
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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monográfia tükrében rekonstruálhatjuk (4): ezek az iratok rávilágítanak a mo
dernizmus földalatti forrásaira, és érzékeltetik a gyanúsításoknak és feljelenté
seknek bonyolult szövedékét, amelyek részben megmagyarázzák azt is, mrért
került indexre Prohászka három kis írása. Ugyanakkor azt is megértjük, hogy
nem minden modern problémafelvetés, nyitottság és korszerűsödési kísérlet "mo
dernizmus": ez áll például a sokáig gyanúsított Maurice Blondelre, áll a mi
Prohászkánkra is.

I. Prohászka "modern katolicizmusa"

XIII. Leó pápasága a katolikus tudományosság ébredését és a már el nem
odázható szociális reformok kezdetét jelentette a századfordulón. Prohászka a
nagy pápa eszméiért lelkesedik (lefordítja magyarra körleveleít és beszédeit),
amikor alapos filozófiai és teológiai kiképzés után Rómából hazatér. Az eszter
gomi két évtized (1882-1904) - a csendes elmélyedés, tanári és spirituális mun
ka - a hitvédő és teológus Prohászka legtermékenyebb időszaka. 1902 és 1904
közott három önálló műve jelenik meg: Föld és ég, Dia,dalmas világnézet, Elmél
kedések az Evangéliumról. Már korábban (1832) kiadta első önálló munkáját Is
ten és világ címmel; 1893-ban pedig a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi
Kara Prohászkának ítélte oda a pályadíjat A kereeztérni bűnbánat és bűnbocsá

nat című monográfiáért. ,Ezenkívül a Schütz Antal által sajtó alá rendezett
összegyűjtött Munkák 15. kötetének (Hit és ész, Hitvédelmi dolgozatok) jó része
szintén az esztergomi időből származik (a Magyar Sionban és más folyóiratok
tan megjelent tanulmányok). Sőt Az elme út:iain című kötet (Bölcseleti dolgo
zatok) első fele is (5).

Prohászka alapos lelki és szellemi fölkészültséggel hagyja el 'Esztergomot,
hogy csakhamar fehérvári püspök és az egész ország apostola legyen. Programja
összefoglalásának tekinthető a Modern katolicizmus című füzet (=M. K., Szent
István Társulat, 1907), amely "modernsége" miatt 10ll-ben indexre került. Egyet
len lendülettel megírt manifesztum, ma is lebilincselő olvasmány. P. Rezek néhány
szakaszát Teilhard írásai mellé állította. De ugyanúgy a II. vatikáni zsinat nem
egy dokumentumával párhuzamba állíthatjuk. Néhány példát mindjárt idézek arra,
miként sürgette a korszerűsödést, az aggiornamentót.

Prohászka a századfordulón megérezte, hogy "fordul a szél": felmérte a kor
kulturális változásait, a természettudományos világnézet és a szociális eszmék elő

retörését, és ugyanakkor a kultúra elidegenedését a kereszténység től. Nem néz
te tétlenül az "ideológiai zsibvásárt", hanem a kereszténység kitárulását sür
gette: "Kulturális igényeinek megfelelően közel kell tehát hoznunk a régi igaz
ságokat a modern érzéshez . " Kössük össze a természetet a természetfölötti vi
lággal, a szabadságot a tekintéllyel, a földi célokat az örök céllal... Haladás és
tevékenység a mi korunk jelszava s mi mindnyájan tele vagyunk szirnpátiával
a haladó s tevékeny szellem iránt ..." (M. K, 6-8.) Ugyanezt sürgette a Diadalmas
világnézetben és a Magyar Sion cikkeiben. 13g9-ben jelent meg e folyóiratban
"Mire kell ma a theológiában súlyt fektetni?" című fontos cikke, amely a hitvé
delem és a teológia aggtornamentójának széles programját vázolja fel. "Saját
szerű mozgalomnak vagyunk napjainkban tanúi, mely különösen Németországban
s Amerikában veti tágabb körökben gyűrűit,s melyet úgy jellemezbetnénk, hogy
közelebb akarják hozni az egyházat a világhoz ... Szerintük nem az elvonulás,
nem az elzárkózás, nem a zsémbes gubbaszkodás képezi az egyház helyes prog
ramját, s okolják azt az egyházias érzületet, mely a világot, a modern tudo
mányt és fejlődést szinte sötét, anathematizáló szellemmel nézi ..." (ö. M. 15,
17fJ). Így kezdődik a tanulmány. Prohászka minden nézetét rnegvizsgál, a "mo
dernkedő" túlzásokra felhívja a figyelmet, de ugyanakkor határozottan a nyitott
kereszténység mellett száll síkra: "Gondolom, hogy a haraszt az egyházban sem
zörög hiába, s hogy az egyházban is oly irányzatokkal találkozunk, melyek tú
loznak. Mily örvényt látnak némelyek az eayház s vilúg közt, s milv ellentétet
ti hit és tudomány közt, - '" Szinte anathematizálják a világot, haladásával, a
természetre kí terjeszkedő páratlan uralmával együtt, mintha a Genezis verse
nem úgy hangzanék. hogy .dominaminí', hanem inkább ,subditi estote' ... Az
egyházias irányzatoknak mérsékelniök kell a támadások benyomásaiból reájuk
vetődött .világ-tszonyt', hogy ne Iázzanak a modern élettől s hogy az új viszo
nyok közt is föltalálják magukat. Nem vagyunk a középkorban ... A népeket
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mozgató új eszmék ne menjenek el fejünk fölött, mint szoktak. az új idők a
rokkantak menházai fölött elmenni; az öreg emberek megsóhajtják a múltat s
gondosan begombolódznak az új világ szellője elől" (Ö. M. 15, 180-181).

A Modern katolicizmus "Öntudatos vallásosság" című fejezete is ezt a nyi
tottságot és korszerűsödést hirdeti. Felszabadulni, kifejleszteni tehetségünket. fel
használni a technikát, hogy humanizáljuk a világot, hogy megszabaduljunk a
nyomortól és bajtól. Mintha csak TeiJhard-t és Gaudium et Spes zsinati
konstitúciót olvasnánk: "Isten adta, hogy segítsünk magunkon; tehát rajta, fej
lesszük ki (erőnket, tehetségünket) s eltűnik a sok baj a földről. Technikánkkal
meg kell szüntetnünk az árvízveszedelmet; hígíéniánkkal a ragályokat; forgal
munk s intézményeink tökéletesítése által az éhhalált. Küzdenünk kell a bale
setek ellen; villámcsapás ellen a vdlámhárítóval, jégeső ellen a vlharágyúval.
Kell; Isten így akarja; akarja, mert erőt adott hozzá, erőt a védelemre, egy szebb
s jobb világ megteremtésére" (M.K. 12-13).

Érdemes összevetni rnindazt, amit Prohászka a kis füzetben a kultúráról
mond a Gaudium et Spes II. részének 2. fejezetével. Mi most a tudomány és a
hit kapcsolatára irányítjuk figyelmünket, amelyről a M. K. "Tudományos kér
dések" címen egy külön pontban tárgyal. Prohászka alapmagatartása itt is, mí
ként előző írásaiban is (pl. az Isten és világban: Ö.M. 1,128 és 165. vagy a Föld
és ég bevezetőjében: Ö.lVI. 3, lkk.) a teljes nyitottság. Nem fél attól, hogya fej
lődésclmélet, vagy általában a természettudományok megingatják a hitet,
aláássák a teológiát. Számára nincs kettős igazság. Lelep1czi a tudományból val
lásellenes ideológiát kovácsoló szcientizmust, de ugyanakkor kárhoztat az apo
logettkában minden hamis konkordizmust, tehát azt a kísérletet, amely a szent
írás betű szerinti értelméhez alkalmazza a modern tudományos felfedezéseket,
hogy kimutassa a hit és a tudomány összhangját. Prohászka vallja a tudományok,
általában az evilági valóságok autonómiáját, amelyet a Gaudium et Spes 36.
pontja tömören összefoglal ; a szentírásmagyarázatban pedig XIII. Leó Providen
tissimus Deus körlevelének szellemében vallja azt, hogya szent szerzők nem
természettudományos ismereteket akartak közölni. hanem üdvösségünkre vonat
kozó igazságokat. Ezt egyébként már Szent Agoston és nyomában Galilei is ta
nította; XII. Pius Divino afHante körlevele még jobban kibontotta a gondolatot
az ún. "irodalmi műfajok"-ról szólva; a Dei Verbum konstitúció (3. fej.) pedig
véglegesen szentesítettc az exegézis eme szempontját.

Prohászka a Föld és ég bevezetőjében (Ö.M. 3,4) Szent Agostonra hivatkoz
va (De Gen. ad litt. I, 19,39) leszögezi az alapelvet, majd végig a könyvön al
kalmazza. Szentírás-értelmezése azonban abban a korban - a modernizmus
kibontakozása miatt - veszélyesnek tűnt egyesek számára. A fejlődéselméletről

írva természetesen nem kerülhette ki a Genezissel kapcsolatos problémákat: a
Pentateuchus könyveinek szerzősévével, az asszony teremtésével stb. kapcsolat
ban akkor túlságosan merész nézeteket hirdetett. Jellemző, hogya Föld és ég
] m2-es kiadásából hiányzik a XVII. fejezet (Ember és evolúció): a római biblia
bimttság 1909-es döntese és az 1911-e~ indexre-tétel magyarázzák ezt. Az Össze
gyűjtött Munkák sorozatában már lcözlí a fejezetet Schütz Antal (a moderniz
mus vihara már elcsitult), néhány megszorító jegyzetet fűzve a kritikusabb sza
kaszokhoz (Ö. M. 4.74-75).

Maj szernmel nézve Prohászka exegétíkai alapelve, az akkor fellendülő (fő

leg protestáns) bibliakrtt-kával szemben tanúsított magatartása imponálóan nyi
tett és egyáltalán nem ,.modernista". A M. K.-ban a "tudományos kérdések"-ről

tárgyalva egy fontos distinkcióra van szüksége, hogya tudományos haladás min
den pozitív ere-Irnónyét bcéuíthes-e víl ágnézetébe: "Hogy ezt jól tehessük, kü
lönb':iztessünk mindia a világnézetek örök s ideiglenes elemei, a vallás örök igaz
sáaa! s tényleg ideológiának m mdható betétei közt, E megkülönböztetés elhanya
gotásával kerül ellentétbe a hit s a tudomány" (M. K. 42). Ezt az elvet alkal
mazza a biblikus tudományok terén mutatkozó kérdésekben. "A tudományos exe
gézisnek nagy szava van a bibliai tudomány egész vonalán s jóllehet alá van
vetve az egyház tanítóhivatalának, de óriási a szabad terület s fejtegethet, magya
rázhat teljes érvényesülessel. miután a tanítóhivatal nem állít föl tételeket, me
lvck a szövegkritikát általában lehetetlenné teszik... Nagy szívvel kell fogad
nunk, ami jót találunk, vívta ki azt bár akár a protestáns bíblíamagvarázat,
akár a vallástudomány vagy a filológ-a s ha néha idegenszerű is egyik-másik
nézet, bizonyára nem következik abból az is, hogy téves ..." (M. K. 43-44).
Prohászka példának hozza fel a Pentateuchus első fejezetével kapcsolatos né-

808



zetek változatait, majd hozzáfűzi: " ... nem tudjuk, hogy az ószövetségi szerit
írási könyvekről az idő folyamán hogyan alakul át a fölfogás. Lehetséges, hogy
a Pentateuchusnak mostaní formájában nem Mózes a szerkesztője s sokkal ké
sőbbre, talán Sámuel idejébe vagy még későbbi korba kell a kompilációnak kel
tét tűznünk. Az egyház tana a szentírás sugalmazásáról érintetlen marad, jól
lehet a nézet Mózes szerzőségétől elváltozik" (M. K. 44.) Még korábban, már idé
zett, l899-ben közzetett tanulmányában (Mire kell ma a teológiában súlyt fek
tetni ?), a Genezis-értelmezéssel kapcsolatban dicséri Szent Agoston l ángelrnéjét :
,,0 az eszmének embere; ő a Genezisben is nem betűt, de eszmét keresett. A ha
ladó tudomány megerősít minket abban, hogy valóban eszmét kell a Genezisben
keresni" (Ö. M. 15,214). Ezután a konkordizmust bírálja. Megértéssel van az
egyik szerző, Stoppani túlzásaival szemben, aki "allegóriának nézte a biblia
egész teremtés-történetét". "Miért ment annyira? Mert fájt neki az a folyto
nos meghátrálás, melyet a konkordisták is végeznek. s ezáltal a szeritirás tekin
télyét kétségnek, hitetlenségnek, gúnynak és támadásnak teszik ki. Fájt neki,
hogya teológiát láncon viszi a természettudomány s végeztet vele medvetánco
kat; úgy, amint ő fütyül, úgy táncol a tudományok királynéja.,. Nem hibázta
tom Stoppani kövctkeztetését, bár hibáztatom az expedienst, melyet ajánl; az
én véleményem az: Adjunk teljes szabadságot a strikt természettudománynak
s ne kössük a tudományos haladás semmiféle stádiumában a már elért vív
mányokhoz a theológiát. Ne használjuk föl a vívmánvokat arra, hogy azt morid
juk: nézzétek, íme ugyanezt mondja az írás: nem; az Írás azt nem mondja; az
természettudományos magyarázatokat nem ad; nagyjában hatalmas, átlagos vo
násokban történetet ad elénk, a világteremtés történetét. de különben magyará
zatok nincsenek benne, Csak így szabadulunk a folytonos és fölösleges nézetval
toztatástól, csak így oldjuk le a theológlát a kényszer láncáról" (Ö. M, 15,214
215; vö. Gaudium et Spes, 36. és Dei Verbum 12. és 13. pontok).

Ezután még egy másik témakörből vett szöveggel szeretném illusztrálni Pro
hászka modernségét: az ekkléziológ: a területéről vett gondolatokkal, egybevetve
azokat a Lumen Gentium tanításával. Itt ismét a Modern katolicizmust idézern.

Prohászka élesen bírálja az egyháziak maradiságát, követeli a laikusok jo
gait, sürgeti a népnyelvet a liturgiában. Alapmagatartását megint az a helyes
szemlélet szabja meg (megint egy distinkció 'l, amely megkülönbözteti az egyház
ban az isteni és az emberi összetevőt: "A modern embernek meg kell egyeztetnie
egymással az egyházban az isteni s az emberi elemet, mert az egyház isteni és
emberi társaság s az isteni nem nyeli el benne az emberit, s az emberi nem
fojtja meg benne az istenit". (M, K. 50; vö. L. G. 8.) Miként a Lumen Gentium
(éppen a 8. pont), Prohászka is e megkülönböztetés alapján beszél az egyház
tagjainak tévedéséről és bűnéről: "Példákért nem kell messze mennünk: itt
vagyunk mi; bennünk is így áll valamiképpen a dolog; bennünk is az isteni
elem, a kegyelem egyesül a természettel s érvényesül benne; a gratia gratís
data', a szenthatalom kombinálódik a tévedéssel a bűnösséggel. Az egyház szo
ciális életében is érvényesül az isteni s az emberi elem s az Úr megígérte, hogy
az emberi elem nem fogja elfojtani az istenit, de azt nem ígérte meg, hogy az
emberi mindig a legtökéletesebb módon fogja szolgálni az istenit s azt sohasem
fogja megzavarni. S nemcsak az a megzavarodás lehetséges, amely kívülről csap
belénk, például üldözések révén, hanem az is, mely belülről hoz ránk bajt, A
tagokban lehet baj, lehet bűn, lehet tévely s ez a bűn és tévely olyan lehet,
hogy attól az egész egyház szenved; sőt lehetnek az egyházban oly bajok és
tévelyek, melyek szociális jellegűek, vagyis valamiképpen általánosak. Ezzel
szemben mélysóges meggyőződéssel hisszük, hogy az egyház legfőbb tanítói te
kintélye hit és erkölcs dolgában csalhatatlan s a krisztusi missziót a világ vé
géig teljesíteni fogja,., Csalhatatlan". mikor az egész egyházat tanítja s iga
zítja az örök célhoz vezető s szükségképpen követendő út iránt. Azzal azonban,
hogy az egyháztól az egész vonalon minden tévelyt s bűnt távol tartsunk. nem
kell erőlködnünk; többet akarnánk ez esetben, mint amit az Úr akart" (M. K.
50-51),

Prohászka, míután összefoglalta az I. vatikáni zsinat helyes tanítását, né
hány példát hoz fel arra, hogy az egyházban elterjedtek téves nézetek. vol tak
történeti hibák. Az egyházi szervezet emberekből áll, tagjaiban és intézményeiben
lehetnek hibák, - "lehet az egyházban bűn is, de rnennyi !" -, mindezek azon
ban nem érintik az isteni elemet és a krisztusi tant értelmező tanítóhivatalt.
"Az isteni s emberi elemnek e helyes megkülönböztetése nemcsak nem szolgál
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akadályul az egyházias érzés kinevelésében, hanem eszközül szolgál a gyökeres
és alapos fölfogás eligazítására" (M. K. 53). Prohászka hangsúlyozza, hogy sze
reti az egyház intézményeit is, de ugyanakkor reformokat sürget a klérus kö
rében, az egyházi életben; helyesli az igazi demokratizálódást, a keresztény nép
öntudatosodását és több jogot követel a világiaknak. Mintha csak a Lumen
Gentium 2. és 4. fejezetét olvasnánk!

II. Prohászka és a modernizmus

Mindaz, amit az első részben Prohászka "modernségének" illusztrálására fel
hoztunk, meglepően időszerűnek tűnik - vagy ha úgy tetszik, magától értetődik

nekünk, akik a II. vatikáni zsinat után élünk. De ne feledjük, hogy ő mindezt
a századfordulón hirdette, egy fél évszázaddal a zsinat előtt l Eszméinek újságára
(itt most nem is szólok a szociális kérdésekben tanúsított modernségéről, forra
dalmi magatartásáról) felfigyelt az egész ország. De mível a modernizmus hul
lámai szétgyűrűztek Európában, egyesek szemében gyanússá vált a fehérvári
püspök. Itt most nem az index-históriát akarom kibogozni (lásd P. Rezek ta
nulmányát), hanem inkább beleállítani Prohászkát a korba és megmutatni azt,'
miként határolta el magát ő maga a heteredox modernizmustól.

A tudományos "modernizmus" lényegében néhány tudós (szentirás-értelmező,

teológus, vallásfilozófus) és klerikus szűk körű mozgalma volt; elsősorban Fran
ciaországban, Angliában, Németországban és Olaszországban jelen tkcztek k.épvi
selőí. "Atyjának" Alfred Loisy-t tekintik, aki Harnackkal és általában a pro
testáns bibliakritikusokkal, vallásfilozófusokkal dialogizálva távolodott el foko
zatosan az egyháztól. X. Pius Pascendi körlevele (1907, Prohászka Modern kato
licizmusa is ebben az évben jelent meg l) ítélte el az új áramlat tévedéseit. 1907
után igen fojtott szellemi légkör alakult ki a katolikus egyházban.

E. Poulat (6) monográfíája feldolgozza a modernista válság egy szakaszát:
Loisy UEvangile et l'Eglise (Az evangélium és az egyház, 1902) című művének

megjelenésétől 1908-ig, amikor Loisy-t kiközösítették, mivel nem fogadta el a
Pascendi tanítását. Poulat bírálja P. Marlé magyarázatait (7), aki - szerrite 
részrehajló a dokumentumok kiválogatásában és értelmezésében. Nem célunk itt
ezeknek és más kiadványoknak ismertetése és értékelése, az általános kép meg
rajzolásához szeretnénk kiragadni néhány jellemzést Poulat bevezetőjéből és Mar
lé utószavából. (A két munkában szamos könyvészeti adat található.)

Poulat helyesen látja azt, hogya modernizmus gyökerei a XIX. századba
nyúlnak vissza: a hit és ész, a teológia és a természettudományok, az elavult
tradíciók és a modern szellem ütközéseiből bontakozott ki. Az említett ütkőzések

kibékítését egyesek lehetségesnek hitték. A modernizmus az egyik katolikus
kísérlet volt, hogy tudományos szinten feloldja az antagonizmusokat. Az alka
lom az új vallástudományok területén kínálkozott: a szövegkrttika és általában
a biblikus segédtudományok alkalmazása a szentírásértelmezésben, a biblia és
az evolúcionizmus, a vallások és a kereszténység, értelmi megismerés és dogma
fejlődés stb. Egyszóval: a fő problémák közvetlenül a hagyományos apologetika
birodalmában merültek fel. A válságot súlyosbította az, hogy az egyházi okta
tás (a szemináriumokban) maradi és középszer-ű volt: a katolikus papság egy
rétege (Franciaországban igen sok pap csatlakozott a moderriizrnushoz) nem tu
dott megbírkózní a vallástudományok által felvetett új kérdésekkel. A hivatalos
egyház közbelépése, a katolikus sajtó hevessége, személyes intrikák (gyanúsÍ
tások, feljelentések - Prohászka esetében is erről van szó l) elmérgesítették a
helyzetet.

Igazában véve nagyon nehéz pontosan körülírni a modernizmust. "ötven
év távlatából is - írja PouJat - a jelenség úgy áll előttünk, mint a kortár
sak előtt: mindenütt jelenlévő és megfoghatatlan, anélkül, hogy ezt a tulajdon
ságot a mozgalorn által kifejezett asoirációk széffolyó és zavaros jellegének kel
lene tulajdonítanunk. Amikor a Pascendi enciklika a modernizmust "minclen
eretnekség találkozópontjának" jelölte mez, benne összefoglalta a keresztény
megoszlás tizenkilenc századát; abban az összetett portréban, amelyet a körle
vél a modernista típusáról megrajzolt, nem volt a katolkus tannak vagy a tu
dományágaknak olyan pontja, amellyel szemben a modernizmus kőzömbös ma
radt volna, bár a bibliai exegézis és a dogmatörténet voltak kedvelt területei.
Másrészt a modernizmus sohasem alkotott homogén mozgalmat egy gondolat-
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rendszerrel, hacsak azzal nem, amelyet az enciklika rekonstruált. Sohasem ren
delkezett azzal a .Jcözös lélekkel", amely például a Sillon eredetiségét alkotta" (8).

Ba most eltekintünk a mozgalom néhány képviselőjének heterodox eszme
világától (Loisy, Tyrell, F. von Hügel, Ed. Le Roy), azt mondhatnánk, hogy a
modernizrnus egy átfogóbb jelenség részét képezi; alapvetően nem egy elszige
telhető gondolatrendszerről van szó, hanem az egyház eszmélődéséről, az új
világgal való konf'rontálódásáról ; mondjuk ki: annak megsejtéséről, amit a II.
vatikáni zsinat világosan megfogalmazott - az egyház korszerűsödéséről rnin
den vonalon. Ezt a "Grundmodernismus"-t Frémont abbé így fejezte ki annak
idején: "A XX. században az egyháznak új reformációra van szüksége" (9). Vi
lágos ez a Reims-ben (1896) és Bourges-ban (1900) megtartott két papi kongresz
szus aktáiból (10). A magam részéről Prohászkát is ehhez a Grundmodernismus
hoz sorolnám.

A Prohászkát ért szellemi hatások pontos feltérképezését teljes életműve

(beleértve kiadatlan hagyatékát is!) alapos feldolgozásával lehet csak elvégezni.
De addig is, míg ez elkészül, lényegében megítélhetjük a modernizmussal szem
ben tanúsított alapmagatartását. Ö maga határolja el nézeteit az igazi hittől

elhajolt eszmeáramlattól. 1912-ben (már az indexre-tétel után vagyunk l) be
mutatta és bírálta A. Gisler churi szcmináriumi tanárnak a modernizmusról szó
ló munkáját (11). Prohászka kritik.ájában rámutat a lényegében ,.integrista"
Gisler egyoldalúságaira, és nem rejti véka alá saját haladó felfogását.

A mű II. részének (ez szól a tulajdonképpeni modernizmusról) elemzéséhez
fogva ezeket írja Prohászka: "Manapság a zavaros fejű lelkek mindenütt mo
dernizmust látnak; van már modernizmus a művészetben, sőt van a stílusban
is. Vannak, kik modernizmust látnak abban, ha a modern haladás vívmányait
elismerjük, ha a papságot egyetemeken képeztetni akarjuk, ha a világi papság
szinvonalát emelni iparkodunk; dehát mindez a hozzá nem értők modernizmu
sa ; a tulajdonképpeni modernizmus pedig egy új, filozófiai s theológiai rend
szer, mely a dogmát megtöri. Ennek a tulajdonképpeni modernizmusnak két alap
elve van, az egyik az agnoszticizmus, vagyis az a tan, hogy Istent s a szellemi
világot tulajdonképpen föl nem ismerhetjük; a másik az immanencia theológiáj a,
mely az emberből eredezteti s az emberre korlátozza a vallási érzést, a lelki
életet s célokat, s külről jövő, vagyis Istentől adott kinyilatkoztatást el nem
ismer" (O. M. 15,270).

Prohászka ezután - Gisler nyomán - megmagyarázza a két alapelvet, is
mertetve a modern filozófia és teológia fontosabb tételeit. A kantí ismeretelmé
leti agnoszticizmus érvényesítése a vallásbölcseletben és a theodiceában (pl. az
értelem útjai Istenhez, Istenbizonyítás), az érzelmek és az átélés túlzott hangsú
lyozása, a szimbólikus megismerés túlértékelése. a fogalmi ismeret kárára: az
intuició és nem az okoskodó ész jogainak követése stb. Mindezek a tételek Pro
hászkát is igen érdeklik, hiszen Az intellektualizmus túlhajtásai című akadémiai
székfoglalója indexre került. Ezekben az években, bizonyos támadásokra vála
szolva (12), meg kellett védenie "filozófiáját". Kétségtelen, hogy Prohászka ezen
a ponton áll a legközelebb a szorosabb értelemben vett modernizmushoz (Berg
son közvétlenül hatott rá, jóllehet a dogmák értelmezésében sohasem jutott
oly messze, mint például a Bergson-tanítvány, E. Le Roy).

A modern apologetikával kapcsolatban a recenzió megemlíti Blondel, Ollé
Laprune, Fonsegrive, Brunetiere neveit. Prohászka egyetért Gislerrel, annyi
ban, amennyiben a modern apologetika túlzásait, radikalizmusát bírálja (pszi
chológiai alap a metafizika és a történelmi alap mellőzésével stb.). De rögtön
megállapítja azt is, hogy az immanencia teológiájának is lehet helyes értelme:
,,Így például helyesen jár el az apologetika, ha érveit az ember lelkéből s ke
délyvilágának igényeiből meríti; csak ne tagadja, hogy máshol is találni e tárgy
ba vágó érveket ... Ezen a ponton is a modernizrnust sajátos radikalizmus s ki
zárólagosság jellemzi, mert hiszen van mindennek igaz értelme is, de nem
szabad tagadnunk, hogy van a vallásban más elem is, nevezetesen nem szabad
tagadnunk, hogya vallásnak tárgya s célja a rajtunk kívül álló nagy valóság,
maga az Isten, aki a kinyilatkoztatásban mnt tőlem különboző tényező lép
elém. Igaz, hogy a vallásos érzések, buzdulások s intúíciók nem az okoskodó
észből, hanem a lélek öntudatlan mélyeiből fakadnak; de azért tévedés azt állí
taní, hogy minden vallási elem, tehát a vallási igazság is csak belülről fakadhat,
s kívülről, például a kinyilatkoztatásból nem vehető. Az is igaz, hogya vallás
gyökere az emberi szívben rejlik, de az már túlzás, hogy tehát Jézus is tisz-
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tára ennek a bennünk rejlő, immanens vallásosságnak az adata" (O. M. 1,271-272).
Ehhez a kiegyensúlyozott, valóban .Jcatolikus" állásponthoz nem kell kommen
tár.

De az is figyelemre méltó, hogy Prohászka bírálja Gislert és a régi skolasz
tikus filozófiát: igaz, az új filozófia túloz, és a hagyományos filozófia-teológia
helyesen mutat rá az emberi ismeret objektív értékeire, a hagyományos apolo
getika joggal hangoztatja a tárgyi kapcsolatot az ember, a világ és Tsten között ;
igaz, hogy hitünk "rationabile obsequium" (okos, ésszerű szolgálat) , de azért még
nem kell lebecsülnünk az érzés, az átélés, a cselekvés jelentőségét. Prohászka
így figyelmezteti a régi filozófiát: "Nagyon ajánlom, hogy használja föl azokat
az új belátásokat, melyek túlzásából lettek az új filozófiák, s ne kicsínyelje azo
kat. Az ember könnyen esik abba a hibába, hogy cáfolván az ellentétes néze
teket, túlhajtja a magáéit, s a mi esetünkre alkalmazva e tételt, könnyen meg-

esik, hogy védvén az ész igazait. kicsinyeljük az érzés momentumait" (O. M.
1:'1,272). Prohászka bizonyára nemcsak stíl usford utatbél használ általános alanyt,
amikor a fenti tételt emlékezetbe idézi; nem feledhette Az inuuíektuatizm.u» túl
hajtásai sorsát. Bizonyos kitételeivel, túlzó megjegyzései vel maga is alkalmat
adott a támadásokra (13).

Végül természetfeletti realízrnusát hangsúlyozza abban a szakaszban, amely
nemcsak modernízmus-ellenességére a döntő bizonyíték, hanem a misztikus val
lomása: "Mi vagyunk azok, akik a dogmáknak megtapasztalását. amennyiben
az lehetséges, sürgetjük; sürgetjük ezt annál is inkább, mert nekünk a dogma
nem szimbólum, hanem a valóságról elernelt s a valóságra formált tétel. Mi
akarjuk az Úrvacsora kenyerét úgy enni. mint kik életet esznek, s nekiink a
kehely .calix inebrians', szellemi enthuziazmussal részegítő pohár ..." (O. M.
15,273-274).

Itt már a Naplójeqyzetek és az Elet kenyere misztikusa beszél; az a Pro
hászka, aki az oltárnál eltöltött órák élményéből. a bensősézes Jézus-kapcsolat
ból tanulta meg a szentek tudományát a "scientia saporosa"-t.

Jegyzetek: (l) Kiadja a Szociális Ivlisszióstársulat, Budapest, 1927. (2) r. m. 659-672
(Magyar Kultúra, 1927/9). - (3) Lásd. Szabó Ferenc: Henr! de Lubac az EgyházróL Róma,
1972, 20 kk. - (4) ltmile Poulat, Histoire, dogrne et eritique dans la críse moderniste,
Casterman, 1962; René Marlé, Au coeur de la crise m oderruste. Aubrer, Paris, 1960, stb. 
(5) Prohászka Schütz Antal által sajtó alá rendezett összegyűjtött Müveít tanulmányunk
szövegében idézzük a kötet- és oldalszám megjelölésével. PL: ö. M. 14,12. A Modern
katolicizmus rövidítése, szintén a szövegben : M. K. - (fi) Lásd 4. jegyzet. - (7) Vö. 4.
jegyzet. Marlé főleg Blondelt akarja .miegvédení", szerintem joggal, a "modernizmus" vád
játóL - (8) Poulat, i. m. 9. - (9) Uo. 10-11. - Pouiat Grundmodernismus-nak nevezi
azt a szellemi talajt, amet yből kinőtt a tulajdonképpeni modernizmus, tehát az a többé
kevésbé körülfrható tanbeli elhajlás, amelyet az egyház elítélt. - (10) Uo. 12-13. - (ll)

dt. Anton Gisler: Modernismus, EinsiedeIn, Benziger. (A recenzió a Kath. Szem' ében je
lent meg.) - (12) Alexander Bernát ellenvetéseire válaszol "Az én filoz6fiám" c. tanul
mánya: ö. M. 14,182 kk. - (13) Szent Tamás igazi eszmeviliigát akkor-iban kezdik feltár
nl. P. Rousselot SJ éppen Bergson ellenvetéseire válaszolva fejti ki, hogy Szent Tarná sn ál
az "intellectus" a közvetlen megértésre képesít, és nem azonos a Ber'gaon által birált
"ratio"-val, a diszkurzív okoskodó ész fakultásával (L'Intellectualisme de Saint Thomas,
1908). Prohászkának helyesen nem az intellektualizmus, hanem a racionalizmus túlhajtá
sairól kellett volna beszélnie. - Erről bővebben: Szabó F.: "Prohászka időszerűsége",

Ahogy lehet, 1965 [úttus-augusztust (H7. szám).

A SZEHKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a
jövőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a
szabványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzeL megfelelő margóval) küld
jék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját,
másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségertől.
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