelítően hiteles képet, hanem inkább az akkori magyar katolicizmust,
azt a bizonyos "világhódító" és "diadalmaskodó", szóvirrigokban és szuperlatí
vuszokban tobzódó magyar katolikus közéletet tükrözik, amely - mondjuk ki
nyiltan - az újabb nemzedéknek semmit sem mond, sőt egyenesen ellenszen
ves. Megvallom, többször kifulladtam a szemelvények olvasásakor. Alig van a
megemlékezések között olyan, amelynek stílusa elviselhető, és amely Prohászka
igazi nagyságának lényegére tapint.

E kevés kivétel közé tartozik Apponyi Alberté: stílus és tartalom szempont
júból egyaránt figyelemre méltó a megemlékezése (2). Apponyi többek között így
jellemzi Prohászkát: ,,0 a lelki megújhodásori dolgozott, mely nélkül katolikus
reneszánsz nem gondolható, amelyből egyedül merítheti egy olyan eszményi prin
cipium, amilyen a katolicizmus, a szembeszőkö eredményeket: befolyásának, ha
talmi pozíciójának megerősödését. Krisztus királysága, O maga mondá, nem e
világból való, nem annak hatalmi eszközeivel érvényesül. Ö a lelkeken akar
uralkodni, azok szabad közreműködésével és a lelkek meghódításával nyeri el a
világuralmat ..." Apponyi ezután megrajzolja a művelt, öntudatos, modern ke
resztény embertípust, majd megállapítja, hogy Prohászka megmérhetetlen hatá
sát éppen azzal lehet jellemezni, hogy egyéniségének szuggesztív erejével és a
modern apostolkodás különböző eszközeivel ennek az embertípusnak kialakításá
hoz járult hozzá. Apponyi Prohászka "modernségéről" szólva világosan elhatá
rolja őt attól a "modernizmustól", amelyet az egyház elítélt, s amely az ún. dog
mamentes kereszténységre törekedett, kiiktatva a természetfelettit a hitből, kezd
ve Krisztus istenségén ; "ha valakihez, úgy Loisy-hoz nincs köze".

Ez a kis tanulmányom széljegyzeteket fűz Prohászka "modern katolicizmu
sához (I), és meg szeretné mutatni azt, hogy Prohászkának valóban semmi köze
az ún. modernizmushoz (II). Ma már aránylag jól ismerjük ezt a szellemi áram
latot, amely a századfordulón olyan nagy Iorrongást, feszültséget okozott az egy
házban, és amelynek hullámverése az ún. "új teológián" keresztül (3) elér egé
szen a II. vatikáni zsinatig, sőt a zsinatutání egyház forrongásában is fel-fel
bukkan. A kontraverzia történetét szarnos nemrég közzétett levél és jó néhány
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