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♦ ♦ ♦    FEJÉRDY ANDRÁS

Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus 
teológiája I.
Prohászka teológiájának forrásai

Tanulmányunk célja Prohászka Ottokár eucharisztikus teológiájának össze-
foglaló bemutatása. A témaválasztást két szempont különösen is indokolja.
Egyfelől a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra készülve megkülönböztetett figyelem irányul az
Oltáriszentségre, és az Eucharisztia misztériumát megközelítő különféle teo-
lógiai rendszerekre. Az Oltáriszentség titkának mélyebb megértéséhez így
nem haszontalan a 20. század első felének talán legnagyobb hatású teológu-
sa, Prohászka Ottokár e szentségre vonatkozó tanítását alaposabban meg-
vizsgálni. Másfelől vállalkozásunk hiánypótló abban a tekintetben, hogy jól-
lehet  Prohászka  életműve  a  20.  század  viszontagságos  egyháztörténelmi
körülményei ellenére az igazán sok szempontból elemzett és egyik legjob-
ban feldolgozott főpásztori-teológusi munkásságok közé tartozik, a szemé-
lyére és műveire irányuló kutatásokban ezidáig eucharisztikus teológiájának
szisztematikus feltárása nem kapott helyet.

Prohászka  eucharisztikus  teológiájának  sajátosságait  és  eredetiségét  az
életműben elhelyezve, a szerző filozófiai-teológiai felfogásának figyelembe-
vételével, elsősorban az Oltáriszentségről szóló – Schütz Antal gondozásá-
ban megjelent életműkiadásában1 közzétett – írásait elemezve három lépés-
ben tárjuk fel. 

A dolgozat első egységében, a vonatkozó szakirodalomra, valamint Pro-
hászka saját írásaira támaszkodva – többé-kevésbé kronológiai – rendben át-
tekintjük  azokat  a  tanulmányokat  és  tapasztalatokat,  amelyek  Prohászka
egyéniségét és szellemiségét formálták. Megvizsgáljuk, hogyan hatott misz-
tikus-szemlélődő teológiai megközelítésének kialakulására a Szent Ignác-i
lelkiség, amelyet a kalocsai jezsuita gimnáziumban eltöltött évek alatt, illet-
ve az ugyancsak a Jézus Társasága vezetése alatt álló Collegium Germani-

1 Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái I–XXV (szerk. Schütz Antal; Budapest 1927–1929; a to-
vábbiakban: Prohászka ö. m.).
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cum et Hungaricumban sajátított el. Áttekintjük továbbá, milyen hatást gya-
korolt szellemi-tudományos fejlődésére, hogy római tanulmányai alatt egy-
szerre  állt  módjában  a  korszak  szellemi  kihívásaira  nyitottabb  teológiai
szemléletet képviselő „Római Iskola” módszereit megismerni és a Szent Ta-
más-i teológia rendszerét elsajátítani. Mindezek után megvizsgáljuk, milyen
hatást  gyakoroltak  rá  a  századfordulón jelentkező életfilozófiák,  különös-
képpen is a francia Henri Bergson életfilozófiai rendszere.

A második egységben Prohászka Oltáriszentséggel  kapcsolatos jelentő-
sebb írásait vesszük számba. Egyfelől figyelmet fordítunk a különféle műfa-
jok sajátosságaiból fakadó eltérő kifejezésmódokra és hangsúlyokra, másfe-
lől pedig az Eucharisztiával foglalkozó jelentősebb írások gondolatmenetét
összegezzük.  A  kronológiai  rendet  követő  áttekintés  egyúttal  lehetőséget
biztosít arra, hogy eucharisztikus teológiájának esetleges fejlődéséről, vagy
legalábbis mind teljesebb kibontakozásáról is képet kapjunk. Ennek segítsé-
gével többek között azt is fel tudjuk mérni, vajon a Szent Ignác-i lelkiséggel,
a római teológiai iskolával, a skolasztikával és az újabb filozófiai áramlatok-
kal való érintkezés milyen hatást gyakorolt eucharisztikus teológiájának ki-
dolgozására akár tartalmi, akár fogalmi szempontból. 

A harmadik egységben a Prohászka írásaiból kirajzolódó, Oltáriszentség-
ről szóló teológiai tanítást rendszerezzük két jelentős kortárs dogmatikai ké-
zikönyv témáit  alapul  véve.  Egyrészt  Schütz Antal  nagyszabású munkája
nyomán,  mely  először  1922-ben,  majd  átdolgozva  1937-ben  jelent  meg,
másrészt  Franz Diekampnak a teológiai oktatásban széles körben használt
tankönyve, az ugyancsak 1922-ben kiadott Katholische Dogmatik harmadik
kötete  alapján.  Megvizsgáljuk  mindenekelőtt,  hogyan  érvényesülnek  Pro-
hászkánál  a  protestáns  teológia  nyomán  a  katolikus  hittudományban  is
mindinkább figyelembe vett történeti-kritikai szempontok, illetve miként vi-
szonyul a szerző a dogmafejlődés kérdéséhez. A továbbiakban Prohászka
eucharisztikus  teológiájának  szisztematikus  feltárásához  előbb  e  tárgyban
kifejtett munkásságának célját tárjuk fel, majd ismertetjük Prohászka kegye-
lem- és szentségtanának fő vonásait. A kortárs teológiai traktátusok fő téma-
köreit követve azt is bemutatjuk, miként ír Prohászka az Eucharisztia alapí-
tásáról, a valós jelenlét dogmájáról, az átlényegülés tanáról és a szentségi
színekről, az Oltáriszentség és a szentmise áldozat voltáról és engesztelő jel-
legéről, valamint az Eucharisztia mint lelki-testi táplálék hatásairól. Végül
Prohászka  eucharisztikus  teológiájának  egyik  kiemelkedő  sajátosságát:
misztikus irányultságát vizsgáljuk meg. 
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A SZENT IGNÁC-I LELKISÉG

Prohászka Ottokár teológiájának általában, azon belül eucharisztikus teoló-
giájának felfedezéséhez és megértéséhez mindenekelőtt  szellemi-lelki  for-
málódásának főbb állomásait kell számba vennünk. A tanulmányai, majd ol-
vasmányai során megismert és elsajátított gondolati rendszerek, spirituális
eszközök és megközelítési  módok ugyanis mind termékenyítőleg hatottak
rá, és a belőlük nyert nézőpontok visszaköszönnek későbbi írásaiban.

Teológiai és spirituális szempontból Prohászka szemléletére időben első-
ként a Szent Ignác-i lelkiség hatott. A kalocsai jezsuita gimnáziumban töltött
két év alatt találkozott először a loyolai szent spiritualitásával, ami döntő
mértékben hozzájárult lelki éréséhez, sőt papi hivatásának megszületéséhez
is. A műveltség és a tudományos ismeretek megszerzése mellett a kalocsai
évek alatt sajátította el a rendszeres imaélet, a szentségimádás és az önisme-
ret alapjait, valamint a helyes lelkiismeret-vizsgálat gyakorlatát. A lelki élet-
nek ezek az elemei nem csupán a jezsuita gimnázium napirendjének szerves
részeként  épültek  be  Prohászka  életének  mindennapi  praxisába,  hanem a
belső fejlődését kísérő lelkiatyjának, a betegek, elesettek és szegények apos-
tolaként nagy tiszteletnek örvendő P. Uhlarik Jánosnak2 példája nyomán a
Szent Ignác-i szellemet követő lelkivezetés lényegi elemeit is megtapasztal-
hatta. A Kalocsán szerzett életre szóló élmények hatását jelzi, hogy még az
esztergomi  szeminárium tanáraként  is  gyakran  visszatért  alma  materébe,
hogy egy-egy jezsuita vezetésével végezze el éves lelkigyakorlatát.3

A jezsuita lelkiség elmélyítésére  Prohászkának a Jézus Társasága lelki
irányítása alatt álló, ignáci gyökerű római Collegium Germanicum et Hun-
garicum növendékeként nyílt lehetősége. Az itt töltött hét esztendő (1875–
1882) egyik legfontosabb gyümölcse volt a Szent Ignác által kidolgozott lel-
kigyakorlatok szellemének maradéktalan és tudatos beépítése az éppen fel-
nőtté váló személyiség spirituális struktúrájába.4 A Rómában töltött tanul-
mányi  évek  hatásáról,  az  elsajátított  Szent  Ignác-i  lelkiség  Prohászka
számára is nyilvánvaló jelentőségéről, a rendszeresen végzett Szent Ignác-i
lelkigyakorlatokról több naplójegyzet is tanúskodik.5 Mind közül kiemelke-
dik az a Loyolai Szent Ignác ünnepén, 1911. július 31-én rögzített bejegy-

2 Uhlárik János S.J. (1823–1881). Életútjáról lásd: BIKFALVI Géza, Magyar jezsuiták történeti név-
tára 1853–2003 (Budapest 2007) 235–236.

3 BARLAY Ö. Szabolcs,  Prohászka tanulmányi évei, in  Prohászka ébresztése I–II (szerk. Szabó
Ferenc; Budapest 1996–1998) I, 20–21; SZABÓ Ferenc, Prohászka Ottokár és Szent Ignác lelki-
gyakorlatai. A jezsuita neveltetés befolyása Prohászka lelkiségére, in  Prohászka-tanulmányok,
2009–2012 (szerk. Mózessy Gergely; Székesfehérvár 2012) 144–145.

4 BARLAY 28. 
5 Lásd erről: SZABÓ, Prohászka Ottokár és Szent Ignác lelkigyakorlatai 145–147. 
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zés, amelyben a püspök Prohászka hálás lélekkel foglalja össze, mit jelent
számára a jezsuita spiritualitás: 

„Szent Ignác napja! Mennyire szeretem, tisztelem az Istennek e legracio-
nálisabb, legdialektikusabb munkálóját, ezt a self-made-man szentet, ki
a szentségbe a lovagias érzést, a férfias erőt, a gazdag természetet vitte
bele s azontúl a Szentlélek iskolájában önálló stílusban fejlődött. Első
misémet is sírjánál végeztem; mindig tisztelem s szeretem. Fölséges ol-
tárának vonalai lelkemben vannak meghúzva; óraszámra térdeltem előt-
te, s tudtam, hogy mily drágakövekből, mozaikokból, hegyi kristályok-
ból áll. Akarok hű fia maradni! úgy szeretem a Jézustársaságot is; hálás
vagyok a Kalocsán töltött két évért is. Mennyi kegyelmet kaptam ott és
Rómában!”6

Az ignáci  lelkiség Prohászkára gyakorolt  befolyásáról  ugyancsak kiemel-
kedő tanúbizonyság, hogy a  Magyar Sion hasábjain 1895-ben  Szent Ignác
lelkigyakorlatainak szelleme7 címen önálló cikksorozatot szentelt az „exerci-
ciumoknak”.  A papoknak tartott  lelkigyakorlatokból  született  négy tanul-
mány,8 valamint  általában a  Lelkigyakorlatokban összegzett  Szent  Ignác-i
lelkiség lényeges vonásai alapján megragadható Prohászka spiritualitásának
néhány olyan eleme, amelyek minden bizonnyal a jezsuita szellem hatásá-
nak tulajdoníthatók.

Az ignáci lelkiség egyik – Prohászka számára is fontos – vonása, hogy
nem világtól visszavonuló, passzív spiritualitás, hanem lényegéhez tartozik,
hogy a – Lelkigyakorlatokban is fontos eszközként megjelenő – szemlélődés
apostoli  tevékenységre  indítson.  Az  elmélkedésben  és  kontemplációban
Krisztussal elmélyített bensőséges kapcsolatból tehát Krisztus aktív követé-
se, Isten országának hirdetésében való tevékeny részvétel következik.9 En-
nek a krisztuskövetésnek feltétele,  hogy a keresztény egész személyisége
mindinkább  Krisztushoz  hasonuljon.  Miként  a  Lelkigyakorlatok bevezető
megjegyzéseinek első megjegyzése fogalmaz, a lelkigyakorlat elvégzésének
célja: „ut vincat seipsum homo et ordinet vitam suam.” Prohászka kommen-
tárja szerint ez nem jelent mást, mint hogy „az exerciciumok célja élet, új
élet,  fölvillanyozott  élet,  bőségesebb,  gazdagabb,  derültebb,  elevenebb
élet”.10 Ennek az új, teljesebb életnek az elsajátítása tanulási folyamat és fo-

6 PROHÁSZKA Ottokár, Naplójegyzetek I (1877–1918) (szerk. Barlay Ö. Szabolcs; Szeged–Székes-
fehérvár 1997) 308.

7 PROHÁSZKA Ottokár, Szent Ignác lelkigyakorlatainak szelleme, in Prohászka ö. m. VIII, 259–322.
8 SZABÓ, Prohászka Ottokár és Szent Ignác lelkigyakorlatai 147.
9 Uo. 149. 
10 PROHÁSZKA, Szent Ignác lelkigyakorlatainak szelleme 263. Hogy mennyire fontos Prohászka szá-

mára ez az értelmezés, jól jelzi, hogy kevéssel alább még egyszer megismétli ezt a gondolatot:
„tehát ismétlem: élet, életre kiindulás, életben növekvés és gyarapodás, életben megerősödés és
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lyamatos tanulás eredménye, amelyhez a Lelkigyakorlatok lapjain megfogal-
mazott életvezetési modell kínál kulcsot. A mélyreható személyes változást
eredményező tanulási procedúra a Lelkigyakorlatokban összegzett ignáci lel-
kiségnek megfelelően hat egymásra épülő fokozatból álló folyamat, amely a
személy konkrét élethelyzetére vonatkozó ismeretek számbavételéből indul
ki, amit a tapasztalat, majd a reflexió követ. Ezen lépések után kerül sor az
egész személyiséget érintő döntés meghozatalára, amit a döntésből fakadó
cselekvés, majd az elindult folyamatot érintő értékelés követ.11

Az ignáci lelkiség másik szempontunkból lényeges vonása, hogy a Lelki-
gyakorlatokban vázolt tanulási folyamat nem pusztán egyszeri vagy ismétlő-
dő gyakorlat, hanem olyan létmód, amelynek célja az ember személyiségé-
nek  szellemi  és  lelki  dimenzióit  érintő,  teljes  átalakítása.  Ez  a  személy
értelmi, akarati és érzelmi területeire egyaránt odafigyelő ignáci spiritualitás
a tanulási folyamat említett hat lépésében is megjelenik: az élethelyzet fel-
mérése elsősorban az értelmi képességeket veszi igénybe. A tapasztalat – a
spanyol eredetiben tudatosan választott „sentir” ige tanúsága szerint – az ér-
zelmi-intuitív és értelmi-kognitív megismerés dimenzióit egyaránt magában
foglalja. A reflexió megint inkább az intellektusra támaszkodik, míg az aka-
rati elhatározást jelentő döntésben ismét jelentkezik a személy érzelmi be-
vonódásának szükségessége. A cselekvés a kitűzött  célra irányuló tudatos
akarati lépéseket emeli ki, végül a kiértékelés döntően az értelem tevékeny-
sége.12 Nem véletlen, hogy ezek a szempontok Prohászkánál is megjelennek:
a Szent Ignác-i lelkigyakorlat céljaként megszülető új minőségű létmód az,
amit Prohászka „bőségesebb, gazdagabb, derültebb, elevenebb életként” jel-
lemez. Prohászkának a Lelkigyakorlatokról szóló írásaiban ugyancsak meg-
jelenik a Krisztus követésére nevelő „exerciciumok” egész embert érintő jel-
lege. A „két zászlóról” szóló ignáci meditációt elemezve például arról ír,
hogy Krisztus akaratának felismerése (intentio Christi Domini) és a bármely
életállapotban  elérhető  és  elérendő  tökéletesség  (perfectio  in  quocumque
statu seu vita) tulajdonképpen az 

„evangélium filozófiája, vagy az Úr Jézus szelleme, s amiben e filozófia
s e szellem testet ölt: a tökéletes élet. A szellem s a filozófia! az egyik a
szervezeteknek első és végső oka, gyökere és koronája; a másik a szisz-

tökéletesbülés, gazdagabb, lelkesebb, nemesebb, teljesebb élet: ez az exerciciumok célja.”: uo.
264.

11 A sémát  a  jezsuita  David Cohlgan írásaira  támaszkodva bemutatja:  PULINKA Ágnes,  Loyolai
Szent Ignác tanulási elmélete, in Vezetéstudomány XLVI (2015) 5/38–40. A hivatkozott művek:
COHLGAN, David, SJ, Good Instruments. Ignatian Spirituality, Organizational Development and
The Renewal of Ministries (Roma 1999);  UŐ,  Ignatian Spirituality As Transformational Social
Science, in Action Research 3 (2005) 89–107. 

12 PULINKA 38–40. 
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témáknak alapelve és elirányítója. Ha az evangéliumot mint tant vesz-
szük, akkor az, amiben legfőbb alapelveit kifejezhetjük, az evangélium
filozófiája; ha pedig az evangéliumot mint  tényt szemléljük s eo ipso
annak legragyogóbb megtestesülését,  az Úr Jézust  tekintjük,  akkor az
imádandó életnek vezérgondolatai, érzelmeinek s indulatainak ütere, ez
lesz az ő szelleme, az ő tendenciája, az »intentio Christi Domini«. […]
Ennek az »intentio Christi Domini«-nek pedig megfelel a »perfectio in
quocumque statu«. Valóban e kettőnek együtt kell járnia, s ahol e kettő
azonosíttatik s egymást födi, ott tényleg elértük az exerciciumok küzdő,
nevelő fejlődésének zenitjét.”13

Prohászka ugyancsak az ignáci lelkiség egész személyt átfogó, nem csupán
intellektusra  korlátozódó  vonását  emeli  ki,  amikor  a  Lelkigyakorlatokról
szóló negyedik tanulmányát „az exerciciumok hangulatá”-nak, tulajdonkép-
pen a megfelelő érzelmi ráhangolódás és hozzáállás megteremtésének szen-
teli, és hangsúlyozza: a „lélek újjáteremtése” „nagylelkű, áldozatkész, bátor
hangulat”, az ember és a teremtett világ kicsinységét tudatosító „alázatos ér-
zület” és Isten utáni „vágyódás” nélkül nem lehetséges.14

A fenti példák egyértelműen mutatják, hogy kalocsai gimnáziumi évei,
majd kiváltképp hét esztendeig tartó római tanulmányai alatt Prohászka ala-
posan megismerte és elsajátította a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok szellemét,
amit azután saját lelkiéletében és elmélkedéseiben, a rábízottak lelki nevelé-
sében és írásaiban – például  a szemináriumi  évek alatt  a  növendékeknek
adott elmélkedési pontokból születő  Elmélkedések az Evangéliumról című
kötetekben – is bőségesen kamatoztatott.

A RÓMAI ISKOLA

A római  Collegium  Germanicum  et  Hungaricumban  eltöltött  tanulmányi
évek alatt Prohászka Ottokár nem csupán az ignáci lelkiséget sajátította el,
hanem az ugyancsak jezsuita vezetés alatt álló Collegium Romanum hallga-
tójaként az úgynevezett „Római Iskola” teológiai irányzatával is megismer-
kedett. A Collegium Romanumot tíz évvel azt követően adta vissza XII. Leó
pápa a Jézus Társaságának, hogy VII. Piusz pápa 1814-ben helyreállította az
1773-ban a Bourbon-monarchiák nyomására XIV. Kelemen által feloszlatott
jezsuita rendet. Ebben a Szent Ignác kezdeményezésére alapított felsőfokú
teológiai intézményben jött létre a Római Iskola, amelyen tulajdonképpen a
Collegium Romanumban tanító professzorok által 1830 és 1879 között kép-

13 PROHÁSZKA, Szent Ignác lelkigyakorlatainak szelleme 295. 
14 Vö. uo. 8, 309, 312.
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viselt teológiai irányzatot értjük. Az irányzat alapítójának a piemonti Gio-
vanni  Perrone  tekinthető,  míg  az  iskola  tényleges  kezdeményezőjeként  a
toszkán Carlo Passagliát és a hannoveri Clemens Schradert tartják számon.
A mintegy két generációt felölelő Római Iskolának jelentősebb képviselői
közé sorolható továbbá a dortmundi Joseph Kleutgen és a dél-tiroli Johann
Baptist Franzelin is.15

A Római Iskola teológusainak, akik IX. Piusz pápasága alatt aktív szere-
pet  játszottak  az  egyházi  tanítóhivatal  dokumentumainak  kidolgozásában,
közös jellemvonása, hogy a francia jezsuita Denys Petau és az oratoriánus
Louis de Thomassin d’Eynac kora újkori szerzők, valamint a 19. század ele-
jén  létrejött  tübingeni  teológiai  iskola  vezéralakja,  Johann  Adam Möhler
nyomdokain járva különös figyelmet szenteltek a történelemnek és a pozitív
teológiának. Ez nem azt jelentette, hogy elhanyagolták volna az 1832-ben
kiadott új jezsuita  Ratio studiorum ismételten Szent Tamás követését szor-
galmazó irányelveit, hanem azt, hogy ennek követése mellett visszatértek a
Szentíráshoz és az egyházatyákhoz. Ennek következtében komolyabban je-
lentkeztek náluk a történetiség és a hagyomány szempontjai, az általuk kép-
viselt egyháztanban pedig a jogi-institucionális elemekkel szemben feltűntek
a hívők élő közösségeként felfogott, a világiak apostolkodását is fontosnak
tartó ekkleziológia aspektusai. A Római Iskolához szorosan nem kapcsolódó
tanárok,  például  Schreiner  és  Pietro  Angelo  Secchi  jezsuita  csillagászok
egyúttal nyitottnak bizonyultak a modern tudományok eredményeire is, új –
befogadó – szellemet közvetítve hallgatóik számára.16

Prohászkának a Collegium Romanumban töltött tanulmányi időszakából
csak az első négy esztendő esett egybe a Római Iskola működésével, mert
1879-ben XIII.  Leó pápa  Aeterni  Patris kezdetű körlevelével  a katolikus
teológiák számára Szent Tamás követését írta elő, és a továbbiakban a neo-
tomizmus jellemezte a jezsuiták képzési rendjét.  A szemléletváltást  maga
Prohászka is rögzítette naplójában,17 ám – miként a Magyar Sion hasábjain
A Collegium Germanico-Hungaricumban címmel felidézett római élményei-
ből is világosan kiderül – a scuola romana nagyjainak nézeteit is volt alkal-
ma megismerni.  Így Rómából hazatérve,  teológiai  és írói  munkásságának
kezdetétől fogva az a szellemi nyitottság tükröződik műveiben, amelyet a
Római Iskola irányzatát közvetítő mestereitől sajátított el.18

15 SZABÓ Ferenc, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium Romanum szel-
lemi befolyása, in  Magyar Egyháztörténeti Vázlatok XI (1999) 3–4/7–9;  PIOPPI, Carlo,  Scuola
romana, in Dizionario di Ecclesiologia (ed. Gianfranco Calabrese, Philip Goyret, Orazio F. Piaz-
za; Roma 2010) 1298–1299.

16 SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája 6–14; PIOPPI 1299–1300; BARLAY 38.
17 Az 1878. augusztus 18-i bejegyzést idézi: SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teoló-

giája 12. 
18 Uo. 8, 14; BARLAY 25, 35; SCHÜTZ Antal, Prohászka Ottokár pályája, in Prohászka ö. m. XXV,
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Prohászka teológiai felfogásának a Római Iskola jezsuitáitól átvett fontos
eleme a történelmi érzék, a dolgok fejlődésben való szemlélésének képessége.
Ebből a fejlődés lehetőségére nyitott történelmi érzékből logikusan következett,
hogy Prohászka a modern világ jelenségeivel szemben sem volt elzárkózó, ha-
nem kifejezetten párbeszédre törekedett a modern tudományos eredményekkel,
illetve igyekezett azokat saját maga is hasznosítani. Ezt a korszerűsödést hang-
súlyozta például Mire kell a mai theológiában súlyt fektetni című, 1899-ben ké-
szült írásában, ahol a haladást, a fejlődést az élet természetes törvényének ne-
vezve  rámutatott,  hogy  mivel  „visszamenni  nem  lehet”,  előre  kell  menni,
félelem nélkül.19 A modern világhoz való alkalmazkodásban pedig a német és
amerikai katolikusokat állította olvasói elé, akik 

„közelebb akarják hozni az egyházat a világhoz, – meg akarják szüntetni
[…] a véleményük szerint nem a dolgok lényegéből, hanem a tényleges
fejlődésből  származott  ellentéteket.  […]  Szerintük  nem az  elvonulás,
nem az elzárkózás, nem a zsémbes gubbaszkodás képezi az egyház he-
lyes programját, s okolják azt az egyházias érzületet, mely a világot, a
modern tudományt és fejlődést szinte sötét anathematizáló szemmel né-
zi…”20

Nagyobb lélegzetvételű műveiben az 1899-ben megfogalmazott programnak
megfelelően a teológia és a (természet)tudomány határkérdéseit alaposabban
is körüljárta, mint például Isten és a világ, illetve Föld és ég című munkái-
ban, de kifejezetten teológiai kérdéseket tárgyaló írásaiban is jelentkezik a
történelem iránti érzék, mint például A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat
című traktátusában. A Magyar Sion szerkesztőjeként szintén egyik kiemelt
feladatának érezte, hogy olvasóival recenziókon keresztül megismertesse a
kortárs nyugati szellemi irányzatok főbb eredményeit.21

A Római Iskola döntő hatását saját teológiai felfogására maga Prohászka
is büszkén vállalta. Miután exegétikai kérdésekben tanúsított szabadabb ál-
láspontja, a kortárs szellemi környezettel folytatott párbeszédkészsége, külö-
nösképpen pedig az egyoldalú intellektualizmus elleni felszólalása nyomán
néhány írását indexre tették,22 1913-as római útja során önérzetesen utasítot-
ta el Mariano Rampolla bíboros célozgatását, miszerint a megbízhatatlan né-

23–26. 
19 PROHÁSZKA Ottokár,  Mire kell a mai theológiában hangsúlyt fektetni?, in Prohászka ö. m. XV,

181–182. 
20 Uo. 179.
21 SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája 7, 14–17. 
22 Uo. 16; SCHÜTZ, Prohászka Ottokár pályája 71–72. Az indexről: ADRIÁNYI Gábor, Prohászka és

a római index (Budapest 2002); SZABÓ Ferenc, Prohászka és a modernizmus, in Prohászka éb-
resztése I, 45–108; FRENYÓ Zoltán, Prohászka index-ügye száz év távlatából, in UŐ, Korfordulón.
Filozófiai tanulmányok (Budapest 2015) 163–172. 
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met  teológia  követője  volna:  „Eminenciás  uram,  én  római  theologus
vagyok!”23 Nem véletlenül sorolták később a teológiatörténet kutatói Henry
Edward Manninggal, Heinrich Denzingerrel, Joseph Hergenrötherrel, Mat-
thias Joseph Scheebennel és másokkal együtt Prohászkát is a Római Iskola
irányzatának képviselői közé.24

A SKOLASZTIKUS BÖLCSELET ÉS AQUINÓI SZENT TAMÁS

Prohászka  Collegium Romanumban  folytatott  tanulmányai  éppen  arra  az
időszakra estek, amikor XIII. Leó pápa ösztönzésére a katolikus teológiában
kibontakozott a neotomizmus. A pápa 1879-ben kiadott Aeterni Patris kez-
detű  körlevelében  éppen  azért  sürgette  a  katolikus  teológia  visszatérését
Szent Tamáshoz, hogy az egyház kellő felkészültséggel nézhessen szembe a
modern világ kihívásaival. Az enciklika tehát nem az Angyali Doktor tanítá-
sát értelmező tomista, skolasztikus, Szent Tamást leginkább csak kommen-
táló absztrakt spekulációkra szorítkozó teológia művelését szorgalmazta, ha-
nem  az  volt  a  szándéka,  hogy  a  világnézeti  vitákban  szilárd  filozófiai
alapokat nyújtson az egyház álláspontjának védelmezéséhez. Jóllehet XIII.
Leó rendelkezése nyomán a 19. század utolsó két évtizedében a Collegium
Romanumban ismét a Taparelli d’Azeglio nevével fémjelzett hagyományos
skolasztikus-tomista irányzat erősödött fel, amely a Római Iskola képviselő-
it elsősorban azért bírálta, mert elfordultak Arisztotelésztől és Szent Tamás-
tól, a korszerűsödést kereső professzorok szelleme még tovább hatott.25

Tanárai, különösképpen is Carlo Passaglia nyomán így Prohászka is sajá-
tos viszonyt alakított ki Szent Tamás tanaihoz. Passagliához hasonlóan ő is
megkerülhetetlen mesterként tekintett Szent Tamásra, ám tudatában volt an-
nak, hogy a 20. század küszöbén nem lehet minden új kérdésre kizárólag az
aquinói tudós műveiben keresni a választ. Éppen ezért teológiai tájékozódá-
sa során egyáltalán nem zárta ki más egyháztanítók, iskolák és hagyomá-
nyok sajátos szempontjainak átvételét sem.26 A Collegium Germanico-Hun-
garicumban című  cikksorozatában  a  Collegium  Romanumban  szervezett
skolasztikus disputációk kapcsán is  ennek a  sokoldalú felkészültségnek a
szükségességét hangsúlyozta: 

23 Idézi: SCHÜTZ, Prohászka Ottokár pályája 25–26.
24 PIOPPI 1299;  KASPER, Walter,  Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule (Freiburg

1962), idézi: SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája 9. 
25 FRENYÓ Zoltán, Patrisztika és skolasztika Prohászka Ottokár műveiben, in Prohászka ébresztése

II, 131; SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája 4, 11–12.
26 FRENYÓ, Patrisztika és skolasztika… 131; SZABÓ, Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teoló-

giája 11; SCHÜTZ Antal, Bevezetés, in Prohászka ö. m. XIV, vi. 
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„Korántsem kell azt gondolnunk, hogy a szillogisztikus disputációkban
csak az észből merítenek nehézségeket; a filozófiában ugyan a tárgy ter-
mészete miatt átlag abból, de a theológiában úgy az észből, mint a pozi-
tív kútfőkből, a szentírás-, s szentatyák-, a hagyomány- és az egyházi
történetből. Aki tehát egy thézist védeni akar, annak mindent ismernie
kell, ami a thézisre vonatkozhatik; hogy ez nem könnyű feladat, azt egy
tekintet a hagyomány változatosságára, a szentatyáknak különféle színe-
zetű, más és más szempontból és különféle ellennel szemben vallott állí-
tásaira, a szentírás homályos, látszólag ellentmondó, kiszakítható helyei-
re, eléggé mutatja. Kimondhatatlan a haszon, mely e rendszerből az ifjú
filozófusra vagy theológusra háramlik.”27

Az idézet egyúttal arra is rámutat, hogy miközben Prohászka nagyra értékel-
te Aquinói Szent Tamás filozófiáját és teológiáját is, a kettő közül elsősor-
ban a peripatetikus filozófiai rendszert tekintette a teológia műveléséhez el-
engedhetetlen alapnak. A római tanulmányok részét képező nyilvános viták
tapasztalata alapján ugyanis meggyőződött arról, hogy a hatékony apostoli-
papi élet elengedhetetlen feltétele az alapos teológiai képzettség. Az alapos
teológiai képzettségnek pedig megingathatatlan dogmatikai ismeretekre kell
épülnie, aminek pedig a skolasztikus bölcseleti műveltség az előfeltétele. Az
esztergomi szeminárium élére kerülve ezért látta halaszthatatlan feladatnak,
hogy a magyar teológiai oktatásban (szakítva a jozefinista örökséggel) ismét
a rendszeres – neotomista – filozófiai alapképzésre épülő dogmatikáé legyen
a vezérszerep.28

Prohászka  ugyanis  –  XIII.  Leó  pápához  hasonlóan  –  olyan  teológiai
irányzatként tekintett a skolasztikára, amely azért jött létre, hogy kora téves
szellemi áramlataival szemben az arisztotelészi gondolatok alapján támogas-
sa és az értelem fényével megvilágítsa a keresztény hit tartalmait.29 A Szent
Tamás-i rendszert azonban nem csupán a 13. század viszonyai között tekin-
tette  alkalmas  szellemi  eszköznek,  hanem  korának  új  eszmeáramlataival
szemben is. 1908-ban írott Philosophia perennis című tanulmányában a me-
tafizikai  megalapozás  nélküli,  monista  vagy  dualista,  illetve  materialista
vagy idealista alapokon álló, sokszor szubjektivizmushoz vezető modern fi-
lozófiai irányzatokkal szemben azért tekintette Szent Tamás rendszerét ve-
zérelvnek, „mert arra a metafizikai alapra állunk, melyre Szent Tamás min-
den korok gondolatszegénységével szemben utal.”30 A skolasztikus filozófia
melletti hitvallásában ekképp fogalmaz: 
27 PROHÁSZKA Ottokár,  A Collegium Germanico-Hungaricumban, in  Prohászka ö. m.  XVI, 197–

198, 201. 
28 FRENYÓ, Patrisztika és skolasztika… 131–132; SCHÜTZ, Prohászka Ottokár pályája 41.
29 PROHÁSZKA Ottokár,  A középkori skolaszticizmus keletkezéséről, in Prohászka ö. m.  XIV, 305–

307.
30 PROHÁSZKA Ottokár, A philosophia perennisről, in Prohászka ö. m. XIV, 179. 
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„Hívei vagyunk annak a reális-ideális ismeretelméletnek, mely az érzék-
lésből indul ki, de az értelemnek mint különálló energiának sajátlagos
felléptével ugyanabból az érzéklésből értelmi adatokat emel ki s ideális
tartalmat a reális valóságból. Ez adatokat, ez értékeket más tehetségek,
pl. az érzékszervek, meg nem közelitik; de az értelem ezek felett áll s bír
valamit, amit azok nem!”31

Kétségtelen, hogy Prohászka Szent Tamás (és tegyük hozzá Szent Ágoston)
életművéhez hasonlóan maga is átfogó keresztény kultúrát kívánt kínálni sa-
ját kora számára, az aquinói tudóst azonban mégsem csupán a keresztény vi-
lágnézet kiváló teológiai és filozófiai szintézisének megalkotójaként tartotta
nagyra. Prohászka abban is a legjobb skolasztikus hagyományok követőjé-
nek bizonyult, hogy nemcsak tudományos eszközökkel kívánta az örök igaz-
ságokat átadni, hanem egyesítette magában az Isten eszméjéből élő emberek
Szent Tamás által meghatározott két típusát: egyszerre volt skolasztikus, a
tudomány embere és misztikus, belső meglátásokra támaszkodó, az isteni
szeretettel egyesülni kívánó és tudó lélek.32 Nem véletlen, hogy Szent Tamás
eucharisztikus teológiáját méltató soraiban az aquinói szent tudományos tel-
jesítménye mellett külön megemlékezett arról az imádságos átélésről, amely-
lyel Tamás az Eucharisztiához fordult: 

„De az igazán nagy theológusok szentek is, nemcsak Istent-tudók, ha-
nem valamiképen Istent-látók és megérzők is, s így azoknak s jelesen
Szent Tamásnak e nagy miszteriumot a világnak nemcsak magyaráznia,
hanem azt mondom, előimádnia s előénekelnie kellett. S így is történt;
lett  az  Officium in  Festum Corporis  Christi  megalkotója  s  a  szeretet
misztériumának megéneklője. A »Lauda Sion Salvatorem«, a »Sacris so-
lemniis juncta sint gaudia«, a »Pange lingua gloriosi« kezdetű himnu-
sokban fölcseng a középkori  kereszténység lángoló hite s buzgalma s
700 év óta visszhangoztatják e himnusokat dómok és lelkek. […] Illő s
meglepően időszerű volt,  hogy amiről  theológusok disputálnak s amit
végre thézisekbe foglalnak, s hogy amit Juliannák a szeretettől ittasult
szemekkel látnak s élveznek, annak a legnagyobb theológus legyen meg-
éneklője, amint volt egyszersmind meglátója s élvezője is.”33

ÉLETFILOZÓFIÁK ÉS HENRI BERGSON

Prohászka egész munkássága arról tanúskodik, hogy nem elégedett meg a
hitigazságok  elvont  ismeretével,  hanem  érdeklődésének  középpontjában

31 Uo. 180. 
32 FRENYÓ, Patrisztika és skolasztika… 134–135. 
33 PROHÁSZKA Ottokár, Aquinói Szent Tamás theológiája, in Prohászka ö. m. XII, 200–201.
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minden területen a hit megélésének, életre váltásának igénye állt. Utóbb in-
dexre került akadémiai székfoglaló beszédének34 sem véletlenül az intellek-
tualizmus kritikája volt a témája. Prohászka ebben – és más írásaiban – nem
a fogalmi ismeretek létjogosultságát kérdőjelezte meg, hanem az ellen a szé-
les körben elterjedt felfogás és gyakorlat ellen kívánt fellépni, amely meg-
marad az elvont és öncélú fogalmi ismeretek szintjén, és amelyben ezáltal a
fogalmi gondolkodásból az életre vonatkozóan semmiféle (erkölcsi) maga-
tartás nem következik. Prohászkának ez az életre koncentráló hozzáállása,
valamint az új eszmeáramlatok felé irányuló – kritikus – nyitottsága termé-
szetszerűen keltették fel érdeklődését a korában kibontakozó életfilozófiák,
azon belül különösen is a francia filozófus, Henri Bergson nézetei iránt.35

Bergson magyarországi recepciója 1908-ban kezdődött Teremtő fejlődés-
ről című munkájának recenzióival.36 Miként „Az intellektualizmus túlhajtá-
sai” címen megtartott akadémiai székfoglaló értekezése tanúsítja, hamarosan
Prohászka is megismerkedett a francia filozófus tanaival. Úgy tűnik azon-
ban, hogy ekkor még nem eredetiben tanulmányozta Bergson filozófiáját,
hanem tanítványának, Éduard Le Roynak közvetítésével. A székfoglaló érte-
kezésben idézett bergsoni gondolatok esetében ugyanis meggyőzően kimu-
tatható, hogy a fehérvári püspök Le Roy Dogme et critique című, 1907-ben
megjelent  tanulmánygyűjteményére  támaszkodott,  különösképpen  ami  a
szerző intuícióra, illetve az akció meghatározó szerepére vonatkozó ismeret-
elméleti meglátásait és dogmaértelmezését illeti.37 Prohászka az akadémiai
székfoglaló nyomán kibontakozott vitában az ellene megfogalmazott vádak-
ra reagálva 1911-től már eredetiben tanulmányozta Bergson műveit. Élete
utolsó éveiben pedig a francia filozófus tanítványával  és műveinek egyik
legkiemelkedőbb magyarországi fordítójával, Dienes Valériával való 1924.
évi megismerkedést követően még tovább mélyítette a bergsoni eszmevilág-
ra vonatkozó ismereteit, ám Bergson utolsó nagyobb munkáit, a filozófiáját
a keresztény tanítással összeegyeztetni kívánó, 1932-ben megjelent Les deux
sources de la morale et de la religion-t, illetve az 1934-es Le pensée et le
mouvant-t már nem ismerhette meg.38

Felismerve, hogy korának egyik legfontosabb jellemzője az evolúció fel-
fedezése,  Bergson a  mechanisztikus  világfelfogásokkal  szemben egy sza-
badságon, állandó változáson és fejlődésen alapuló filozófiai rendszert fo-
galmazott  meg.  Filozófiája  egyfelől  határozottan  megkülönböztette  a
34 PROHÁSZKA Ottokár, Az intellektualizmus túlhajtásai. Székfoglaló értekezés Prohászka Ottokár r.

tagtól (Felolvasva 1910. április 11-én) (Budapest 1910). 
35 FRENYÓ, Prohászka index-ügye… 166.
36 FRENYÓ Zoltán,  A magyarországi Bergson-recepció tipológiájához, in  UŐ,  Korfordulón. Filo-

zófiai tanulmányok (Budapest 2015) 217.
37 SZABÓ, Prohászka és a modernizmus, in Prohászka ébresztése I, 45.
38 Uo. 54.
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teljességgel mechanisztikus anyagi világtól a lényegénél fogva szabad lelki
jelenségeket – a tulajdonképpeni életet –, másfelől azonban mind az anya-
got, mind a lelket mozgásként értelmezte, és a kettő közötti különbséget a
mozgás eltérő ritmusára és ellentétes irányára vezette vissza. Ebben a rend-
szerben a földi életet olyan lendületként fogta fel, amely anyagi keretek kö-
zött, ám az anyag mechanikus és széthullás felé mutató irányával ellentétes,
szabad, teremtő irányba mozog. Bergson tehát az életlendületből (élan vital)
fakadó  teremtő  fejlődésként  definiálta  az  életet,  amelynek  megértéséhez
nem elegendő a ráció, hanem intuícióra is szükség van. Intuíción Bergson
elsődlegesen azt a közvetlen belső ismeretet értette, amelynek segítségével a
folyamatos változás közepette az ember saját  énjét mint  tartós minőséget
megismeri.  Másodlagosan pedig éppen ez a belső intuíció teszi  lehetővé,
hogy az ember a külső valóság lényegét, a tartamban (durée) jelentkező mi-
nőséget, életlendületet és az élőket megragadja.39

Prohászka az akadémiai székfoglalót követően több művében is kifejezet-
ten reflektált Bergson filozófiájára.40 A francia filozófus gondolatainak leg-
átfogóbb, kritikus értékelését az 1912-ben megjelent, A lényegismeret Berg-
son tanában és a régi filozófiában című írásában fejtette ki, amelyben az
arany középút megtalálásának szándékával a bergsonizmus és a skolasztikus
filozófia nézeteit ütköztette.41 A műben elsősorban azt veti Bergson szemére,
hogy a létet, a valóságot a mozgással azonosítja, amiből az következik, hogy
a minőség az egyetlen objektív adat (la qualité seule est réelle), a testek kü-
lönálló – szubsztanciális – létezése csupán az emberi szellem által alkotott
fogalmakban létezik. Ennek a hagyományos filozófia metafizikai realizmu-
sával – amely szerint a valóság nem a mozgás, hanem az a létező (esse), ami
mozgásba jöhet – szemben álló felfogásnak az a következménye, hogy ta-
gadja a valóság tényleges megismerésének, az objektív értelmi ismeret létre-
jöttének lehetőségét. Prohászka így ír erről: „Rendkívül önkényes s fölületes
azonban az az eljárása,  mely szerint  a testekbe s ezzel  összefüggésben a
szubstanciába való hitet s ismeretet csak annak tulajdonítja, hogy a tapintás
szolgáltatja az »immobile«-t s ezzel a lényegismeretet.”42

A székesfehérvári püspök ezzel a szubjektivizmus és materializmus ve-
szélyével járó filozófiai elmélettel szemben határozottan kiáll a jó értelem-
ben vett racionalizmus mellett. Nem tagadja ugyan a metafizikai realizmus
hibáit sem, és elfogadja, hogy „az energiáknak mérhetetlenül nagyobb a sze-

39 BABITS Mihály,  Bergson filozófiája, in  Nyugat (1910) 14/945–961;  FRENYÓ,  A magyarországi
Bergson-recepció tipológiájához 222; SZABÓ, Prohászka és a modernizmus 47, 81.

40 Uo. 81.
41 PROHÁSZKA Ottokár, A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában, in Prohászka ö. m.

XIV, 192–208.
42 Uo. 197. 
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repük,  mint  amellyel  azokat  a  metafizikai  realitásokkal  dolgozó gondolat
fölruházta”, de megengedhetetlennek tekinti Bergson eljárását, amellyel az
„esse”-t és az „agere”-t egymással azonosítja.43 Prohászka igazat ad a francia
filozófusnak abban, hogy a filozófiának figyelembe kell  vennie a modern
természettudomány eredményeit, és maga is kész a természettudományos is-
meretek  fényében finomítani  az  arisztotelészi  metafizikát.  Mivel  azonban
meg van győződve arról, hogy a filozófiai rendszerek sorsa az ismeretelmé-
let kérdésein dől el, elengedhetetlennek tekinti a szubsztanciák objektív va-
lóságának elfogadását: „Szerintünk a reális világ először is van, való, konsti-
tuálva van s ezt értjük mi, mikor »esse«-t, »ὄν«-t, »οὐσία«-t emlegetünk, s
azt állítjuk. hogy az értelemnek első sorban ehhez a valósághoz, mely nem
mozgás, van köze s azt valahogy tehát érti is.”44

Prohászka ugyancsak ismeretelméleti szempontból tekinti problematikus-
nak Bergson nézetét, amely az „akciót” nevezi az értelmi ismeret kizáróla-
gos alapjának. A „scientiae supereminet caritas” elve alapján egyetért az ak-
ció  vezérszerepével  a  megismerésben,  és  maga  is  hangoztatja,  hogy  „az
értelmi ismeret a konkrét valóság tartalmát kevéssé közelíti meg”, és „értel-
mi  ismeretünk azt  az általunk megközelíthetetlen s mindig konkrét  valót,
csak  néhány  általános,  értelmi  jelzéssel  adja,  melyek  nem mondják  meg
nekünk, hogy a dolog önmagában micsoda; de eleget ad arra nézve, hogy a
világ  értelmét  felfogva,  egy  csodálatos  szellemi  kultúrának  munkásai  le-
gyünk”.45 Azt is leszögezi azonban, hogy az akció vezérszerepének elisme-
rése „nem törli ki az értelmi ismeretből az új s különálló s az érzékelésből
kiemelkedő értékeket, hanem fölhasználja azokat. Hiszen ép ez új értékeivel
s különálló adataival alkalmas arra, hogy ingere, elősegítője s eligazítója le-
gyen az új, minden állatit fölülmúló akciónak.”46 Az akció vezérszerepét te-
hát csak azzal a megszorítással fogadja el, hogy az értelmi ismeretnek van
objektív tartalma. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy ennek az objektív is-
merettartalomnak  „gravitációja  s  rendeltetése  s  ennyiben  értelme  is  az
élet”.47

Összességében  abban  látja  Prohászka  Bergson  filozófiájának  értékét,
hogy egyrészt rámutatott: „fogalmaink, entelecheiáink merevek s hogy a va-
lóságban nagyobb szerepe van a mozgásnak s az energiának, mint  ahogy
ideológiánk föltüntetni szokta”; másrészt felhívta a figyelmet arra, „hogy a
fogalmak súlypontja az akcióra való rendelkezésben rejlik”.48 Ezzel együtt

43 Uo. 199.
44 Uo. 199–200. 
45 Uo. 208.
46 Uo.
47 Uo.
48 Uo.
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kritikával illette azt, hogy Bergson ezen belátásokból teljesen új, a többi fi-
lozófiai rendszert tagadó, kizárólagos filozófiai rendszert épített fel.

Látható tehát, hogy bár Prohászka rokonszenvezett Bergson filozófiájá-
nak bizonyos elemeivel, rendszerét összességében negatívan ítélte meg, így
esetében bergsonizmusról nem lehet beszélni.49 A francia filozófus gondol-
kodásával való párhuzamok és egybecsengések sokkal inkább a korszellem-
re, az evolúciós szemlélet uralkodóvá válására adott hasonló válaszadási kí-
sérletre  vezethetők  vissza.  Az  ennek  kapcsán  felmerülő  kérdéseket
Prohászka tudatosan a katolikus filozófiai hagyományhoz szervesen kapcso-
lódva, a skolasztikus felfogás és az életfilozófia közötti juste milieu-t keres-
ve igyekezett megválaszolni.50 Következésképpen bergsoni hatást Prohász-
kánál leginkább egy-egy kulcsfogalom átvételében fedezhetünk fel, jóllehet
ezeket a fogalmakat azután sokszor Bergsontól némileg eltérő hangsúllyal
vagy tartalommal használja. Miként fentebb láttuk, így tett az akció fogal-
mának használata esetén, és ugyanezzel találkozunk például az intuíció kife-
jezés alkalmazásakor, amelynek Prohászka két külön értekezést is szentelt.

Az intuíció fogalmát  kétségtelenül  Bergson tette  népszerűvé,51 de  Pro-
hászka szerint  a bergsoni fogalom tartalma homályos,  ezért  szükségesnek
látta, hogy részletesen kifejtse, ő maga mit ért ezen az eucharisztikus teoló-
giája szempontjából sem lényegtelen kifejezésen. Az intuíció prohászkai ér-
telmezésének  kontextusát  az  akadémiai  székfoglalót  követő  támadásokra
adott válaszként született  Az én filozófiám című munka fényében érthetjük
meg, ahol Prohászka a rá jellemző egyensúlykereséssel az egyoldalú intel-
lektualizmus veszélyeire hívja fel a figyelmet. A fő problémát abban látja,
hogy a fogalomnak tulajdonított túlzott jelentőség miatt korára az intellektu-
ális műveltség és tudás egyoldalú hangsúlyozása jelentkezett, márpedig az
értelmi ismeretek eltúlzott értékeléséből etikai-erkölcsi hanyatlás következik
a társadalomban. Az értelmi ismeret (fogalom) önmagában ugyanis nem ra-
gadja meg a maga teljességében a valóságot: „Semmiféle tudománnyal sem
érjük föl soha, hogy mi a dolog önmagában, hogy mi az anyag, mi a lélek,
mi az ember, a maga konkrét mivoltában.”52 Prohászka célja ezért abban áll,
hogy az értelem objektív értékének megőrzése mellett ne ragadjon meg az
elvont  fogalmi  ismeretnél,  hanem összekapcsolja  azt  az  élettel  (vö.  élan
vital) és a cselekvéssel (action). Amellett érvel, hogy az ember a valóságot

49 Prohászka középutas gondolkodását hangsúlyozza: REZEK Román, Prohászka intuíciója és átélé-
se, in Theológia VIII (1941) 316–336. Erősebb bergsoni hatás mellett foglal állást Szabó Ferenc,
ám ő is elismeri, hogy Prohászka alapvetően a skolasztika és az életfilozófia közötti egyensúlyra
törekedett, miközben idegenkedett mindenféle szisztémától.  SZABÓ,  Prohászka és a moderniz-
mus 61. 

50 FRENYÓ, A magyarországi Bergson-recepció tipológiájához 225.
51 Vö. PROHÁSZKA Ottokár, Az intuició lényege, in Prohászka ö. m. XIV, 272. 
52 PROHÁSZKA Ottokár, Az én filozófiám, in Prohászka ö. m. XIV, 185. 
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magát nem az értelemmel, hanem a tettben, a tapasztalatban és az átélésben
ragadja meg, így az ismeret másodlagos az akarat és a tett mögött: 

„Az absztrakt s általános nóciókkal  dolgozó ismeret csak preludium a
tettre; hogy ezek az átlátszó, a valóságot tükrözte általánosságok, miket
ismeretnek s tudománynak hívnak, csak arra valók, hogy a konkrét való-
sággal,  a valóságos világgal való érintkezésre,  tettben s tapasztalatban
való érintkezésre, ráképesítsenek minket.”53

A fogalmi ismeretek hiányosságának állítása egyúttal arra is lehetőséget biz-
tosít számára, hogy hangsúlyozza: a hiányosságból fakadó félhomály (pe-
nombra) ad teret a hit számára, amin olyan „akciót” ért, amely a homályosan
felismert végtelen megközelítésére képesíti az embert.

Prohászka az elvont és általános fogalmi ismeret mellett a másik, konkrét
egyedi valóság megragadását lehetővé tévő ismeretszerzési módot nevezi in-
tuíciónak, amelyet ugyancsak az értelem aktusának tekint.54 Ez az ismeret-
mód tisztán a szellemi létezőkre – Isten scientia visionisára, illetve az üdvö-
zült emberek visio beatificájára – jellemző, a testben létező ember esetében
pedig  a  valóságnak  az  absztrakt  fogalmi  ismeretet  megelőző  észrevétele,
amelynek keretében a lélek magával a valósággal érintkezik, azaz az intuíció
tárgya tulajdonképpen annak az élménye, hogy az ember közvetlenül megta-
pasztalja a valóságot, ami előtte van, belé nyúlik, eltölti.55

PROHÁSZKA SZELLEMI PORTRÉJA

Prohászka sajátos – életfilozófiával rokon – filozófiai és teológiai szemlélet-
módja tanulmányai és olvasmányai során elsajátított és megismert nézetek
és irányzatok szerves ötvözeteként alakult ki. Már ifjúkorában megragadta a
jezsuiták aktív, tevékenységre indító spiritualitása, a Szent Ignác-i lelkiség-
ben elérhető mindig új és teljesebb életre törekvő létmód, amelyben az intel-
lektus mellett az érzelemnek és az akaratnak is hangsúlyos szerep jut. Az
ember teljes személyét figyelembe vevő és a személy belső életére és fejlő-
désére irányuló lelkiség megismerésével egyidejűleg a Római Iskola képvi-
selőitől a személy szintjét meghaladó történelmi érzéket – a makroszintű fej-
lődés eszméjét – és az új irányokra való szellemi nyitottságot is elsajátította.
Ez a szellemi nyitottság biztosította, hogy a metafizikai realizmusa miatt a

53 Uo. 188.
54 PROHÁSZKA, Az intuíció lényege 277.
55 PROHÁSZKA Ottokár,  Értelmi észrevevés és intuíció, in Prohászka ö. m. XIV, 264, 266. Vö. eh-

hez: SZABÓ, Prohászka és a modernizmus 82–83. 
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keresztény  hitelvek  megalapozására  leginkább  alkalmasnak  tekintett  sko-
lasztikus filozófiát nem kizárólagos magyarázó keretként fogta fel, hanem a
kor kihívásainak és követelményeinek megfelelően kész volt abba az egzisz-
tenciálisan érzékeny és misztikumra nyitott szellemiségével összeegyeztet-
hető más szellemi irányzatok szempontjait is beépíteni. A fejlődés eszméje
által meghatározott korban elsősorban az életfilozófiában talált olyan irány-
zatra, amelyet a Szent Tamás-i rendszer metafizikai realizmusával ötvözve
alkalmasnak tekintett arra, hogy az intellektualizmussal szemben, amelyet a
kor emberére leselkedő talán legnagyobb veszélynek tekintett, megélt hitre
és hitből való teljesebb életre vezesse a keresztényeket. A Bergsontól köl-
csönzött fogalmak így Prohászkánál új tartalommal teltek meg, és az élet au-
tentikus keresztény filozófiájának kifejezéseivé váltak, amelyeket az élet ke-
nyere,  az  Eucharisztia  misztériumának  megközelítésére  is  előszeretettel
használt.
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