
Mind a lélekgondozás emberről emberre lépő eszméletcseréje, mind a szó
székről a beszélő és a tömeg eszméletcseréje: vajon nem az első pünkösd után
zatai voltak ezek? Mindenki a saját lelke nyelvén hallotta beszélni, ernbertük
rözés volt az eszmélése, s hogy ez nyelvünkbe zárt magyar kincs maradt és nem
tágult nemzetközi értesülésekké. az saját elhatározásából fakadt, mert ó válasz
totta a hazai pasztorációt Iő foglalkozásává a filozófia továbbfejlesztése helyett.

(RÉGI IGAZSAGOK ÚJ NYELVEN) Az erről szóló gondolatmenetében visz
szatérő lépés volt, hogya metafizikai időreforrn alapján új nyelven kellene e~

mondanunk régi igazságokat, és ennek az új nyelvnek megszólalását tervezte az
:Élő vizek forrásának megjelenése után, az Oltáriszentségről szóló megkezdett
könyvében, amelynek Az Élet kenyere címet adta. E könyv elején említi is, ho
gyan lehet új szemleletben fogalmazni meg a filozófia perennist, az örök filozófiát.

Az idő szuggesztiójával élő gondolat megújult nyelven mondhatná el filozó
fiánk múltjában rég megalapozott katolikus igazságainkat, semmit sem veszítve
el azoknak életlendületéből, valóságértékéből. és mindezt szóval belefoglalta
"most következő" - ahogyan mondotta - Eucharisztia-könyvébe. Gondolkodása
örömmel nézte azt az újat, mely a réginek teljesebb kibontakozásaként és nem
elváltoztatásaként készült elméjében. Ezzel úgy akarta megértetni az Evangeliu
mot, hogy minden egyes emberlélekben újra meg újra valóságga ébredjen, hogy
annak mindenkiben újrateremtődő eredetijét személyesen és ismételhetetlenül vi
lágítsa meg a krisztusi Szó.

GLÓSZ ERVIN

Prohászka
,
es a II. vafikáni zsina'

Lassan fél évszázaddal halála után (1927. április 2.) a történelmi távlat is
megvan hozzá, hogy "sine ira et studio" kezdjük szemlelni és megítélni Prohászka
Ottokár alakját és munkásságát, Mint a nagy egyéniségek általában, ő is ellent
mondások ütközőpontja volt: már életében egyrészt ingerült elutasítás, másrészt
istenítő rajongás tárgya.

Ma már világosan látjuk, hogy igazi evangéliumi ember volt. Minden meg
nyilvánulását az átélt evangélium irányította, ezért jel volt, melynek ellene mon
danak. Nagyszerű természeti adottságait a krisztusí tanítás termékenyítette meg,
és minden erejével arra törekedett, hogy másokat is az evangélium világossá
gára vezessen: a lelki vezető posztján, az egyetemi katedrán, majd a püspöki
székben. Ezért nem marad szak tudós ; ezért vállal még politikai szereplést is,
mely azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ma már látjuk, hogy
voltak túlzásai is, árnyoldalai is eszmei és gyakorlati téren.

Lelki alapatruktúrájánál fogva művész és mísztíkus volt. Mindenekelőtt él
ni akar: "megélni" a valóságot, a teljes emberi és isteni életet. önmagát alkot
ja, hogy így a "szép egyéniség" remekművén át mutassa fel az eszményt.

Ne akadjunk fenn ma már divatjamúlt, barokkos nyelvezetén, mert - mint
Belon Gellért mondja - "hitéből forrásozó élményei nyernek ebben megfelelő

kifejezést, és össze akarja szedni mindazt a színt, képet és árnyalatot. amit e
világ csak fölkínálhat a hit valóságainak mezbe öltöztetésére. Az biztos, hogy
úgy nem írtak az isteni dolgokról, ahogy Prohászka írt; csak a legnagyobbak,
azok közül is kevesen" (Vigilia, 1959. 19. old.).

Amikor kiképzésének helyéről, Rómából - ahol európai távlatokat látott
meg -- hazatért, itt állóvizet talált, mely bebőrösödött a jozefinista-liberális
nyárspolgári gondolkodástól. Látta, hogy ez mínden, csak nem kereszténység. Mí
kor pedig mozgásba akarta hozni, szükségképpen beleütközött a zsilipeket kézben
tartó őrök ellenállásába. Az idősebbek szinte megcsontosodásig védik a keresz
ténység kiépített bástyáit az új eszmék és modern tendenciák ellen. Az új vi
rágzásnak induló tudományokban csakúgy ellenséget szirnatolnak, mint a fel
törekvő népi megrnozdulásokban, melyek elsöpörték a feudális pápai államot
elavult berendezkedésével együtt.
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Prohászka érzékeny intellektusa fölfigyel a modern eszmeáramlatokra. Ke
resztény világnézetének körvonalai a modernízmus mozgalmának hátterén raj
zolódnak ki. Bergson, majd a kezdődő egzisztencializmus fejti ki majd azokat
a gondolatokat, amelyeket nála már megtalálunk. Evangéliumi szelleme és igaz
keresztény hite ugyan mindig megóvja őt az elvi tévedésektől, de kortársai sza
vainak félreérthetőségétől félnek,

1911 júniusában írja naplójában: "Keserves hónap! ll-én kézhez vettem egy
kis nyomtatványt; nem tudom, ki küldte; alighanem a nuncius. Kinyitom, hát,
mintha tiszta égből a villám csapott volna belém: olvasom, hogy indexre ke
rültem... " (Schütz: Prohászka pályája, 77. o.). Az Index-kongregáció 1911. jú
nius 6-i határozata a tiltott könyvek jegyzékére helyezte három művét: Az in
telle/,tualizmus túlhajtásai c. akadémiai székfoglalóját, melyet 1910. április ID-én
olvasott fel, a Modern katholieizmus C., a Szerit István Társulat kiadásában
1907-ben megjelent hitvédelmi füzetét, végül az Egyházi Közlönyben 1910 ka
rácsonyára írt Több békességet c. ünnepi cikkét (Acta Apostolicae Sedis III. 278.).

Hogyan történhetett, hogy éppen Prohászka lett az a magyar író, aki név
szerínt indexre került? Ez nem a jelen tanulmány témája; ennek célja inkább
az, hogy ismertesse azokat az előremutató, haladó gondolatokat, amelyeknek
megpendítését így honorálta az akkori hivatalos egyház. Prohászka úgy visel
kedett, ahogy nagyságához illett: az Acta Apostolieae Sedis (IV. 57. 1.) 1911. jú
nius 13-i kelettel közölte. hogy .Jaudabíüter se subiecit", vagy ahogy ő fejezte
ki magát: "Az ember megteszi a kötelességét, és aztán elviseli, ami hegyébe jCn
a kötelességnek" (Schütz: i.m. 84. o.).

Elviselte igazságának biztos tudatában. Az idő őt igazolta. Mindazok a gon
dolatok és követelmények, melyeket ő Modern katholieizmus c. röpiratában föl
vet a század elején, a II. vatikáni zsinaton kerülnek szőnycgre és a zsinat ha
tározataiban öltenek formát. Ennél méltóbb rehabilitációt nem is kaphatott.

Az intellektualizmus túlhajtásai c. székfoglalójában a korában fenyegető in
tellektualista akadémikus megcsontosodástól óv. Az elmélet helyett az életet
hangsúlyozza, melybcn a kereszténység alapmagatartása nyilatkozik meg. Eb
ből a műből legyen elég azt az egyetlen bekezdest idézni, melyben fölállítja a
tézist:

Mindenekelőtt állást kell foglalnom az intellektualizmus eredeti bűnével

szemben. Ez az eredeti bűn az a téves hit, mely túLbecsüli a fogalmak logikai
tartaLmát s több-kevesebb öntudattaL azt vanja, hogya fogaLmakban ma.gát a
doLog lényegét fogjuk meg. E helytelen értékelés által nem a maga helyére ál
lítja az észt s a tudást s túl fontos szerepet juttat nekik, melytől megbillen az
ember erőinek rendszere s a helytelen beállítástól eLsorvad és elszegényedik
az rőteLjes élet" (L m. 10. o.).

Egész műve ennek a tételnek kifejtése és védelme. Ö míndig és mindenben
az "erőteljes élet" oldalán áll; érzékeny lelke fölfigyel mindenre, mely a di
namikus élet csorbítására tör. és azonnal tiltakozik ellene.

Ha elméleti síkon így kiáll az élet jogaiért, még inkább megköveteli annak
érvényesülését az Egyház életében a modern korban. A Modern katholieizmus
alapproblémája az Egyház beilleszkedése az átalakuló modern világba. Mind
a Iejezetek címei, mind a kiragadott idézetek meggyőznek bennünket arról,
hogy nagy gondolkodóval állunk szemben, aki a rnodern kornak hirdeti az evan
gélium örök eszméit, s ugyanakkor elkerüli a modernízmus útvesztőit is. Nem
csoda, ha bátor hangja, merész előrelátása. problémaérzéke, fölényes, átfogó
tudása szembeállította vele a kor konformista egyházi vezetőit, és veszedelmes
újítót láttak benne.

"Modern apostolság" az első fejezet címe. Nem fél használni ezt az akko
riban félreértett szót. Példaképei az apostolok; akik ,.elférkőztek a Cézár pa
lotájába s a rabszolgák börtönébe egyaránt; szembeállították lelkük pünkösdi
világát az akkori kultúrával s meghódítottálc azt Krisztus számára". Ezután jel
lemzi kora kultúráját, majd így folytatja: "Ezért bátran fölvetem a kérdést:
voltunk-e már apostolai ez e l i d e g e n e d e t t k u l t ú r á n a k, kik égni, fol
világosítani, megérteni, melegítení. alkalmazkodni, szánni s szeretni tudtak? Azok
ra van szükség!" (6. old.) "Kulturális igényeinknek megtelclőcn k ö z e l k e II
t e h á t h o z n u n k a r é g i i g a z s á g o k a t a m o d e r n é r z é s h e z; nevel é
sünket, közművelődésünket, természetfölötti erkölcsiségünket érvényesítenünk
kell, hogya kereszténység praktikus kiváltását lássa a világ" (7. o.). "Kössük
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össze a természetet a természetfölötti világgal, a szabadságot a tekintéllyel, a föl
di célokat az örök céllal. Ne rögzítsük az örvényeket, hanem építsünk rajtuk
hidakat. Ne hegyezzük ki az ellentéteket egyház s kultúra közt s ne azonosít
suk a kultúra művét a hitetlenséggel" (8. o.). Mintha csak János pápa hangját
hallanók ötven év távolából: Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami Ü3Z

szeköt ! "Ez a törekvés eltalálja a helyes s jogos alkalmazkodást. Mert ahogy
föltaláita magát az egyházi érzés Szent Pál, Jusztin császár, Nagy Károly ko
rában vagy a középkor későbbi századaiban s vitte előbbre a világfejlődést;

éppúgy tudja eltaláini a hangot manapság, hiszen apostoli és katolikus" (8. o.),
"Az apostoli lélek e kiolthatatlan hevével s a krisztusi szeretetnek ez energiá
jával állok bele a kultúrvilágba : nem nézek vissza vágyódva se Jusztin császár,
se Nagy Károly, se III. Ince korába, hanem előre nézek, ahová az Isten gon
dolatai írányulnak" (9. o.).

A második fejezet az "Öntudatos vallásosság" címet viseli. "A haladás vá
gya nem hunyja be a szemét, hanem virraszt s kutat tovább" (10. o.). Itt már
meglátja az intellektualizmus egyoldalúságát : ".. arra kell iparkodnunk, hogy
a vallásosság terén is nagyfokú műveltségre tegyen szert (ti. a haladás vágya);
ne legyen az egyoldalúan csak az ész műveltsége, hanem az egész ember belső

világának átszellemülése. E részben rendkívül hátra vagyunk, művelt vallásos
ságú ember kevés van; kevés van abból a műveltségből, mely mély, sokoldalú
s vallásos is legyen" (11. o.). "De mindenekelőtt szükséges, hogy soha se állít
suk a vallást ellentétbe a tudománnyal s kultúrával. Isteni kincsek ezek; Isten
adta, hogy segítsünk magunkon" (12. o.). Majd kifejti, hogyan kell leküzdeni
a bajokat a technika áldásai által, s így folytatja: "Emancipáini akarjuk hát
magunkat a tudatlanságtól, nyomortól és bajtól, hogy közelebb érjünk ez úton
is Istenhez" (13. o.). "Ha pedig nem míveljük ki vallásos életünket, okvetlenül
egyoldalúvá lesz lelki életünk s könnyen elvesztjük egyensúlvunkat. Ha lel
künknek a reális világ felé fordított oldala ki lesz művelve, de a magaslatok
s mélységek világa el lesz felejtve, akkor száraz s úriott s lendületlen lesz éle
tünk; a mély érzések s édes megindulások forrásai elapadnak bennünk" (IG. o.).

A hatodik fejezet "Tudományos kérdések"-kel foglalkozik. Világosan látja
a problémát: "Két világnézet, a tudományos s a vallásos harcol most egymás
sal a világ meghódításáért - így szokás ezt mondani. A harc megvan. de a
szembeállítás téves, mert jóllehet a tudomány nem vallás s a vallás nem tudo
mány, de nemcsak nincs ellentét köztük. hanem mélységes tendenciáj uk van a
belső egyesülésre" (41. o.).

Korát megelőzően jól látott a felsőoktatás praktikus kérdésében: "Nem lel
kesülök újonnan fölállítandó katholikus egyetemekért; mert más egyéb okoktól
eltekintve, úgy látom, hogy a katholikus és nem-katholikus egyetemek megkü
lönböztetése még tágabbra szakítja az örvényt a hit és hitetlenség közt és sok
oly elem, mely részint a tanulóifjúságban, részint a tanári karban közönyös,
de nem ellenséges az egyházzal szemben, az antikatholicizmus táborába szorIt
tatnék csak azért, mert arról az egy katholikus egyetemről lemaradt" (45. o.).
"Mennyivel különb helyzetük van az igazán tudományos és amellett katholikus
egyetemi tanároknak a közegvetemeken, hol érintkezésben állnak a legkülön
bözőbb elemekkel s bemutathatják s szembeállíthatják tudományukat a hitetlen
tudósokéval hivő s hitetlen hallgatók előtt" (46. o.)

A hetedik fejezetben, mely az "Egyházias érzületünk" címet viseli, rámu
tat az egyház hiányaira : "Megszállhat minket is néha oly kislelkű szellem, mely
minden bűnbevallástól. minden önkritikától fél s ezáltal a szabadabb mozzás
nak is útját vágja; lábrakaphat oly maradiság, mely intellektuális, szociális,
politikai téren is megköti magát s e kötelék nem biztonságot, hanem rabságot
jelent. . .. Lelkiéletünkön is erőt vehet bizonyos stagnáció, melynek következté
ben holt vizeken evezünk, sekély lelki élet zátonyaí közt" (48. o.).

Mínt népének jó ismerője és éles szemú pásztora, meglátja a népnyelv hasz
nálatának szükségességét : "Ez az öntudatosabb ember azonban nagyobb méltány
Hist követel faji, nemzeti sajátságai iránt is s ha küzd azért az istenadta ter
mészetjogért, hogy a lengyel lengyclül, a magyar magyarul mondja el Miatyánk
ját, szereti azt is, ha a liturgiának nagy, szerit akcióján. a szentmísén kívül ...
lehetőleg hazai nyelvünket használjuk az istentiszteletnél s ne mondjuk a li
tániát a néppel latinul, mikor azt magyarul is elmondhatjuk. Örül a lelke, ha
a templomban fölcsendül a n é p é n e k s érzi a különbséget az istentisztelet
közt, melyben a népének kíséri az akciót igazán községi aktussal s azon isten-
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tisztelet közt, melyben a nép néma és gondolatlan szemlélője a szent titkoknak.
Ezt érzi s érti, mert ismeri a nép lelkét s együttérez vele" (50. o.).

Sőt tovább megy, és olyan hibákat vesz észre, melyeket csak korunkban
korrigálnak: "A csalhatatlanságnak isteni keretei közt a vidékszerűségnck, a
provincializmusnak, a korszellemnek, a hiányos fölfogásnak befolyásai mérhetet
lenek lehetnek; ezek révén hibák, tévedések. hiányok, visszaélések csúszhatnak
be az egyházba. Elterjedhetnek az egyházban téves nézetek, történeti hibák:
a m a r t y r o log i u m b a n l e h e t n e k s z e n t e k, k i k n e m l é t e z n e k;
a lorettói ház átviteléről való hit, egyik-másik relikviának tisztelete tévedésen
alapulhat" (52. o.).

Észreveszi a tömegek nagykorúsodásának igényét és szinte megjövendöli a
napjainkban bekövetkező átalakulást az egyház életében: "Látnivaló, hogya kul
túra egyre szélesebb rétegekre terjed ki s hogy a szociális kérdés elsősorban

kultúrkérdés, mely az a l s Ó n é p r é t e g e k n e k ö n t u d a t r a é b r e d é s e s
n a g y k o r ú s í t á s r a val ó t ö r e k v é s e... Ezt a nagykorúsítás után epedő em
bert n e k i m e g f e l e l ő e n k e II ve z e t n i s i n t é z k e d n i e n g e d n i ő t i s ;
vezetnünk kell úgy, hogy ő velünk is jöjjön s velünk tegyen. Ezt értem én itt
és semmi mást a demokrácia alatt s ez a népszeilem okvetlenill meg fog nyi
latkozni az egyházban is (56. o.). Majd többek közt így folytatja :,Ha pl. a .,nép
akarat' tényleg oly irányba terelődik, melyen eddig nem járt s új intézmények
életbeléptetését követeli az állami életben, amelyektől elváltozik az egyház vi
szonya az államhoz, nem fog Ieszakadní él szívünk : azt sem gondoljuk majd, hogy
elvesztünk, hanem odalépünk az Ú) alakulások elé bizó lélekkel s teremteni, al
kotni tudó kézzel" (57. o.). Mintha csak a hatvan évvel későbbi zsinati döntések
és pápai megnyilatkozások derűlátó, nyílt hangját hallanánk.

Az "Etikai reformtörekvések" c. fejezetben síkraszáll a keresztény erkölcs
tan védelmében "az etika reformátorai" ellen, akik a "keresztény erkőlcsisóget

egyre alsóbbrendű moralitásnak hirdetik; minden áron le akarnak szorítani a
büntetés s a jutalom indítóokainak rácsai közé ..." (57. o.). Ez alkalmat ad neki
arra, hogy ismét napjainkban megvalósuló gondolatot hangsúlyozzon : az evilági,
földi élet sajátos feladatait az Isten akarata szerint, "Elismerem, lehet azt az
igazságot, hogy az élet előkészület a túlvilági életre úgy hangsúlyozni, hogy a
kultúra elhervad tőle s az ember ellenkezésbe jön az Isten gondolataival, k i
f ö l d i c é lok a t i s t ű z ö t t e l é n k, érzéki és szellemi természetet adott ne
künk, földi tevékenységre teremtett s földi erőket és munkát bízott ránk. E nagy,
isteni célokat itt kell megvalósítanunk s ezek nélkül az emberiség alkalmatlan
ná lesz felsőbb hivatására is" (59. o.).

Az utolsó részben - "Klerus-Iaikus" - korát messze megelőzve rámutat
a laikus hívek szerepére az egyházban. Követeli a világiak bekapcselását az
egyház életébe: "A laikus a kereszténységben nem a profán elem, melytől a klé
rus megborzadjon ; a házas nem az a tisztátalan, kire a zárdaszúz sajnálkozva
letekintsen; mi mindnyájan az egyház tagjai vagyunk, az apostol szerint .szen
tek', ,választott nép', .klrályi papság'; míndnyáian Krisztus titokzatos testének tag
jai s mint királyi papság arra hivatvák, hogy apostolkodjunk, buzgolkodjunk,
térítsünk, neveljünk, tanítsunk; kivált a mai világban lesz hivatásunk, mikor
a fejlődés a lelkipásztorság eddigi keretezésein messze túlcsap s valamint lehe
tetlen, hogy városokban a plébános és káplánjai eleget tegyenek 20, 30, 40 ezer
ember lelki szukségleteinek, úgy szükséges, hogy a ,testvérek' mind buzgolkod
janak s eljárjanak a királyi papság tisztjében. Szükséges, hogy éppúgy férkőz

zenek el a nagy boulevardok bérházaiba, a padlásszobákba s pincelakásokba,
mint ahogy a keresztény római rabszolg ák férkőztek az ,insulák' tepidáriumaiba.
triklíníumaiba s testvéreik börtöneibe. . .. S ne tartsa magát a laikus az egy
házban másodrendű katholikusnak" (64. o.). Mindez az igazi isteni élet szolgá
latában : "Ah, tehát élet, élet... ez a jelszó. Nem szísztémát, nem formalitást,
nem paragrafust keresünk, hanem életet; az életet élni s másokban is fölélesz
teni kívánjuk. Minden forma ezt szolgálja!" (70. o.)

Az utolsó sorokban így foglalja össze írásainak gondolatait: "A modern
katholikus lelkületének itt jelzett irányzatai ötlöttek eszembe, irányzatok, vá
gyak, aggodalmak, kívánalmak, rnelyck egy elváltozott világnak oszlcholócíal
vetületei. Nem látok bennük tagadást, sem ellenséaes támadást, legfölebb félre
értést és idegenkedést, melyet alkalmasan szét kell osztatnunk. hogy a modern
kedélyvilágot is mindenestül beállíthassuk a változatlan, őserős kereszténység ígaz
ságaiba s életébe."
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