
N A P K E L E T 

P R O H Á S Z K A O T T O K Á R U T O L S Ó 
G O N D O L A T A I . 

NAGY L E L K E K helyes megítéléséhez időbeli távolságra van szükségünk. 
Mert csak mint a mult szerves alkotórészei bontakoztatják ki egész 
jelentőségüket. Prohászka Ottokárt is hozzá méltó tárgyilagos igazság-

szeretettel ma még aligha jellemezhetjük: e pillanatban csak a fájdalmas 
búcsúzásnak van helye. Ennek legjobb formája talán az, ha utolsó szavait 
véssük lelkünkbe. 

* * * 

Abban a szentbeszédben, melyet Prohászka Ottokár közvetlenül halála 
előtt tartott, Beethoven emlékéből indul ki. A nagy zeneköltő ama gondolata 
ragadja meg, hogy az ő zenéje nem fáradt, kiélt szavaknak aláhullása, hanem 
kitárt karokkal siet az isteni fény, a kinyilatkoztatás felé. Beethoven izzó, 
sokáig öntudatlan, de későbben annál hatalmasabban előretörő Istenkeresése 
jut eszébe akkor, midőn Harnack mély szavait idézi: «Wahrheit geht vorallem, 
vor Recht, vor Sinn, vor Kunst». «Az igazság — teszi hozzá— az a motivum, 
mellyel Isten kerek egésszé teszi a földi világot.» Prohászka egyik alapgondo-
lata világít itt felénk : az igazság a teljes élet. Filozófiailag ennek kettős értelmet 
adhatunk. Az egyik pragmatisztikus jellegű : igaz az, ami éltet, vagyis az igaz-
ságnak az ad értéket, hogyaz élet kiteljesülését szolgálja. De jelentheti azt is, 
hogy az életet ép az teszi értékessé, hogy az igazságot szolgálja. Prohászka 
Ottokár arra törekedett, hogy mindkét szempontot egyesítse : az objektiv idea-
lizmust az igazság éltető hatásának tanával. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha 
az igazságot nemcsak hűvös logikai jelentésében, de egyúttal mint Isten világ-
teremtő és világalakító örök eszméit fogja fel, mely a végtelen szeretet meg-
nyilvánulása. Ez a gondolat lebegett állandóan Prohászka lelki szemei előtt: 
az igazság nála az örök élet forrása. 

Mindez lényegében Platon tanítása, mely Szent Ágoston keresztény 
formulázásában hatolt be a legmélyebb bölcselők gondolatvilágába. A mi 
nagy püspökünk augustinismusa is mélyen a görög filozófiában gyökerezik, 
mely egyúttal egész európai kultúránk végső történeti forrása. Ime, ezért 
tudta oly egységesen látni a modern kultúrember s a hellenizált kereszténység, 
azaz a katholicizmus legmélyebb lelki indítékainak azonosságát. Meg tudta 
ragadni a mai ember lelkének leglelkét, mely a görög gondolat s a keresztény 
érzelemvilág évezredes nevelésének nyomait minden későbbi lerakodás elle-
nére híven megőrizte. Hatásának egyik titka ép az, hogy szavai nyomán a 
modern ember, ki azt hitte, hogy régen elszakadt az Egyháztól — felismerte 
önmagában Jézus és a filozófia perennis, ma is még hűséges tanítványát. 

A keresztény embert a mai pogány emberben is öntudatra ébresztette a 
mi nagy szónokunk, mert Platon ama másik mély tanítását is magáévá tette, 
amely szerint a legfőbbet, Istent csak akkor érhetjük el, ha nemcsak elménk-
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kel, de egész valónkkal is törekszünk feléje. Ámde — folytatja gondolatmene-
tét — az egész ember e felemelkedésének legfőbb akadálya, hogy érzéki éle-
tünk spanyolfalként takarja el lelki szemeink elől a földöntúli világot. Amily 
mértékben azonban az érzéki világ előttünk homályba borul — oly mértékben 
világít utunkon mindjobban Jézus alakja. Mert hiszen — anélkül, hogy ennek 
mindig tudatában volnánk — mindnyájunkat az örök igazság tart fogva, 
ahogy a gravitáció testünket egy messze központ körül járatja. Függés, tisz-
telet és odaadás az élet nagy törvénye, mely végül is minden emberi vágyat 
irányít és igazgat. A függés elismerése tisztelet, mely nélkül igazi szeretet sem 
állhat fenn : a nemzeti élet és a kultúra is lényegében szeretet. «Beléd kapcsoló-
dom Uram ! Pro libertate moralitatis, jaj, nem pro patriae, nagyobbat mondok: 
pro animae, mert ebben — amaz is benne van.» «Akarom, hogy nekem Krisztus 
parancsoljon . . . Vele élünk, vele halunk . . . . Legyen bátorságunk bevallani, 
hogy mi egymagunkban gyengék vagyunk.» 

Ez utolsó szentbeszédében benne van a nagy püspök egész lelke — 
ahogy az oltárról felszálló tömjénfüstben Arábia forró napsugarának minden 
áldása illatozik. Benne van az örök életnek ama hatalmas himnusza, amelyet 
egész valója zengett. Amaz igazi életé, mely azokra vár, akik (Jézust szeretik». 
Ennek az előkészítése a történeti éleinek is igazi értelme és hivatása. 

* * * 

Ebben is vezetőnk és mesterünk volt Prohászka Ottokár. Láttuk, hogy az 
élet fogalma áll gondolkodásának középpontjában. Ámde az élet nemcsak'odaadás 
és tisztelet, de lényegénél fogva egyúttal harc és küzdelem. Ennek felismerése 
nyomán csodálatosan nagyivelésü történetfilozófiai perspektiva bontakozik 
ki utolsó elnöki megnyitójában, melyet az Aquinói Szent Tamás Társaságban 
1927 március 7-én mondott. Ebben azokat a szellemi tényezőket és áramlato-
kat vázolja mesteri kézzel, amelyek végül a XIII. század nagy skolasztikus 
rendszerére vezettek. Drámai erővel mutat rá ama két nagy szellemi erőre, 
mely akkoriban a keresztény világ- és életfelfogást veszélyeztette. Az egyiknek 
viharfelhői Nyugat felől tornyosultak a mórzsidó filozófia alakjában, mely 
pantheisztikus Aristoteles-magyarázatával Spanyolországból indult hódító út-
jára, hogy a keresztény világ- és életfölfogást gyökerében támadja meg. A másik 
Kelet felől fenyegetett mint az ázsiai manicheismusnak egyik nyúlványa, 
mely élet és világgyülölettől fűtve egyház- és kultúraellenes szegénységi mozga-
lomban : a bolsevizmushoz hasonló törekvésekben fejeződött ki. Mindkét 
mozgalomnak azonban az európai művelődés ellenállott — még pedig azokkal 
a szellemi energiákkal, melyeket a két nagy koldulórend termelt az Egyház 
és a kultúra védelmében. Szent Domonkos fiai közül Albertus Magnus és tanít-
ványa Aquinói Szent Tamás fölséges szellemük mindent lenyügöző hatalmával 
mutatták meg, hogy Aristoteles, vagyis a görög bölcselet végső eredménye 
nem veszélyezteti, sőt minden eddigi kísérletnél szilárdabban támasztja alá 
a keresztény tanítást. Assisi Szent Ferenc pedig a szegénységi eszményt tisztí-
totta meg salakos elemeitől s mutatta ki, hogy jól értelmezve az nem szegez-
hető Jézus tanítása s az Egyház ellen, hanem ellenkezőleg : azt új életre kelti 
s eddig nem is sejtett erkölcsi erőkhöz juttatja. 

Ebből a két hatalmas mozgalomból született meg végelemzésben mai 
művelődésünk két legerősebb oszlopa : az újkori tudomány és filozófia s a 
modern szociális gondolkodás és életforma. A tudós hithirdető dominikánus 
s a szegénységet megszentelő, felemelő franciskánus azok a hősök, akik a közép-
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korban megmentették az európai művelődést. Emellett mélyen keresztények 
maradtak, mert a szellem fegyvereivel emelték fel a már-már újból a pogány-
ságban elmerülő európai emberiség lelkét. 

Ki ne hallaná meg e hatalmas történetbölcseleti okfejtésben Prohászka 
Ottokár prófétai intelmét a kultúra vezetőinek jövő feladataira nézve? Már a 
«Diadalmas Világnézet» hirdeti, hogy «nekünk ki nem hülő világra van szük-
ségünk». A kultúramentő skolasztikus filozófia lényegében görög bölcselet 
volt: ehhez kell Assisi Szent Ferenc meleg lelkének járulnia, hogy megment-
sük a korunkban újra roskadozó európai világot. Erre tanít bennünket Pro-
hászka Ottokár utolsó intő szavával. 

Ámde az ő nagy magyar lelke előtt nem a színtelen európai kultúra képe 
lebegett, hanem az a művelődés, melyhez minden nemzet s így a magyar is a 
maga sajátosságával járul hozzá. Utolsó gondolataiban is felmerül a régi nagy 
magyar haza emléke. «S e helyütt jól esik megemlékeznem — úgymond beszéde 
befejezéseképen — arról, hogy épen Szent Tamás fénykorában virult a domini-
kánus rendnek egyik legszebb virága a Nyulak-szigetén, Árpád-házi Szent Mar-
g i t . . . Mint ahogy művészi virágdísz keretezheti a filozófiai pergament-
lapokat : úgy képzelem, hogy Szent Margit lelke, imája és aszkézise segítette 
a küzdő dominikánus hadat s annak élén a zászlós Szent Tamást». 

Prohászka Ottokár Jézus és Magyarország nevével ajkain halt meg. 
Pauler Ákos. 

HOSSZÚ NYÁR. 

Ti szálljatok repülőgépen, 
Én nekem nem oly sietős. 
Dülőúton, bottal a kézben, 
Hosszabb a nyár és szebb az ősz. 

Ti azt hiszitek futtotokban, 
Hogy a nyár már régen halott, 
S én még találok eldugottan 
Egy-egy kései pipacsot. 

Ti eléje mentek robogva, 
Hogy szívetek is felbukik, 
Én meg sárga uszályát fogva 
Elkisérem a kapuig. 

Falu Tamás. 
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