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Katolikusok
Prohászkáról

Vallomás egy könyvró1
Amikor vallatom magamat Prohászka-könyvemről- a vallás, a
hitvallás egyik tüneményes alakjáról elkövetett írásomról -, óha
tatlanul önvallomás keletkezik. Engem a történész tudományos ér
deklődése és a szellemi felfedezés izgalma vezetett el Prohászká
hoz, a Prohászka-jelenség kutatásához. Helyesebben: előbb az olva
sásához. Évtizedbe tellett, mire nemcsak olvastam, hanem talán ér
tettem is. Nemcsak a szavakat, az egymásra toluló barokkos mon
datokat. hanem mögöttük magát az embert. A "napbaöltözött em
bert".

Hadd mondjam el először azt, hogy miért izgatott és nem
hagy nyugton ma sem Prohászka. 19-20. századi magyar történeti
kutatásaím, ezen belül a katolikus egyházzal kapcsolatos búvár
kodásaim során szert tettem némi ismeretekre, információkra;
olyanokra. amelyek nem kézikönyvekből, publikációkból. hanem
nagyrészt archív forrásokból táplálkoznak. Mondhatják sokan,
hogy olvashat valaki kilométernyi levéltári fondokat, ha nem ta
lálja a lényeget, mert nincs hite, nincs kellő erudíciója, kvázi nem
is találhat semmit. Sok igazság van ebben, bár éppúgy egyoldalú
állítás, mint az adatok pozitivista kezelésének abszolutizálása. S
hogy én hitem szerint találtam, azt nem utolsósorban a Prohász
ka-problémával való küzdelmeimnek köszönhetem.

Már a legelején, az 1970-es évek kezdetén rá kellett döbben
nem, hogy a századforduló és a századelő magyar katolicizmusa,
katolikus szociális mozgalmai (a keresztényszocializmus), de tá
gabban a hazai szellemi és eszmei áramlatok sem érthetők meg
Prohászka értelmezése és ismerete nélkül. Prohászka életútja nem
a korabeli magyar katolikus egyház jellemzője, rajta keresztül azt
az egyházat nem lehet megismerni; az ő sorsa a korabeli magyar
valóság tükre, s abban egy igaz keresztény ember sorsa.

Megnéztem hát, mit írt Prohászkáról a "szakirodalom". A kato
likus először kezembe került része merő apológia (elsősorban az
1945 előttiekre gondolok), amiből nem derült ki, hogy miként is
van az: ez a szent ember, ez a legnagyobb formátumú katolikus
gondolkodó és országszerte körülrajongott közszereplő miért is
került indexre; miért néznek rá gyanakvással saját egyházában;
miért csak a legszegényebb püspökség gazdája, amikor főpappá

tétele már kikerülhetetlen; miért a bandériumok fogadása helyett
a székvárosába gyalogosan beballagó püspök; honnan a bátorság,
hogy székesegyházban elmondott székfoglaló prédikációjában az
első sorokban feszítő megyei arisztokrata családokat már-már
megszégyenítve a krumplit kapáló napszámosok napszámosának
mondja magát? Azután folytathatnám azzal, hogy miért tekintheti
okkal, ok nélkül a keresztény nemzeti ellenforradalom eszmei
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példájának a szocializmus keresztényi értelmezéséért évtizedeken át
harcoló Prohászkát; miért vállal egy főpap nemzetgyűlési képviselő

séget a csizmás parasztok és bugris újságírók, pályatévesztett népta- .
nítók és gyanús fajvédelmet hirdető lecsúszott ügyvédek gyülekeze
tében? (Hogy néhány hónap múltán kiábrándulva fordítson hátat a
"nagy akarnokok és kis koponyák" nemzetgyűlésének...)

Az apológiát sem katolikus (vagy bármilyen vallási), sem mar
xista mezben nem kedveltem akkor sem, ma sem. Megnéztem
hát, mit mond a nemkatolikus állítólagos szakirodalom. A primi
tív fasisztázást nem tartom szóra sem érdemesnek, de a vájtfü
lűbb és intelligensen cizellált kritikák is lesújtóak voltak. Ízléste
lenség lenne ezeket itt regesztába szedni, akit érdekel, úgyis tud
ja; akit nem, jobb ha meg sem ismeri.

A Kádár-korszakban Mit lehet mindezzel kezdeni? Kézenfekvőnek két megoldás kí-
nálkozott abban a bizonyos puhább Kádár-korszakban. Az egyik:
messze kikerülni azt, ami veszélyes lehet, nem venni róla tudo
mást, vagy megírni a teljes és tökéletesnek tűnő igazságot, majd a
kéziratot bezárni az asztalfiókba. A harmadikat választottam:
megírtam azt, amit lehetett. De mindjárt hozzáteszem, nem ilyen
egyszerű a dolog: mert a "lehetett"-et behatárolta az is, amit
"tudtam", amit ismertem tőle, róla, általa.

Az ismeretet, a tudást kemény munkával kellett megszerez
nem, jóformán segítség nélkül. Aki imádta Prohászkát, aki szent
ként tisztelte, aki rajongott érte, aki kizárólagosan katolikus ügy
nek értelmezte, az ab ovo elutasította a "kívülállót". Csak azt
nem értettem, hogyan is van ez: Prohászka szinte kereste a vita, a
konfrontáció, vagy ha szebben akarunk fogalmazni, a dialógus le
hetőségeit. Vagy még divatosabban fogalmazva, szerintem "nyi
tott volt" nemcsak a szeme és füle, de a lelke is a másik véleménye
iránt. Ma már azt is értem, hogy Prohászka végül is egy szabad ál
lam szabad polgáraként - ám egyházának nem egyszer szűkösnek

bizonyuló keretei között - tehette, tette ezt, mert megvolt az esély
egyenlőség. De hol volt ez az elmúlt harminc évben?

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a kommunista hata
lom illetékesei sem eleve tiltották a Prohászkával való foglalko
zást. A szakmabeliek tudják, hogy a 70-es, 80-as években igenis
lehetséges volt bizonyos kompromisszumok árán a tudományos
kutatásnak nemcsak a végzése, hanem az eredmények közzététele
is. Az már alkati kérdés, hogy ki miként viselte az öncenzúrát a
cenzúra helyett. Az is felfogás kérdése, hogy a részigazság elmon
dása, egyáltalán egy-egy téma legitimmé tétele végső soron hasz
nára van-e a tudománynak, jelesen az egyháztörténetnek, avagy
többet árt, mint használ. Szerintem éppen ennek a folyóiratnak a
szerkesztője, Rónay György értékelte ezt, hiszen a kis Világosság
beli iromány, egy kezdő tanársegéd tollából mégiscsak meg
pendítette - nem most, a demokráciában, hanem több mint húsz
évvel ezelőtt - a Prohászka-kérdést mint szakmailag kezelhető
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tudományos kutatási témát. A Vigilia-beli akkori együttműködés

rajtunk kívül álló okok miatt elmaradt, de részemről nem maradt
el sem a Vigilia Prohászka-számának beépülése a róla kialakuló
képembe; éppúgy nem, mint a Vatikáni Rádió akkor is jóleső kor
rekt kritikája.

Az meg már végképp saját kutatásaim és eddigi publikációim
túlértékelése és az illő szerénység hiánya lenne, ha azt is gondol
nám, hogy 1994-ben megjelent Prohászka-könyvem egyfajta im
pulzust adhatott a kutatásnak és egy sokoldalú, katolikus, de
nemcsak egyházias Prohászka-megjelenítésnek. (Főleg ha belegon
dolok, hogy a kézirat már 1990-ben a kiadónál volt, a rendszer
változás hónapjaiban megjelenve más akusztikát is kaphatott vol
na. Talán jobb is, hogy nem így történt.)

Amikor ismét nekifogtam a Prohászka-kutatásnak, mindenféle
kötöttség nélkül, egyértelműen meg kell mondanom, hogy nem
egy katolikus Prohászka-kép lebegett a szemem előtt.

Prohászka életútja Nem vagyok sem teológus, sem filozófus, de még morálissal
foglalkozó sem, hanem olyan történész, aki az egyháztörténeti té
mákat is a történettudományegyetemesen érvényes szabályai és
módszerei segítségével közelíti meg, nem hagyva figyelmen kívül
transzcendens értelmét. Ebből következik, hogy Prohászkának el
sősorban életútja alakulását, egyházpolitikai és szociális nézetei
nek fejlödését, egyházkormányzati tevékenységét vizsgáljam meg.
Olyan kérdéseket is, mint családi körülményei és viszonyai, ta
nulmányai, esztergomi spirituális működése, az eddigiekhez ké
pest eredeti források segítségével egyetemi tanárságát stb. Indexre
tétele kapcsán sem annyira a teológiai modernizmust elemeztem,
mint inkább azokat a főleg hazai egyházi állapotokat és eljáráso
kat, amelyek nyomán ez megtörténhetett. Nem volt és nem is le
hetett szándékom a teológus, a filozófus, a misztikus Prohászka
elemzése, bár talán e témák iránt is több affinitással viseltetek,
mint akkor, amikor ezek kívül estek a kutatás horizontján.

Programja Hazánk mai helyzete, amikor - ahogy II. János Pál pápa
mondta magyarországi látogatásakor - újraevangelizálni kell a
magyarságot, mert ez a társadalom nagyrészt elvesztette hitét ön
magában éppúgy, mint Istenben, vagy valami másban, ami szent,
ami érték, ami a napi küzdelmeken átsegíthetne, vészesen emlékez
tet a századforduló Prohászkájának körülményeire. Akkor a szabad
elvű, liberális magyar társadalomban (persze ennek elitjében) a val
lás, az egyház marginalizálódott. Ha ő akkor a megoldást, a kiutat a
modem tudományokkal vitázva és ma úgy mondanánk, dialógust
folytatva kereste (beleértve a társadalomtudományokat, a marxis
must is), ha az egyház akkori triumfális helyzetével szemben a szo
ciális igazságosság és a demokrácia egyházát állította, akkor mindig
is aktuális volt és maradt máig ez a program.

Engedtessék meg, hogy idézzem Prohászkát a fentiek igazola
sára. A Magyar Sionban írta Keresztényszocializmus című tanul-
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mányában a jubiláris 1900-ik esztendőben: "Új idők kopognak az
ajtónkon, az egyház 1900 év~s bronzkapuin bebocsátást kémek
Uj élet alakul körülöttünk.. Uj kérdések vetődnek föl a szellem
látóhatárán; az élet nem fér bele a régi formákba... A társadalom
alsó rétegei emelkednek, s részt kémek a tudomány, művészet, a
jog és a szabadság közkincséból, bőségesebb részt, mint eddig,
ezért új intézményeket sürgetnek, s a társadalom mindjobban a
demokrácia alapjára áll." Prohászka a századfordulón a demokráciá
ban és a szociális haladásban ismerte fel a történelmi fejlődés mene
tét, amelyben az egyháznak közre kell működnie. "A régihez ra
gaszkodol, vagy megérted az új idők sürgetését? S az egyház meg
felel e kérdésre, s beállt a szociális századba a keresztényszociális
irányzattal... Haladni akar a haladó néppel; emelkedni az emelkedő

rétegekkel; szélesebb alapra akarja fektetni a jogokban és szabad
ságokban való részesedést; csak arra figyel, hogy e rohamos törekvé
seknek regulátora a keresztény igazság és jog legyen."

Gondolatvilága Gazdag ez a forrás, elképesztően az. Mindenki meríthet belőle.

Én azt hiszem, hogy az egésznek, nemcsak a katolikus résznek
van és lehet igénye erre a forrásra. A módszerre, a megközelítés
re, a problémák kezelésére, feldolgozására, a mássággal való vi
szonyra; akkor is, ha válaszaival nem mindenki értett vagy érthet
egyet. Prohászka 1903-ban a Díadalmas vílágnézet című alapműve

útjára bocsátásakor írta: "Lehet-e a keresztény világnézetet beleál
lítani a mai kultúrvilágba? Ez az én problémám... Segítségére aka
rok lenni a modem embemek a keresztény világnézet kialakításá
ban, mert tudom, hogy sajátos nehézségei vannak.., Én beszélni
akarok a modem emberrel, de értem-e érzését és nyelvét? értem-e
befejezetlen lelkének botránkozásait és vádjait?" Vajon nem teszi
e fel ma is önmagának ezt a kérdést mindenki, aki kereszténység
és társadalom, hit és a modem ember viszonylatain elgondolko
dik? Prohászka azonban nemcsak kérdez, válaszol is. "Állítsuk a
régi igazságokat modem megvilágításba, hozzuk közelebb a mai
kor érzéseihez, s mi is föllendítettük a vallásosságot... Legtöbb ösz
szetűzésünk merő határvillongás - írta a Díadalmas vílágnézetben.
- Legyünk szerények, s értsük meg egymást. Nézeteink sok te
kintetben elváltoznak, s az igazság térfoglalása követeli a jobb be
látás elől el nem zárkozó, értelmi fogékonyságot... szem előtt kell
tartanunk a kor irányát s eszményeit, hogy alkalmas világításba
helyezhessük a keresztény világnézetet."

Szerintem a prohászkai gondolatok merészségét, módszerének
korszerűségét igazából akkor tudjuk ténylegesen értékelni, ha a
tágabb környezetében vizsgáljuk Ha megkíséreljük összehasonlí
tani ezeket a nézeteket és magatartást más kortársakéval. Sokat
segítene, ha megkísérelnénk összehasonlítani Prohászkát és a kor
társ katolikus egyház más főpapjait. közéleti nagyságait vagy
akár szerzeteseket is. Egyik azért nagy, mert kiváló politikai takti
kus volt; a másik azért, mert hatalmas gazdagságával egyházát és
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nemzetét segítette; a harmadik mert már életében a szentség híré
ben élt; a negyedik mert kitűnő szervezőként és vitázóként pán
célt öltve küzdött az ilyen-olyan pogányság ellen. De egyik sem
volt Prohászka.

Prohászka hatása Prohászka önmagában véve a nézőt, a hallgatóit, 1927 óta olva-
sóit vagy lenyűgözi, vagy ellentmondásra ingerli. Igaz ez a kor
társakra, és áll az utókorra is: Prohászkát vagy imádták, vagy
gyűlölték. Közömbösek a "tudatlanok" maradtak. Végletes és
véglegesnek tűnő szentenciák hangzottak, hangzanak el róla. A
titkát kellene megfejteni, ám ez nem könnyű dolog. Ha a kor tár
sadalmába, és a társadalomban élő egyházban elhelyezve keres
sük a valódi Prohászkát, talán a titokhoz is közelebb férkőzünk.

Enélkül szerintem nem megy, bármennyire is szentként fordulnak
hozzá. (Ami természetesen közelről sem jelenti részemről az on
nan való megközelítés létjogosultságának megkérdőjelezését. A
kettő hátha valahol találkozik. ..) Amint egyre nagyobb a történel
mi távlat, egyre objektívebbek a kutatások és szakszerűek a
forrásfeltárások, ez is előbb-utóbb bekövetkezik.

Visszatérve Prohászka-könyvemhez, a könyv elkészülte után
kellett megbirkózni azzal, hogy mi is legyen a címe? Nekem Gár
donyi Géza megfogalmazása tetszett a legjobban; nemcsak gyer
mekkori alapélményem, az Egri csillagok okán. Mi is az a "napba
öltözött ember", mit jelent ez, mit akar ezzel mondani Gárdonyi?
Hogy tényleg mit akart vele mondani a valóban költői fordulaton
túl, nem tudjuk. De hogy én mit értek ezen, azt szeretném befeje
zésül elmondani.

A "napbaöltözött ember" a nap funkcióit (attribútumait) ölti
magára. A tűző napba az emberfia nemigen tud belenézni; hu
nyorogva, káprázva csak. Szent igaz, mi akik csak olvassuk, de
nem láttuk Prohászkát, írásait is többször és újraolvasva értjük,
értelmezzük, akkor sem biztos, hogy jól. Mert van bennük vala
mi, ami a napsugárral azonos. Azután a másik: a nap mindenkire
süt, a "napbaöltözött ember" mindenkihez szól, akkor is, ha az
akarja, akkor is ha nem. Elbújni csak időlegesen lehet az árnyék
ba. (Mondjam azt, hogy Prohászka szólt katolikushoz és protes
tánshoz, zsidóhoz és keresztényhez, szegényhez és gazdaghoz,
magyarhoz és szlovákhoz?) Aztán ami még nagyobb evidencia:
nap nélkül, napfény nélkül nincs élet. Nem működnek a biológiai
folyamatok (amikkel Prohászka sokat foglalkozott, főleg a Föld és
Égben), tehát az éltető nap a prohászkai szellem, erudíció, mód
szer és példa. Biztosan sokan megfigyelték, milyen ádáz küzde
lemnek tűnik, amikor a nap a gyorsan rohanó, szélűzte fellegek
kel harcol. Prohászkát is sokszor elhallgatták, felhők mögé szám
űzték, de a felhők és a nap viadalából a nap a győztes (a termé
szettudomány szerint is).

A magam-vallatás utolsó kérdése lehetne: megérte?
Meg. '
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