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HÁROM VÁLASZ PROHÁSZKA KÉRDŐjELEIRE

A föld másik oldalán dolgozem s éppen a Prohászkához eléggé hasonló Teil
hard de Chardin értékelésén, boldogan láttam hát, hogy a budapesti bölcsészet
tudományi kar egyik tanársegédje elővette a Prohászka-problémát (Gergely Je
nő: Prohászka és a magyar neokatolicizmus, Világosság, 1973. november). 1973.
december 23-án Rónay György kezdte sürgetni az Új Emberben, hogy "ma már,
úgy hiszem, kell annyi bátorságunknak, kritikánknak, távlatunknak és tárgyi
lagosságunknnk lenni, hogy hozzákezdjünk legalább a munka előmunkálataihoz,

a prohaszkai nagy pálya mai tanulságainak levonásához" (Prohászka és kérdő

jelei). Az 1974. januári Világosság átveszi a szót: Antal Gábor két hasábon fog
lalkozik Prohászka sajtótevékenységével (vö. Dersi Tamás: Századvégi üzenet c.
ktsrnonográfiáját, Szépirodalmi Kiadó). Szabó Ferenc SJ a Vatikáni Rádió ma
gyar adásában, 1974. január 31-én adott "Néhány vonást Prohászka arcképéhez",
s ennek szövegét közölte a Vigilia 1974. márciusi száma.

Szeretnék három adattal hozzájárulni ahhoz a "bátor, kritikus, távlatos es
tárgyilagos" portréfestéshez, amely Prohászka örökségét a második vatikáni zsi
nat utáni nemzetközi távlatba emelhetné. (1)

1.

"A modern kritikának kritériuma és mértéke: az ember"

A negyvenes évek elején a székesfehérvári püspöki könyvtárban még külön
teremben voltak Prohászka könyvei, amelyekből ő alaposan tájékozódott a nyu
gati szellemi mozgalmakról, A székesfehérvári szeminárium padlásán pedig volt
egy - nagy ruháskosarat megtöltő - "vegyes maradék Prohászkától".* 1942
nyarán alaposan átböngésztem ezt a maradékot is. A kifordított levélborítékok
ra írt Prohászka-jegyzetek között érdekes "hármas kéziratra" bukkantam : há
rom, szorosan összefüggő kéziratvázlatra találtam: olyan három skiccérc. melyek
- ez volt az akkori közvélemény - még abból a korból származnak, amikor
"semmit sem tudott Bergsonról". Ez a "hármas kézirat" még kaotikusnak tűnő

formájaban is olyan szellemet revelál, akitől ma is sokat tanulhatunk. Érdemes
volna alapos elemzés alá fogni; de most csak magát a szöveget adom:

a). 1903 őszéri keltezett egész lapnyi levélpapír hátára Prohászka felvázolt
néhány gondolatot a szellemi"szélfordulásról";

b). egy másik levél hátára ugyanazt a gondolatkört kissé bővebben kifejtette;
c). egy harmadik, immár négy lapnyi kidolgozásban - szintén 1908 őszéről

maradt levélpapíron - részletesen. kusza, egymásra torlódó gondolatokban rög
zíti. hogy mit tartott az egész nagy változásról. Mivel forrongó szellem, többször
csaknem szó szerint ismétli gondolatait, ezért -. teljes hűségre törekedve, az el
ső kettőt a harmadikba kapcsolva - közlöm ezt a tanulmányvázlatát (vagy
naplónak szánt töprengését t) :
- "A modern szellem nagy kritikával revideál. Fejlődést, elváltozást, megújulást
hírdet. Kiindulása nemes; principiuma a kiindulásnak: a több, nemesebb emberi élet.

Okvetlenül hinnem kell, hogy a kultúra-mozgalom csak folytatás, történeti
folyamat, mely nincs megszakítva. mely egyre új meg új elemeket állít be az
életbe. (Az újság nem lehet szakítás, az újításnak organikusnak kell lennie;
eradikáció sose radikalizmus.)

(1) Rezek Román a negyvenes évek elején öt tanulmányban foglalkozott Prohászk"
Ottokár szellemi fölmérésével : Prohászka intufciója és átélése (Bp., Stephaneum nyomda,
l D42. 50 lap), Prohászka esztétikája (Pannonhalmi Szemle. 1942/2,. 18 lap). Prohászka
Ottokár és Bergson (Athenaeum, 1943/1, 20 lap), Prohászka stfIusának lelki alapjai (Sorsunk,
PÉocs, 1943/1., 13. lap), Szempontok és adatok Prohászka "bergsonizmusához" (Bölcseleti Közle
mények, 1943/9., 97-121. lk.) (Szerk.)

*Ma a székesfehérvári Prohászka Múzeumban (Szerk.)
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A helyes állásfoglalás szerintem az lesz, mely a kritikát méltányolja, s az
általa fölvetett problémák oldozgatásába szívesen megy bele.

Új elemeket szívesen veszünk akár az immanens irányban, akár a szub
jektivnek kimélyítésében, az erkölcsnek, emberinek a jogival, a történelmivel
való illőbb, alkalmasabb kombinációjában, méltányosabb megegyeztetésében: ez
az emberi ideált szolgálja. De épp azért, mert folyamat és önmagába koncent
rálja az embert, metatizikáját beléje helyezi és belőle kiindulva fejtegeti: kri
tízalja a jelent, a létezőt, a történetit. .. metafizikában, vallásban, erkölcsben,
intézményekben. Új energiákat akar fölléptetni, új társadalmi alakulásokat hir
det, új irányokat sürget.

A realizmus alapján állunk, de elfogadjuk a kritikát. Egyre kell ügyelni:
hogy a kritikai radikalizmus ki ne tépje a szellemi, történelmi. társadalmi élet
gyökérszálait is ne ignorálj a a fejlődés nagy tézisét, melyet másutt annyira hir
det és sürget. Nem szabad a modern filozófiának úgy alakulni, hogy radikális
tagadása, kifordítása legyen a réginek, hanem a régit új szintézisnek megalko
tására segitse, azon elemek kombinálására, melyet a fejlődés és a haladás föl
vet. Nekünk el kell fogadnunk a pozitív kutatás kritikai metodusát és kriticiz
musát, - revideálni kell kultúránk örökségét, mely dicsőségünk és keresztünk
egyúttal. Elismerem, hogy a hagyományban sok a szellemi restség és a formák
sok hatalmi érdeket is szolgálnak, de ha ezekhez a fejlődés törvénye ellenére
ragaszkodunk, elvesztjük a haladás fonalát és egyszersmind a modem haladó
elemek bizalmát. Meg kell értenünk a modern világot. Ez a kritika elejt többet,
megdönt s újat akar; jól teszi, ha megváltoztat egyet-mást. Ezt kívánja a haladás.

A haladás két fogalmat egyesít: a változást s a folytonosságot; a haladás
tehát egység, ugyanazonosság. mely fejlik és tökéleteebül. A haladás tehát: a
múlt és jelen és jövő ideális egysége, régiség és újság, maradás és változás.
A kultúrmozgalorn csak folytatólagosan történelmi folyamat; de éppen ezért fo
lyamat és folytatás. Tehát elfogadni a kultúra revízióját.

Mert a gondolat tele van eleven, tevékeny impulzussal, meleggel, hévvel.
Zónája a világ-megjavítás szellemének.

Mondom, hogy kellenek filozófiatörténeti pozitív kutatások, kellenek tudomá
nyos metódusok, melyekkel szemben a tradicionálisnak nem szabad elzárkózni.
De az új elemekkel nem szabad a haladásnak kizárólagos szisztémát csinálni.

A pozitív kritikát az értelem kiáradásának tekintem, mely érteni, elmélyedni
akar metafizikai, vallási, erkölcsi, jogi, társadalmi, egyéni irányban s fölérteni
a régit s az újat.

A fejlődésben elavul sok minden, új lesz! Ha összehasonlítjuk a modern
társadalmat a középkorival, sok új elemet találunk az előbbiben; sok törté
nelmi alakulás megszűnt,

De azt siettetni sem lehet; az elvek, az ideálok nemcsak a jelen alakulására
vonatkoznak, hanem vezetnek: a jövő feléjük tart és a jelen nem dicsekedhet,
hogy már elérte.

Van krízis, idejüket múlt formációk, történelmi tradíciók, érzések s nézetek
krízise. Tisztább, precízebb határítást akar a vallás és az állam között, nem akar
ja összezavarni a két szférát, az Isten s a Császár jogainak szféráját, a hivő

gondolkodás zónáját.
Új elemek vetődnek föl a filozófiában akár az idealista monizmus, akár

a történelmi materializmus felől s az ember kombinálni akarja azokat tradici
onális hitével, harmóniát keres köztük. Ez lesz a filozófiai probléma akár, a ka-
tolicizmusban, akár a jogban... .

A konfliktus nagyOl filozófiai világban, az átalakulás is; de ez nem ölt
oly mérveket; természetesen a lárma, az epifenomenon túlságos... Inkább a te
ória, a gondolat a bántó; nagy megegyezés lehetne, ha innen is, onnan is a csata
zaj mcgszűnriék s a munka folyamata előtérbe lépne, ami bizonnyal egyesít: a kul
turális haladás.

Tudom, hogy emellett s ezalatt s efölött telítve van a lég filozófiai pszi
chológiai elemekkel ...

Mi vezessen: a több kritika.
A filozófiai ütközés a dualista realizmus és a monizmus közt, bármily alakot

öltsön, csak az utolsó századok aspirációinak kifejezése; annak a kiindulásnak,
annak az értelmi viselkedésnek fejleménye, amely Bacon, Galilei, Cartestól
Wundt, Bergson, Jamesig terjed.
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Egyrészt tele irracionális elemekkel, milyen a lét s benne az ember s az
ember világában megint a győzelmes, a típust megalkotó környezet. Az ember,
mint akarat, mint ellenálló reaktív erő semmi, az erkölcs, a gondolat csak
ideológia tartalom nélkül. De e felfogás, mely mint igazi materializmus - tele
van, bár másutt ignoráini akarja őket - irracionális elemekel, ignoráini akarja
az erőt és erőszakot, tényeket, a történelmi alakulást, a jogi formákat ... s így
valóságos idealizmussá válik, mert az ember absztrakt, koncipiált típusát tekinti,
mely az egyéni meghatározást az ideák sugaraiban elolvasztja ... : beérett idealiz
mus. Azért az egyéni elvész a miliőben.

A monizmus a levés, az alakulás filozófiája, s ebbe az alakuló realitásba föl
vesz mindent, ami reális magában, CI nournenont, Istent, világot... A modern
kultúrrnozgalmat, mely az emberi életet most jellemzi, nem lehet a változó
politika szomszögéből megítélni, hanem csak magasan fekvő szempontokból, me
lyek bemutatják a mozgalom vezető eszméit, értékeit, egyszersmind a veszélye
ket s a tennivalókat.

A materializmus, akármilyen legyen, az önálló erkölcsi erőt, szellemet ig
norálja, nála az ember - mint akarat, mint kiindulási, reaktív erő - függ
vény; az ember lenyomat, értelmi s erkölcsi világ oppositiója - termékeny s
teremtő erők nélkül. Az ember a miliő függvénye. Az egyénit ignorália.

Ki kell indulnunk a mélységből : egy utunk van: a mélyebb, igazabb. belá
tás, mely mindnyájunknak igazabb: nemesebb lelkiismeretünkből várhat csak
javulást. Ez egy hosszú értelmi és erkölcsi folyamat, melyet a fönnálló filozó
fiai rend kritíkája s a "tett propagandája" siettethet ugyan, de nem helyette
síthet. Látjuk, hogy sok az ellenség. Másutt megint az eszményi irányzatok
elnyelik az irracionális, de szükséges elemeket ...

A modern kritikának kritériuma s mértéke mindenütt az ember: a históriai
materializmusban a világfejlődés az emberi munkában s az arra épített s attól
feltételezett emberi szellemiségben lép elénk. Az idealista irányzatban pedig
az ember a természetben dolgozik bár, de filozófiája mindig saját életének
történetétől, múltjától és jövőjétől vonatkozik. (sic í) Az emberi szellem vissza
tér önmagára, az ő világa érdekli ... s nemcsak központjába helyezi az embert
a világnak, hanem azonosítja vele; az ember lelke, szelleme, élete a világ
maga ...

Ilyen a szociál-filozófiai és a történelmi materializmus, ahol szintén nincs
igazság, hancm van szerv, akár ész, akár kéz, van csáp, van értelem, s az
mind arra való, hogy ez az alak tapogatással. alkalmazkodással boldoguljon ; de
abszolút tartalom nincs itt. Tisztán esedékes mínden alap, lényeg, változhatat
lan elvek sem itt, sem ott. Az idealizmus az aktust szubsztanciának nézi; az
ember élete ez a legombolyodó fonál s annak egyik hordozója, mozgatója a
gondolat. Az értelem mellékes, a fő, hogy hasznos legyen s vigye előbbre a te
vékenységet. Igya tudás s az élet s az ember ki van szakítva az elvek világából,
ki van tépve s mint ilyen kitépett és kiszakított intellectus van beállítva az
elváltozás sodrába; ezt a folytonos elváltozást teszi gondolatának kizárólagos
tartalmává. - Ezt kéri s irányzat gyanánt elfogadja manapság többé-kevésbé
mindenki.

A modern kritika revízió alá veszi a keresztény világnézetet, tehát alapjá
ban adualizmust: monizmust a dualizmussal szemben állít. A kritikát szíve
sen fogadjuk, de a kritika nem jelenti azt, hogy az egyik helyébe a másikat
ültessük ; sőt, úgy látom, hogyamonizmus s annak egyes alakjai szintén csak
esedékes és ideiglenes formák, melyek le nem ütik, hanem tisztítani, kialakulni
segítik a hagyományos, mondhatni perennis filozófiát.

A modern szellem, amennyiben újat hirdet s megújulast sürget, a világ
nézetet revízió alá veszi... s monizmust állít: annak egy gyalogjáró, szerény
formája - s ez a históriai materializmus ... Vannak aztán az idealista moníz
musnak is formái.

A modern kultúrmozgalom tagadhatatlanul "az élet összes terein egy nagy
idealizálással indul ki, mely a lelkeket és a szellemeket összes energiájukkal"
napsugar-aiban lefoglalja, mint fölkelő nap s új világ, s ez az ideál az emberi
élet szintájának* emelése az egész vonalon, s ami ehhez föltétlenül szükséges:
fölszabadítás a tévelyből. a történelmi béklyóktól. a haladást megakadályozó

* "Szinta" = Prohászka sajátos rryelvhasznáíata "s"int" jelentésben. (Szerk.)
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intézményektől s megteremtése az új társadalmi szervezetnek. Mindenki a szo
ciáldemokráciára s annak filozófiájára, társadalmi mellékmozgalmára gondolna,
mikor ezt olvassa, de a kritika munk ája nemcsak ez oldalról folyik s bővebb a
tere, s a kihatása is sokkal tágabb. Ugyanily korigényekkel lép föl ellenkező

oldalról az idealista monizmus, mely az embert önmagába koncentrálja, metafi
zíkáját beléje helyezi s belőle fejleszti, mely a pozitivizmussal szemben az ideális,
morálís értékeket viszaáUítja, de azért az embert s tudását a realizmus tala
jából kitépi s örök fejlődésnek selváltozásnak sodrába állítja s egyre jobban
ezt érvényesítve a folytonos elváltozást teszi gondolatainak kizárólagos tartalmává.

Kifogásunk ez eszmély ellen - akár históriai materializmus, akár idealista
monizmus -: látszik, hogy egyoldalú: az ellentétek túlzok. A modern idealiz
mus szabadulást jelent a pozitivizmusból, mely oly nagy károkat okozott s mely
től beteg még az ifjúság. A kritikai idealizmus visszaállította a szellemi világ
értékeit, ha van is benne olyan áramlat, mely a kritikai kételytől vezetve az
értelem elveit s következtetéseit megvetette s túlságos nagy, széles mezőt nyi
tott a hitnek s ösztönnek ...

Az idealista filozófiában nincs objektív tartalom és érték, kivált az újab
bakban. milyenek a pragmatizmus, a philosophie de I'action, melvek a szellem
től indítják meg az értelem schémáit, a nóciókat, az értelmi formákat s bár
mennyire sürgessék is a pragmát, a tettet, de végre is inaktivitásra vezetnek a
kritikai kétség révén, mcly a praktikus Idealításokat megtámadja s kiüresitvén,
emlékezetünkbe hozván, hogy ezek is csak provizórikus anticipációk, melyek
letűrinek.

A filozófiai nézetek, mint szürönköző életnedv, mint injekciók, harcban
állnak az élettel s a realitással, de másrészt éppen a fejlesztés hivatását adván
okul, szükséaes ellenkezésben vannak vele, hogy a jobb jövő miatt a fennállót
letörjék. Mélyebben s erélyesebben hatnak, belevágnak. - magasan úszó fel
hőknek látszanak, máshol meg leszállnak, ködbe burkolnak. szitálnak ...

Beteg, túlíngerült, nyugtalan a szellemi világ s ezért gyönge meggyőződé

sében, jellemében s erkölcsében. s nem életre való, óriási tevékenysége dacára.
Beteges az áramlat az intellektuális téren, beteges az akció terén.

A nagy filozófiai gondolatok s eszmék iránti érzékenység, preokkupáció, el
fogódottság - hiszen tiszta látásra itt szó sem lehet - vezet, indít; de erős

hit sehol; hiszen akik régen realizmust hirdettek, most újat hoztak pragmatiz
musukkal, monista idealizmusukkal, esetékességet emlegetnek, melyek folyamá
ba dobtak mindent, ott úszik élet. lét, levés, alakulás, minden gondolat, eszme
és tudás; filozófia. vallás provizórikusak ; előleges, de eo ipso nem véglegesítendő

értékeknek tartanak minden ismeretet, s így az akciót nem, hanem az inakciót
sznln:á1ják. Mindnyájan némi intellektuális bénulásban szenvcdünk, éppen az in
tellectus míatt. ha az akaratra való tekintetet teljesen mellőzzük. Az öntudat
mindenütt belefárad s a beláthatatlan s céltalan irracionális akcióban elveszti
kedvét, nem intéző, hanem intéztetik.

E filozófiai álláspont magyarázza meg a modern világ pszicholómáját, ez
mutat rá hiányaira s ez világosít föl egyszersmind a hiányok orvoslásáról.

A modern pszichológia nagy hiányt mutat intellektuális tekintetben: sehol
sem találunk megnyugvást az igaz~ág fölismerésében és annak birtoklásúban.
A m-vnizmus vezéraondolata a f'ejlődésről s akcióról. mint esedékes, de egyetlen
tartalmáról a gondolatnak - nagy előnnyel is jár s ez az, hogy tényleg akcióra
serkent: legalább ösztönszerűen, habár, mint említettem, ha reflektálunk e be
láthatatlan akcióra, elmegy a kedv, az akció, De impulzíve, ösztönszerűen igenis
serkent akcióra. Csillog, ragyog előtte az egyoldalú ember-ideál s az új fölvető

dő eszmék szerint akarja magasabb szintára emelni az életet. Hogyegyoldalúan
tesz, azt már említettem, kivált azt, hogy néhol az erkölcsi nála csak ideológia,
PSZIChikai vetület, máskor meg az erkölcsöt úgy értékeli, hogy a pszlehét telje
sen azonosítja vele s a jognak, az erőnek nem is ad helyet.

A kritikában nem lehet bizalmatlankodnom, mert ha ez bizalmatlan volna ön
maga iránt,· ez annyit jelentene, hogy meg akarjuk kötni az észt, s lemondani
akarunk a tudományról és a haladásról. Van kritikai probléma, rnely teljesen
független a filozófiai problémától. Bizonyára nem kell sem az idealista moníz
musra, sem a históriai matcrializrnusra esküdni. hogy valaki a történelmet k ri
tizálja. Azt is elfogadom, hogy filozófiai elfogódottság, nem egészen korrekt s
nem jól distingváló állásfoglalás volt oka sokféle alakulásnak . .. De ha a
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történelmi kritikát erős filozófiai betétek nélkül valljuk, akkor a konfliktus tény
leg csak átmeneti s reméljük, hogy közelebb jutunk egymáshoz s kifejlik egy
mély, őszinte szimpátia ...

Ha valaki már most kérdezi, hogy e nyugtalan s mégis oly tevékeny szelle
met, lázas nyugtalanságot mi fogja orvosolni? - A dualizmus. Kritikus ez ala
pon is lehetek!"

Aki végigolvassa ezt a látszólag kusza, önmagára torlódó gondolatáradatot,
könnyen fölfedezheti benne a Modern katolicizmus eszméit, sőt míntegy vázlatát;
a könyv csak annyiban különbözik tőle, hogy logikailag szorosabbra, pedagógiku
sabbra, érthetőbbre fűzi az előadást. (Fölfedezhetjük a rokonságot Teilhard ha
sonló témájú. de későbbi keletű műveivel is, például azzal, melyet Az új idők
eimrujetizálásátuiíc szolgálatában írt 1921-ben, vagy a Hogyan hiszek cíművel 1934
ből: Teilhard azonban keményacélvázat ad gondolatainak, míg Prohászka sietős

apostoli lendülettel beszél a modern életnek azokról a jelenségeiről és a katóli
kus magatartásnak azokról a modern világban fölmerülő kérdéseiről, amelyek
- mint ő maga mondja - éppen csak "szemébe ötlöttek".)

A modern katolicizmus, mint tudjuk, 1907-ben jelent meg, és - Prohászka
más két munkájával együtt - 1911-ben egyházi indexre került. A következőkben

ehhez a második kérdőjelhez szeretnék némi adaléket nyújtani. kiegészítve Schütz
Antal e téren való szófukarságát.

II.

"En magát indexre fogom tétetni"

Prohászka volt személyi titkára, Luttor János, aki visszavonultan élt Buda
pesten, 1941 tavaszán így mondotta nekem tollba az indexre-tétel történetét:

"Négy-öt nappal Prohászka Ottokár akadémiai székfoglalója után egy vas
kalapos kritika jelent meg Prohászka ellen, Pécsi Gusztáv írta az Esztergom
című lapban. De ez még nem vert fel nagyobb hullámokat. - 1910 november
elején (egy vasárnap délelőtt) a Katolikus Nagy-Gyűlés első ülésére gyülekeztek,
amikor megjött a sürgöny, hogy Városi Gyula, kalocsai érsek meghalt. Később

magától gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspök úrtól hallottam, hogy ő akkor Bécs
ben járt audiencián. Ferenc József természetesen értesült már Városi érsek úr
haláláról és a megüresedett kalocsai széket Majláth püspök úrnak ajánlotta fel,
aki azonban ezt szerényen elhárította, viszont kifejezte azt a személyes meggyő

ződését, hogy a kalocsai érsekséget méltóan csak Prohászka Ottokárral lehetne
betölteni. Ferenc József ezt a tervet - hosszabb eszmecsere után - magáévá is
tette és kijelentette, hogy csak a kormányelőterjesztését várja ilyen tekintetben.
A mínisztertanács nemsokára Prohászka kineveztetése mellett foglalt állást és
a kormány előterjesztése fel is került Ferenc József kabinetirodájába; a kabinet
iroda főnöke (Schiessl lovag) közölte Majláth püspök úrral, hogy a kormány
előterjesztése németre fordítva már készen van, Ferenc József elvben már hoz
zá is járult, és hogy másnap - aláírás végett - beviszik hozzá. Ekkor Majláth
püspök úr örömében a következő táviratot küldte régi jó barátjának, Prohászka
Ottokárnak : »Szívből gratulálok új metropolitámnak és gráciájába ajánlom ér
demtelen személyemet - Majlá th«. - De időközben ellentétek, személyes int
rikák jutottak érvényre az akkori kultuszmmíszternél, gr. Zichy Jánosnál, akit
Szüllő és Glattfelder sikerrel bírtak rá az első vélemény megváltoztatására. A
véletlen úgy hozta, hogy azon a reggelen, amikor Schiessl a kormány előter

jesztését (Prohászka ügyében) be akarja vinni Ferenc Józsefhez, audienciára volt
hivatalos gr. Zichy János is, és így valósággal az utolsó pillanatban vette vissza
a kormánynak a kalocsai érsekség betöltésére vonatkozó előterjesztését. - Ezek
után határozottabb mozgalorn indult meg Prohászka Ottokár félretevése céljá
ból. 1911 januárjában már az esztergomi Vigilantia-bizottság foglalkozott azzal. va
jon Prohászka egvik-másik írása é, megnyilatkozása nem eshet-e kifogás alá
amiatt, hogy a németországi modernista mozgalommal szemben nem foglalt el
teljesen visszautasító álláspontot. Azok a körök és személyek, akik meghíúsí
tolták Prohászka kalocsai érsekké kinevezését, most már arra törekedtek, hogy
befolyásukkal Prohászka személye kikapcsoltassék a legmagasabb magyar főpapi

székek betöltésénél. A Vigilantia-bizottságnak két gregoriánus doktora volt: dr.
Andor György, prelátus-kanonok, prímási irodaigazgató. és dr. Pécsi Gusztáv,
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az esztergomi szeminárium dogmatikai tanára. A Vigilantia-bizottság e két tag
jára hárult a feladat, hogy Prohászka műveiből olaszra fordítsák azokat, amelyek
kifogásolhatóknak látszanak. (A rossz nyelvek még azt is mesélték, hogy Andornak
.megmondták', hogy ha ezt nem csinálja meg, akkor sosem lesz püspök ...) - Min
denki tudta azt is, hogy amikor - mint fiatal püspök - Prohászka bemutatkozni
volt Samassa egri érseknél, akkor az érsek ezt mondotta Prohászkának:

- Én magát indexre fogom tétetni.
- Azt szeretném én látni - mondta rá ugyanolyan tréfásan Prohászka,

de a tréfa szellemessége alatt ott lappangott már a régi és az új egyházi szel
lem és módszerek lcőzötti feszültség. Egyházi körök azt gondolták, hogy Samassa
inkább csak azt akarta, hogy Prohászka ne legyen az ő kedves oldalkanonok
jának, Szmrecsányi Lajosnak ,útjában'. - Tehát - gondolom én, folytatta el
beszélését Luttor János, Prohászka volt személyí titkára - az aSamassa-féle
kijelentés inkább csak .ernberismerő célú' fura megjegyzés lehetett: Samassa
tudni akarta, miként reagál rá Prohászka ... Egyelőre Csernoch mozgatta Andort
és Pécsit is; de aztán - később, 1913-ban - maga Csernoch írt Rómába a sa
rutlan kármelita Vives Y Tutónak és Van Rossum holland redemtorlstának,
hogy ne lázítsák fel a magyar katolicizmust. Tehát Csernoch csak ,helyet akart
tisztítani' . .. A Vigilantia-bizottság két tagjának (Andor és Pécsi) olasz fordí
tását a római Index-bizottság elé terjesztették 1911 tavaszán. Közben, 1911. már
eius 15-én, a kalocsai érseki széket Csernoch János addigi csanádi püspökkel
töltötték be. Az Index-bizottság (Santo Officio) határozatát Prohászkának a bécsi
apostoli nuncius, Walfred Di Bonzo 1911. június ID-én küldte el, június ll-én
kapta meg Prohászka, reggel kilenc órakor. Fájt neki, hogy egyáltalán meg
sem kérdezték, mert hiszen nem is lehetett biztos az sem, hogy hű volt-e az
olasz fordítás az ő egyéni stílusú szövegeihez, Szomorúságában - melyet ak
kori naplórészletei is tükröznek - egy sziporkája sem volt földi hiúságnak.
Azt mondta: nem is tudja, milyen ok miatt ítélték el. Arról már Rampolla bí
boros úr leveléből értesült, hogy Andor és Pécsi volt a két cenzor: de ellenük
sem mutatta a legcsekélyebb ellenszenvet sem; kijelentette, hogy őket is mín
dig szívesen fogja látni és továbbra is ugyanolyan jóakarója marad mindkettő

nek, mint amilyen volt eddig is. (Pécsinek valamikor ő adta át az Esztergom
című lapot; Andornak pedig - gimnazista kora óta, mint a kis-szemináriumban
a klasszikus nyelvek professzora - jóakaró mentora volt.) - Magát az indexre
tételt úgy fogadta, mint intést, hogy ne az eddigi szellemi irányban dolgozzék
tovább. Arról nem szólt, hogy az indexre helyezett három írásában mi volt az
ő intenciója ; ez azonban mindazok előtt, akik őt igazán ismerték, nem lehetett
kétséges: Prohászka mindenkor sürgette, hogy ne hideg hittételek legyenek előt

tünk, hanem azoknak eleven életté kell válniok bennünk, tetteinkben, érzelmeink
ben, egész életünkben. A fogalmi megismerést ő olyan értelmi hálónak tekin
tette, amellyel a valóságot ki nem meríthetjük. A valóság kimerítése az em
ber számára nem lehet cél; a fogalmi megismerés eszközként segíthet minket
a krisztusi földi életünkben. Prohászka tanítványaiban, a nagyközönség soraiban
Prohászka tanítása nem lelki zűrzavart idézett elő, hanem a krisztusi életre
buzdítást hozta ..."

III.

"A substantia nem nagyobb igazság, mint a ,panta rei' l"

A harmadik kérdőjel filozófiai (pontosabban mondva: ismeretelméleti), s
ennek komoly - pozitív vagy negatív? - következményei vannak lelki élet
ben, modern aktivitás és misztika terén egyaránt. Megkísérlem összefoglalni, rneny
nyiben érdekelhet minket ma Prohászka elsósorban Az intellektualizmus túlhaj
tásai (1910) c. akadémiai székfoglalója miatt ,indexre tett filozófiája'.

Három nagy gondolkodó - Bergson, Teilhard és Dienes Valéria - szfnké
peinek sugárzatába szeretném állítani Prohászka "cselekvő ismeretfölöttiségét".
Bergsont - a maga korában - a Maritain és Julien Benda vágású gondolkodók
nem tartották filozófusnak, ma már mindenkí elismeri nagy jelentőségét; Teil
hard-t jezsuita elöljárói nem hagyták filozófussá is növekedni, hüperfizikája
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viszont a következő ötven év realista fenomenológíáiának lesz alapja ... ; Die
nes Valéria sosem akart szakmabeli filozófus lenni, de bölcs és misztikus esz
mélődését nemsokára igen nagyra fogják értékelni a magyar keresztény gondol
kodás történetében. Jóval az indexre tétel után ő segítette Prohászkát, hogy az
Hll1 körüli ítélkezését valami sajátos bergsonista-tomista szintézis váltsa fel az
élete végén (mint ahogy maga Bergson is ilyen tág szempontú látásmódhoz
közeledett élete utolsó éveiben). Mert Prohászka - közvetlenül az indexre té
tel után írt Soliloquiajában még ezt mondja saját maga részére: "Jött a szalon
filozóf, a spiritualista, vagy nem tudom mi, Bergson, s az bájolt s bűvölt s nagy
szerű frazeológiával bizonyította, hogy ami van, az nincs, s ami áll, az folyik,
s ami különálló, az mind kontinuum, s más egyéb paradoxonokat produkált."
Egyszerűbben kifejezve: Prohászka 1911. táján csakugyan nem tudta, hogy
Bergson "mi?"... 1924. augusztus 31-én viszont már így nyilatkozik a mária
remetei harangszentelési ünnepi beszédében: "Tegnap beszéltem valakivel (=
Dienes Valériával), aki annál a csodálatos embernél: Bergsonnál tanult Iilozó
t iát, és aki azt mondta: ,A filozófia nagy nyugtalanság' ... " - Ha nem ismer
nénk Dienes Valéria szerepét Prohászka szellemi fejlődésében, még paradoxálls
nak, kicsit talán ironikusnak is vélhetnénk a közvetlenül ezután (a nyomtatott
példányban franciául is idézett szavak után) kiáltott szavait: " ... Hová tegyem
a lábamat? Kérem, oda nem lehet, ott reng a .. föld. Hová támaszkodjam? Ide
ne, mert ez a fal ledől. No, gondoltam, ezt elmondom Pesthidegkútori. Hová hív
a harangszó? Hív ide. Ne dobjatok követ senkire (ez Bergsonra vonatkozik? ..),
de ti gyertek ide. Akartok lelketeknek egy kis megnyugvást? Jöjjetek ide!" (négy
lapnyi nyomtatott szöveg, Prohászka Angéla főv. tanítónő feljegyzése nyomán
kínyomtatva, Élet irodalmi és nyomda r. t., Budapest).

Prohászka egész filozófiai tragédiája (ha szabad ezt a fura nagy szót mon
danom) rejlik ebben a pár sorban. Ilyen magatartása míatt idegeskedtek a sko
lasztikus egyháziak. Talán így határozhatnám meg pár szóval: egy zseniális
apostol és mísztikus lélek ne keverjen filozófiát se a harangszentelésí beszédé
be, de még az apologetikájába se!

Hogy a vaskalapos filozófusoknak a maguk "szentélye" szempontjából igazuk
van, ezt csak a nem-filozófusok vonják kétségbe. De - és itt következik Pro
hászka szerencséje (a filozófiai tragédiáján belül!) - jogos-e az ilyen ítélkezés
annak részéről, aki magának Prohászkának a szándékába helyezkedik? Már
Bergsonnal kapcsolatban is azt hangoztatta Maritain, hogy a leírt bergsonizmus
nem-filozofikus magatartásról tanúskodik (vö. Prohászka véleményét Bergson
ról 1911 körül), és csak a "bergsonisme d'intention" (= a leírt szavak mélyén
rejlő szándék) nem dogmaellenes. Az egyetlen jogos magatartás tehát Prohász
ka "esetére" vonatkozóan csakis az lehet, hogy egész életének, minden mozdu
latának, szavának, filozöfálásának belső szándékát fogadjuk el. S ha már egy
szer - Teilhard szerint - "az igazság kritériuma a koherencia, az egész valóság
minden területen egyszerre fölvillanó harmónia". hát akkor édeskeveset számít
az a kivülről folfedezett "filozófátlanság", amit én most sémakba próbálok rög
zíteni. S már most gondoljunk arra is, hogy akármilyen "filozófiai következet
lenség" még igen jól beválhat a személyes lelki életben. a modern aktivitás te
rén, meg a misztikában is, hiszen éppen a nagy mtsztíkusok voltak mindíg
azok. akik - akár ilyen, akár olyan módon - a Prohászkáéhoz hasonló "cse
lekvő ísmerctfölöttiséeael" hatottak legjobban korukra . .. S Prohászka eseté
ben az ilyen magatartás bevált, még akkor is. ha olvan "a.nWntellektllalizmus"
miatt ítélte el a Santo Officio, amin ma csak "szakmabeli filozófusok" akad
nak fenn. Hadd próbáljam hát - nagyon leegyszerűsítve - egymás mellé állí
tani Prohászka leírt filozofálását, meg a saját belső szándékát:

1.) Milyen választ ad Prohászka erre a kérdésre: mit ismerek meg?

Mindíg tiltakozott az ellen a vád ellen, hogy ő az absztrakt fogalmi ismerés
objektív értékét tagadta volna s hogy ő pragmatista vagy bergsonista volna. Berg
sormal szemben - Prohászka az absztrakt fogalmi tudást - amint ő mondja:
az "intellektualista" megismerést is a valóság megragadásának mondja és nem
tartja az ismerő alany szubjektív jellegű és csak sémakba szorított alkotá
sának vagy merő fémjelzésnek a gyakorlati állásfoglalás számára. Azt vallja,
hogy nincs kétféle ismeret, hanem van ugyanannak az értelemnek két aktusa:
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az egyik az általános fogalmakat adó megismerő aktus, a másik pedig az intuitív
megismerő aktus. Prohászka az ismeretelméletben a nagy igenlök közé tartozik
(Bergson a tagadók közé). Prohászka elfogadja az értelmi ismeret objektivi
tását, bár vitázik a skolasztika ismeretelméletével s e téren sokkal inkább haj
lik az általa sosem ismert Teilhard-féle koherencia-elgondolás felé (lásd fön
tebb). Bergson szerint az értelmet az élet teljes nem-ismerése jellemzi, vagyis
- az élet szempontjából nézve - egyáltalán nincsen "adaequatio rei et intellee
tus" (a tárgynak és a megismerő alanynak egybeesése - amint ezt a skolasztika
vallaná) . Prohászka elismer ilyen egybevégást a tudományos megismerés terén;
de a tudományos megismerés életértékét második helyre teszi, szembeállítva
az .átéléssel', a szellemi, érzelmi és misztikus intuícióval. S mivel - szerinte
- a valóságot a fogalom nem fogja meg egész mélységében, ezért a fogalmi
erőlködés helyett az intuícióban megvalósuló "megéléshez", a tettben "átélés
hez" siet és§iettet másokat is. Számára: .,a valóságos világ csupa individuális
alak, csupa konkrét erő". Ez egyáltalán nem zárja ki, hogy - s ezzel nem
csak a nagy biológiai törvényeket fölfedező Teilhard-hoz, hanem minden józan
emberhez csatlakozik - tagadna "olyan általános törvényeket, melyek szerint
a konkrét erők hatnak". Bergson mást akar a fogalmi megismerés helyébe, Pro
hászka "csak" többet és melléje. Persze, hogy veszélyes volna (ha skolasztikus
vagy merőben materialista szemmel s kívülről néznénk) "tézist faragni" egy
egy idevágó kijelentéséből; ezellen ő - fájó példát idézve (Pascal sorsára
utalva a jezsuitákkal szemben) tiltakozott egy bizalmas közlésében.

Mi tehát Prohászka valódi szándéka? Mit ismerünk meg?
A fogalom tartalmának meghatározására az öntudathoz fordul: öntudatunk

tanusága szerint az értelmi ismeret nemcsak a ténylegest. hanem az elvontat,
közösen-lényegszerút adja; azt a valamit, ami elvonatkozik az egyeditől ; azt,
aminek révén a dolgokat mélyebben - mondjuk így: bensejükben - fogja
meg. Ez a fogalmi tartalom a metafizikának immanens, visszavezethetetlen ada
ta. Az értelem. az az erő, amely a konkrétból "kiemeli" az általános fogalmakat,
mint új értékeket. Mi ezekkel az általános fogalmakkal rendelkezünk és velük
rendezzük a világot; ezért van filozófiánk s lesz is mindörökké. Aki az értelmi
adat, a fogalom elől menekszik, az a metafizikát akarná kiebrudalni az emberi
életből. Az értelmi fogalomba zárt lényegszerűsóg olyan új tartalom, amelyet
kimagyarázni s akár az cmlékezctre, akár a rnerő érzéki tapasztalásra vissza
vezetni nem lehet. "Vallom tehát az értelmi ismeret különálló tartaimát - mond
ja Prohászka, - egyes-egyedül az ideával lehet elgondolni a világot."

De az ő problémája voltaképpen itt kezdődik, miután ezt a szilárd talajt
biztosította magának. Mert hát ezt kérdezi: "Mi újat ad a fogalom? Hiszen a
statio és a substantia nem nagyobb igazság, mint a panta rei (minden mozog),
Aki tehát a lényeget akarja ismerni. annak a fogalmat, a maradandót az elvál
tozóval kellene kombinálnia és a folyamatban lévőnek (durée, tartam, idő-tér

-realitás) jellegét is be kellene vinnie a fogalornba, mint ahogy beviszi már a
maradandónak, a merevnek [ellegét." Itt van - bármily furán hangzik is 
a prohászkai "nagy plusz", nagy többlet - Bergsonnal szemben: a közös lé
nyegszerűnek filozófiai biztosítása után (és nem azt tagadva ! - mint ahogyan
Bergson teszi l) olyan törekvés ez, csak éppen modern formában, mint amilyen
volt Arisztotelészé: a lét biológiai koncepciója. S ha Prohászka ezt szisztemati
kusan - és túlzások nélkül - kidolgozta volna, kitűnőert találkoznék Teilhard
"biológiai és fizicista" hüperfizikájával (amit persze Teilhard szintén nem dol
gozott ki szisztematikusan ...) - Csakhogy a századforduló és a századelő nagy
filozófiai átalakulásában ez a követelés egészen "más fekvésben" kapott hangot,
mint például ma, Teilhard után. Akkor, a nagy doktrinér túlzások után annyira
(túlzottan) a konkrét tapasztalatira, az élőre tolódott a filozófiai érdeklődés,

hogy még "a lényegszerűnek biztosítása" mellett js helyet kaptak "nagy nehéz
ségek a lényegismerettel szemben". S ekkor jöttek - még a legtisztább sorok
után, sőt közben is - az ilyenféle kijelentések: "A lényegismeret nem mondja
meg, hogy mi is hát a dolog a maga konkrét valóságában. (Persze, hogy nem
«mondja meg-s.) A dolgok lényege előttünk hét pecséttel lezárt titok. (A tudo
mányban is? vethetjük közbe ismét kérdő kritikánkat Prohászka ellen.)
Mily szegényes és silány a mi értelmi ismeretünk. (Ezért nem siránkoznunk
kellene, hanem alázatosan tovább »ólezni eszűnket-s.) A valóságban önmagában
oly tartalom, melyet az értelem föl nem szívhat. (Csak a misztikusok s a mű

vészek próbálják »fölszívni a valóságot- ..- vetjük ismét közbe kissé ciniku-

827



san ...) A dolgok Iényegét önmagukban nem ismerjük. (Hát ehhez isteni ér
telem kellene!) ... Valaki azt mondhatná, hogy ezzel magát az értelmi isme
retet tagadjuk. Nem tagadjuk, de meghatározzuk: a tárgy »irr-atíorrale quid«, va
lami irracionálé, s az értelmi momentumok az egész valóságnak csak szellemi
csontvázat adják. (Ezt már mindenki elfogadhatja.) Értelmi ismeretünk a való
sággal nem áll adaequatio viszonyában. (Dehogyisnem; csakhogy - éppen a
Teilhard-féle koherenciát, mint az igazság kritériumát hangsúlyozva azt
moridjuk Prohászkának: van valamiféle adaequatio, de az még kevéske váz a
koherencia ereje mellett.) Ellenben - folytatja Prohászka - s bár a dolgok lé
nyegét nem ismerjük, viszont a cselekvésben, érzésben s akaratban konkrét tar
talommal töltjük meg az absztrakt ismeretet. Mert az ismeret objektívitása ép
pen azt jelenti, hogy a tárgy valóban nekünk adja magát. A nem nekünk való
nem a mi objektumunk." Mit jelent ez "a nem nekünk való"? Azt jelenti, hogy
ezt a relatív, emberi életet a maga fokán eligazítsa : az emberélet szelgálatára.
Más szóval: Prohászka a tudomány mindenhatóságába vetett hitből akar minket
kiábrándítani. hogy ezzel - amint Schütz Antal mondja - elhagyva a filozófia
kerítéseít, lelkünk megnyíljék a megélt valóságnak, az éltető tettnek, a szer~

tetnek. Itt már egy másik nagy kérdés áll elénk:

2.) Mi az ismerés célja?

Bergson határozott választ ad: "Nom: ne pensons que pour agir", az ismeret
csakis a tett érdekében létezik. Az értelem csak megvilágosítja, előkészíti visel
kedésünket a dolgok "megfogásához"; előre jelzi, hogy adott helyzetben miként
kell bánnunk a minket körülvevő eseményekkel. A tudomány csak azt fogja
meg a dolgokból ami ismétlődő jellegű, csak a relációkat adja, azt, ami hasznos
nekünk. Az intuíció viszont nem sematikus gondolatot, hanem az átéltet - de
ezzel éppen az abszulútot - ragadja meg; az értelmi munka rendes-szabályos
munkája viszont a dolgok közott helyes elhelyezkedésre szolgál,

Csak nagy túlzók nevezhetnék Bergsont programtstának. Sosem vallja 6, hogy
az az igaz, ami hasznos. "Annak, ami a praxisban hasznos, semmi köze sincs
az igazság területéhez." Bátran vallja az intuíciós filozófi áról : "Egy ilyen tan
nemcsak megkönnyíti az igazi szellemi munkát, hanem több erőt is ad a cse
lekvésre, az életre". Élete utolsó éveiben, amikor örült, hogy Aquinói Szerit
Tamáshoz közelállónak nevezték, legalább részben maga is meg bírta tenni azt,
amit Sagesse-nek nevezett: "Agir en homme de penser et penser en homme
d'actíon": szellemi emberként cselekedni és a tett embereként gondolkodni. Ez a
Szeretettel is számolni képes, sőt a Szeretetet átölelni is vágyó gesztus hozta
közel Bergsont a katolicizmushoz.

Mindezek után szinte magától adódik a válasz a fönti kérdésünkre: Prohász
ka a fogalmi megismerés életértékét lebecsülte. Gyakorlatban a molinista vo
luntarizmus híve volt, s csak élete utolsó éveiben mondhatta teljesen határo
zottan: "Mindjobban thomista leszek". - De ne faragj unk tézist tanításából.
inkább csak röviden foglaljuk össze:

Az ismerettel "nekünk-valóan" ismerjük a létet, Istent, a lelket, céljainkat,
kötelességeinket. Az életnek ugyan aktusa a tudás, de az élet bizonyára nem a
tudásért van. A praktikus életben a gyakorlatra irányított tudás teljesen beválik;
ezt kívánom én - mondja Prohászka - az értelmi ismerettől az ideális, nagy
életcélek terén is: az értelmi ismeretet úgy kell az életbe állítanunk, hogy se
gítsen céljaink elérésében. A legfőbb baj az, hogy amíg gondolkodunk, keresünk
és várunk, addig a belső tettet, a gondolatnak érzéssé és akaratta dolgozását el
hanyagoljuk. A végtelenbe kapcsolódáshoz is kell tudás, de maga az egyéni tett
a legnagyobb: az értéket a cselekvésben kiváltó élet. Ne járjunk hát "a fogal
mak múrniáinak múzeumaíban", hiszen a fogalmak csak hozzávetőleges formu
lázások, az értelem a valósághoz kötődö lét egyik szerve, de végső rendeltetése
az emberi lét személyesen szerenesés kialakítása. Az ismerés nem öncél. Az lát
igazán, aki cselekszik. Minden ismeret csak ugródeszka - folytatja Prohászka
- "melyre az ember feláll, de nem azért, hogy ott álljon, hanem hogya való
élet árjába ugorjon". - "Nel{ünk olyan ismeret kell, mely élni, küzdení és győz

ni tanít, vagyis boldogít. Az igazi ismeret az életté-vált gondolat; az Evangélium
is ilyen nagy elvek szerinti élet-alakítás, nem filozófia. Irtózom a száraz filo-
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zófiától í Nekem mindegy, hogy ki mit mond; én a sapientia clamitans-t, a ra
gyogó világnézetet igénylem, a nézetek bozótjából a bölcsesség hegyeire törek
szem és benne már hű meritort találok. A filozófia és a teológia is csak gon
dolatok rendszere; ellenben a hit és a bölcsesség már szellem és élet. Amikor
az intellektualizmus túlhajtásai ellen küzdök, akkor is nemcsak ismeretelméleti
érdek vezet, hanem nagy erkölcsi szempont. a bölcs ember tendenciája: a szép
és nemes, diadalmas egyéniség kialakítása. Legnagyobb bölcsesség az actio böl
csessége."

Itt már messze vagyunk bármiféle autonóm filozófiától. Bergson is, Pro
hászka is ugyanazon a ponton nyugszik meg: ott, ahol a lélek "voit grand et
réalise puíssament", nagy dimenzióban lát és hatalmas erővel valósítja meg
céljait. Úgy látszik, itt kell végződnie minden olyan törekvésnek, amely ki akar
ja elégíteni a gondolat nekifeszülő vágyait s az emberi lélek minden igényét ...
Fogadjuk el hát Prohászka legbenső szándékát: "Abban a régi értelemben aka
rok adni philosophiát, mely az életet naggyá, erőssé, széppé fejlessze és ala
kítsa", vagyis ahol túl vagyunk már a racionális filozófia fogalmán és gyakor
latán: itt "praktikus transzcendencia és esztétikai immanencia fog kezet", vala
miképp időfeletti piedesztálra jut a személy. Itt a pillanat valóban érintetlen
örökkévalóság, melyben elérjük azt a kibékülést, mely az emberiség legszebb
jutalma lehet a földön.

PROHÁSZKA LEVELEIB6L
Schütz Antal - Prohászka életrajzírója és műveinek összegyűjtője szerínt

Ottokár püspök levelezése mintegy 15-20.000-re tehető. Ebből mintegy ezret le
hetett eddig nagyrészt eredetiben (és részben másolatban) összegyűjteni. Bizo
nyára drága ereklyeként őriznek családi iratok között Prohászkától származó
írásokat. Igaz, ezeket a Prohászkáról mit sem tudó nemzedék aligha értékeli.

Prohászka levelei általában nem irodalmi levelek, nagyon keveset lehetett
összegyűjteni azokból, amik irodalmi szándékkal íródtak. A legtöbb alkalom
szerű találkozást jelez, névnapokra gratulál; általános udvariassági keretben mo
zog. Kiemelkednek a Majláth-levelek (mintogy 120-ról tudunk), melyek az egész'
korra jellemzőek, a Micuka-Ievelek (Stoffer Micihez, a rnísszíótársulat kültagjá
hoz mintegy 100), továbbá a hivatalos levelek, miket nagyrészt maga írt a
címzéstől kezdve a záródátumig.

Most a Majláth-levelekből adunk közre az index idejéből. Továbbá- egy hi
vatalos levelet, melyből kitűnik Prohászka kormányzási módja és mindenre ki
terjedő gondossága. És egy állami leányjavító intézeti nevelőhöz írtat: hogyan
nézte az élet nehéz talaján dolgozó lélek problémáit.

(b. g.)

GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY ERDÉLYI PüSPöKHöZ

Kegyelmes Uram!

Itt küldöm a könyveket! Gratias! A leánykereskedelem elleni akcióban ta
nácsos volna részt venni s az ügyet pártolni; Csernoch is teszi, de mást nem
tudok; pedig a főpapsághoz illenék! Tegnap Krywalddal beszéltem telefonon,
s ő már helyettem s helyemben felkérte Vass-t a kongregációs ülésen való be
szédre. - Én most nem beszélhetek, ha psichológtámat is tekintem; az ilyen
gyalázattól mik egy keveset betegeskedni.

Adio! Őszinte tisztelettel híve

Alba, 1911. VI. 19. Prohászka Ottokár
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