
Belon Gellért

AZ EVANGÉLIUMI EMBER
- PROHASZKA -

A Prohászkáról való megemlékezésekben úgy érezzük, hogy azok
csak akkor méltók a nagy püspök szelleméhez, ha nagy gondolatok távla
tokat nyitó látásmódjában és nagy szavak színpompás örvénylésében ál
lítjuk az utókor szemei elé. Ezen nem is kell csodálkoznunk. Egyrészt
Ottokár püspök műveinek olvasásakor a problémaszemlélet olyan mélysé
ge és bősége áll előttünk a kifejezőkészség pompás játékában és lelkesült
szárnyalásában, hogy szinte máltatlannak véljük az egyszerű ember egy
szerű szemléletének formáit és kifejezéseit: Másrészt kötelezőnek véljük

. a Prohászkát méltató nagy kortársak végső megállapításait továbbadni,
anélkül persze, hogy megmutatnánk azokat a folyamatokat, amik bennük
ezeket a konkluziókat kiérlelték. Mert valóban nagy megállapításokat tet
tek róla. A több európai egyetemet végigtanító, néhány nagy port fel
verő művet megíró és a kritikájával senkinek adós nem maradó Horváth
Sándor a világirodalom mísztíkusainak élvonalába állítja a Szentlélek
hárfája c. dolgozatában. A szavait és megállapításait latra tévő Schütz
nem átallja a világtörténelem nagyjaival párhuzamba állítani a Prohászka
pályája c. könyvében. Az újkori magyar történetírást elindító Szekfű

Gyula a Három nemzedékben, Pethő Sándor pedig a Viharos emberöltő

ben állítja bele a történelmi perspektivába. Sík Sándor az irodalmi szem
Iélet vonalán méltatja a Gárdonyi-Ady-Prohászka c. művében.

Am, amilyen szolgálatot vélünk tenni a szaktudósok végső következ
tetéseinek egyszerű ismétlésével és a nagy megállapítások lelkes szavakba
burkolásával, annyira kárt is okozhatunk. Ahogy a feltorlódó villamos
áram rendkívüli fényességre lobbantja lámpánkat, de rövidesen ki is égeti,
úgy vagyunk Prohászka dícséretével is: a rendkívüli nagyság hangoztatása
a saruszíjjat megoldani nem merők kicsiségének és méltatlanságának ér
zetét neveli ki bennünk. És ha van panasz, hogy Prohászkát nem sokan
olvassák - és sajnos jogosult a panasz -, akkor ennek okát itt kell keres
nünk. És amíg egy jól megírt és teljes Prohászka életrajz el nem készül,
addig e babonás tiszteletből származó bénultság aligha fog eltűnni.

Amíg ez várat magára, addig is érdemes szellemébe elmerülni, mert
Prohászkában elsősorban nem a szellem zscnialitását, sem a történelmi
nagyságot kell néznünk, hanem ami mindezek gyökere és mozgatója volt:
az evangéliumi embert.

Nincs más kódex, csak az evangélium !

Ezek voltak szinte utolsó szavai az Egyetemi templom szószékén.
.Mintha CSak ezekbe a szavakba lehelte volna egész benső valóját és vég
rendeletét. "Nem fogalmakat adok önöknek, de a lelkemet öntöm ki" 
így kezdte utolsó beszédét. Nem a szavakat kell tehát elsősorban keres
nünk nála, hanem a lelket. Ha a prohaszkai gondolatok mélyére nézünk
és. ha a prohászkaí szavak csodálatos gomolygásának forrását keressük,
.a prohászkai lélekhez jutunk el, melynek egyedüli mozgatója az evangé
lium. Igy az evangéliumi ember egyszerű formáit kell megtalálnunk
benne.
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A kincskereső ember

Az evangéliumi ember első vonása a kincskeresőével egy. "Hasonló a
mennyekországa a szántóföldön elrejtett kincshez, melyet az ember, aki
megtalálta, eldugott s azon való örömében megy és eladja minden va
gyonát, és megveszi azt a szántóföldet." (Mt. 13, 44.) A rejtett kincs az
Isten, akit ha meg is találtunk, továbbra is rejtve marad. A rejlés ho
málya nem veszi el a megtalálás biztonságát, sőt ez lesz forrása annak az
örvendező prédálásnak, aminek áldozatul esik mindene, amije eddig volt.

Ami Prohászkánál először szemünkbe tűnik, ez: az Isten megtalálásá
nak bíztossága, de egyben - mert rejtve marad a nagy kincs - a keresés
szenvedélye. Kedvenc hasonlata a gyermekével bújócskát játszó anyát ál
lítja elénk. Isten is elrejti magát nemcsak a természet ezerformájú kár
pitja mögé, de az emberi élet és történelem tragikus és sötét zúgói mé
lyére is. Istent keresi rejtekében nemcsak a geológia folyamataiban és
az erdők-hegyek, egek-vizek színes világában, de az első világháború
rémségeinek és borzalmainak mélyén is.

És mert az Istent tudja mindenek fölött, azért "ezen való örömében
adja el minden vagyonát", vagyis egész valóját az Isten föltétlen és alkut
lan szolgálatába állítja. Innét erednek az ő hosszú imádkozásai. Az eszter
gomi szeminárium sötét folyosóján az éjféli órán ezért találják meg ímába
merülten, Erdőjárásánakés hegymászásainak is az volt a csattanója: "Mily
nagy az Isten l" Az a glédában álló -tisztelet, mely mozdulatlanságot és
fegyelmezett tartást diktált magára a legalkalmatlanabb környezetben és
helyen, azt lehelte: mindezt megérdemli az Isten. Nagyon átérezte az ál
matlanságban szenvedők kínját. Egy panaszkodónak azt mondotta: nem
csodálkoznék azon, hogya három-negy éjszaka nem alvó ember lerohanna
az utcára és revolverrel Iődösné a járókelőket. Róla kevesen tudták, hogy
évekig álmatlanságban szenvedett, mégsem engedett meg magának az Is
tennel szemben semmi fegyelmezetlenséget.

Ha külső magatartásában nem engedett, gondolataiban még kevésbé.
Tudjuk, hogy a szárazságok, elemi csapások és betegségek idején mondott
imák sokszori eredménytelensége rettenetesen kínozta élete végéig. Az
örök kárhozat gondolatának rémsége még utolsó beszédében is kifejezést
nyer. "Én nem teremtettem volna !" - kiáltott fel szorongva - "de ki va
gyok én, hogy bírálj am az Istent? t" - Mindezeket tehát megélte és meg
kínlódta, de ahelyett, hogy Origenés és sok más nagy zseni módjára tet
szetős magyarázatokat adott volna, odaadta "minden vagyonát", tehát sa
ját elgondolását vagy elképzelését is, és nem hagyta elszürkülni és el
erőtlenedni Istenszerető lendületét a megoldhatatlannak látszó problé
mák sötétjével.

És mindezt nem kényszeredetten teszi. Nem is rezignáltan - mint
ezt Pascalnál vagy Newmannál érezzük -, hanem a belső fiatalságnak és a
kegyelem tetterejének lendületével és vidámságával. Mint a jézusi példa
beszéd kincskeresője: "azon való örömében". Ez alakítja ki benne azt
a derűs aszkézist, amit már szent Ferencnél is magcsodálunk: Oly nagy
jó van birtokomban, hogy hozzáképest semminek látszik rninden emberi
gyötrelem és szenvedés!

A liliomot néző

"Nézzétek a mezők liliomait !" - kiált fel Jézus és ezzel felhív min
den Öt követőt arra, hogy szemével nézze a természetet. Jézus szemléle
tében nem természeti törvények vannak, hanem a törvények mögött ott
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áll elrejtőzve az Isten. Ö eteti a madarakat és Ö fonogatja és szövögeti
ruházatunkat (Mt. 6, 26, 28.). Isten kelti föl a napot ás adja az esőt (Mt. 5,
45), Ö szabja ki a dolgok nagyságát (Mt. 6, 27), formáját. Jézus látásmód- .
jában az ég "az Isten királyi széke", a föld pedig "az ő lábainak zsámo
lya" (Mt. 5, 34-35.). És mindez valahogy olyan gyönyörű, hogya legki
sebb gaz a mezőn is szebb, mint "Salamon minden dicsősége" (Mt. 6,29.).

Prohászka a szaktudós érdeklődésével nézte a föld kialakulásának és
a természet fejlődésének törvényeit. De itt nem állt meg, mert a törvé
nyek mögött megsejtette és megtalálta a természetet alakító Isten párat
lan zsenialitását. minden képzeletet felülmúló gazdagságát és játékos mű

vészetét. Megsemmisülő gyönyörűséggel tudta élvezni a kőzeteken kiraj
zolódott libellaszárnyat. Acsorgó diákgyerekeknek szemetnyitó magyaráz
gatások között mutogatta a virágkehely csodálatos lombikját s vegyköny
háját. Utak mentén pihentető katonáknak passzióval magyarázgátja a
legegyszerűbb füvekben rejtett orvosságokat, ízeket és szagokat.

Mindezek mellett mély áhítattal áll meg minden előtt, ami él. Szinte
fáj a lelke, ha egy virágot letépnek. A titkára által félre rúgott csigát ke
zével teszi a fűre. Csodálatos passzióval tisztítja meg kertjét a növények
növését akadályozó kövektől, a fákat száraz ágaitól. Majd mindig han
goztatta a szent parasztlánynak, Düllmen szt. Katalinnak a példáját, aki
a reggeli harmatos mezőn jártában kissé fölemelte szoknyáját, hogy le
ne verje azokat a harmatcseppeket, amiket az Isten keze tett a virágokra.
Mindig átszellemülten állt meg a félelmetes hegycsúcsokon, mintha csak
a teremtés tetején állna és onnét sugározta dicséretét a Mindenható felé.
Ugyanakkor képes a kis falusi bakterház mögött - vonatra vártában - a
mezei füvek között letérdeIni és gyönyörűséggel imádni a Mindenek Mű

vészét.

Böjttelen násznép

Ha természet törvényei mögött álló Isten ilyen érzelmi örvényeket
vált ki Prohászkából. akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a szentség
fatyola mögé rejtőző Krisztus az imádás és boldog birtoklás szent lánga
dozását ébreszti lelkében.

"Boldogok a szemek, amelyek látják, amiket ti láttok l" (Luk. 10, 23)
- mondja Jézus tanítványainak; a farizeusoknak pedig: "Csak nem gyá
szolhat a násznép, míg vele van a vőlegény?" (Mt. 9, 15.). Ezzel kifeje
zésre juttatta, hogy belőle valamit is meglátni, fényt varázsolni a sze
mekbe és a nász vigadozó hangulatát lopja a szivekbe.

így már megértjük, hogy miért olyan sugárzó a szeme Prohászkának,
ha az Oltáriszentségre néz, és miért öltözik lelke a lakodalmasok vidám
hangulatába, ha Jézus lábainál ül. Az újszövetség embere, az evangéliumi

.ember meg kell, hogy értse azt a nászhangulatot, amit Jézus nem egy pél
dabeszédében ábrázol. E szent öröm forrásozik az Oltáriszentségben. Eh
hez a szent forráshoz járult Prohászka órákon keresztül és élvezte örö- .
mét és szentségét.

Oldjátok föl őt !

Mikor Jézus a negyednapos halott Lázárt feltámasztotta s az kijött a
sírból élettel telten, de "lábán és kezén pólyával megkötözve" (Ján. 11,
44), az általános csodálattól mindenkinek földbe gyökerezett a lába és
mozdulatlanul nézték Lázárt. Senkinek sem jutott eszébe, hogy segítsen
a megkötözöttön, annyira megbabonázta őket a most kiáradó isteni föl-
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ség. Jézus az, aki feloldja a varázslatot s nem hagyja őket a csodálkozás
ban szenderegni. "Oldjátok föl őt és bocsássátok el l" - mondja.

A kereszténységben is valami hasonló helyzet tapasztalható. Az Isten
kegyelmeivel belenyúl az emberek életébe, a megváltásban talpra állítja
és a diadalmas élet áramát önti belé, de Krisztus környezetében valami
ámuldozó dermedtség tapasztalható a kötötteégek feloldására és a pályák
eltávolítására. Aki Jézusból táplálkozik és szellemét Jézus ritmusára han
golja, az megérti és megérzi, hogyamegváltott embert ki kell szabadítani
azokból a kötelékekből, amiket korok és társadalmak tettek az emberi
ségre.

Prohászka emberszemléleteezért evangéliumi. A világban működő

isteni erő és szépség kisugárzása sohasem babonázta meg őt úgy, hogy
elfeledje az embert a rárakódott kötöttségekből kioldani. Ha kellett, fel
forgatta a társadalmi konvenciókat, csakhogy az emberhez érjen. Ezért
nevezték antisablonosnak magatartását.

A szombattörö

Jézus legnagyobb botránya a farizeusok szemében a szombati nyuga
lom megtörése volt gyógyításai által. "Képmutatók ! nem oldja-e el min
denitek ökrét vagy szamarát szombaton a jászoltól és nem viszi-e itatni 1"
(Luk. 13, 15.) Vagy: "Ha valakinek közületek ökre vagy szamara kútba
esik, nem húzza-e ki azt rögtön szombatnapon 1" (Luk. 14, 6.) Az ember
szereti az isteni dolgok szentségébe és sérthetetlenségébe öltöztetni elkép
zeléseit és elgondolásait. Ezek így sokszor akadályai az általános emberi
segítésnek és fölemelkedésnek.

Prohászka nemcsak a szellemi életet élő embernek tömegtől elkülönü
lő nimbuszát, nemcsak az országos hírű nagyságnak bűvkörét, és nemcsak
a nagy eszmék szelgálatára szegődött üstökös megközelíthetetlenségét, de
a püspöki méltóság emberek fölött álló karizmatikus nagyságát is áttörte
azért, hogy az eléje kerülő emberen segítsen. Atveszi a súlyos teher alatt
görnyedő szegény asszony fakötegét csakúgy, mint a sárba rekedt kocsit
segít kilenditeni. És nem érzi azt, hogy püspök, azt sem, hogy 20 éves
püspöki jubileuma alkalmából országos ünnepségek központja.. még azt
sem, hogy már 68 éves, de képes hosszú délutánokon rendszeresen segí
teni az öreg favágónak fát vágni az árvaház pincéjében vagy a dühöngő

zivatarban öreg fejjel bőrig ázva árkot ásni, nehogy az árvákat szolgáló
takarmányos pincébe a váratlanul megduzzadt víz befolyjék. Ugyanezért
nem tekinti szentségtörésnek, ha országos méltóság létére lyukas cipővel

és zöldrekopott kabátban jár-kel, csakhogy másokon segíthessen.
Ugyanígy áttöri az egyházi vagyon szentségének és sérthetetlenségé

nek gyakorlatban vallott elvét és forradalmi javaslatokat tesz a magyar
parasztság földhöz juttatására.

A kovászkeverö

A kovászról szóló példabeszédében Jézus az evangélium egyetemes
ségét hirdeti meg: a kis kovászt el kell keverni, "míg mind megkovászo
sodik". (Mt. 13, 33.). Nincs az a területe az emberi életnek, ahol ne volna
igénye és hivatása az evangéliumnak.

Hogy ezt képviselhesse, Ottokár püspök benső kapcsolatba lépett nem
csak a tudomány és gondolkozás vívmányaival, - elsősorban ez érdekelte
- de a művészetnek és emberi munkának élményeit is kereste. Eléggé
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közismertek a modern természettudományokkal és filozófiai irányzatokkal
való kapcsolatai s a szociológia terén képviselt elvei. Mindezekben mindig
a haladás mellé állt és a fejlődést képviselte. De kevésbé ismertek a köl
tészettel és zenével való találkozásai. Azt talán kevesen tudják, hogy
fiatal korában ambicionálta, hogy a külföldi klasszikusok átolvasása előtt

minden magyar irodalmi értéket megismerjen. Mikor órakig tartó kocsi
úton Zichy Nándor temetésére ment, az elmúlásról hosszú részleteket sza
valt a magyar költőkből, kísérőjének nem kis ámulatára. Azt is kevesen
tudják, hogy a legtöbb koncerten megjelent, és ha a napi munka kifárasz
totta, órákon át hallgatta a legszebb klasszikusokat zongorán. A legélőbb

művészetnek az éneket tartotta. :És itt nemcsak a klasszikusokat kedvelte,
de a népdalokat és bakanótákat is. Maga szívesen és sokat dalolt, az ár
vaház gyermekeit öreg püspök korában is tanítgatta énekelni. Betegeit
tréfás nótákkal vidította. A beszédeire özönlő kényes városi publikumot
megrótta, hogy a templomban nem énekelnek.

Az emberi munkát, mégpedig a fizikai munkát nagyon megbecsülte.
Mindennapi szokása volt, hogy öltözködés közben imádságos lélekkel
gondolt a parasztra, aki a kendert elvetette vagy birkát fölnevelte, az
iparosra, aki azokat feldolgozta, a kereskedőre, aki forgalomba hozta, a
szállítómunkásokra, akiknek kezén keresztülment; a mozdonyvezetőre és
szénlapátolóra, s mindazokra, kik a vonatot kezelik - ha vonaton ment; a
villamos energia előállítóira s vele munkálkodókra - ha villamoson uta
zott. És tisztelettel állt meg minden munkás előtt. Maga is szívesen dol
gozott fizikai munkát és képviselte azt az elvet, hogy mindenkinek kellene
valamennyi fizikai munkát végeznie s maga is végzett rendszeresen, öreg
korában is, hogy a munka belső világától el ne szakadjon.

A mustármag

Az Úr nem egy példabeszédében jelzi azt, hogya megváltódás nagy
műve kicsiny kezdetekből indul el. "Amiket sötétben mondtatok, fényes
nappal fognak hallatszani, és amit fülbe súgtatok a kamrákban, a ház
tetőkről fogják hirdetni." (Luk. 12, 3.)

Prohászka alapelve volt: mindent megtenni, megélni, mielőtt hirdet
jük. Nyilván a megélt kegyelmet tekintette annak a mustármagnak, ami
ki tud kelni és fává léhet. Ezért a vele négyszemközt álló embert s az
ismeretlenség sötétjébe burkolt lelket is úgy kezelte, aki előtt tanuságot
kell tennie az egész evangéliumról. Ez nemcsak szellemi értelemben igaz,
de valójában is. Agyhoz kötött betegeknek képes előadni egész tűzzel és
teljes szónoki hévvel már elmondott vagyelmondandó prédikációját.

A véka fölötti láng

Ha a négyszemközöttiség kamrájában súgott szónak és az észrevétlen
ség sötétjében hangzó beszédnek is megvan a jelentősége, az evangéliumi
embernek a hit világosságot ad a kezébe, amit nem szabad véka alá rej
teni. "Senki, aki világot gyujt, nem fedi azt be edénnyel, sem ágy alá
nem rejti, hanem tartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világossá
got." (Luk. 8, 16.) Az evangélium fény a sötétben (Ján. 1, 5), a hit vilá
gosság. "Hittem, azért szólottam - idézi szent Pál is a zsoltárost -, mi is
hiszunk, és azért szólunk." (II. Kor. 4, 13.) Az apostolok tanúságtevésre
küldettek, de a hívek is: "Mert szavaidból fognak igaznak ítélni, és sza
vaidból fognak elítélni" (Mt. 12, 37.).
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Igy most már megértjük Prohászkát, hogy miért lett ő a szónak is
apostola és miért törekedett arra, hogy az evangélium fénye elömöljék
szavain és irásain. Sokan fennakadtak Prohászka stilusának tavaszi özö
nén és szavainak patetikus tobzódásán. Hitéből forrásozó élményei nyer
nek ebben megfelelő kifejezést és össze akarja szedni mindazt a színt,
képet és árnyalatot, amit e világ csak fölkínálhat a hit valóságainak mez
be öltöztetésére. Az biztos, hogy úgy nem írtak az isteni dolgokról, ahogy
Prohászka írt; csak a legnagyobbak, azok közül is kevesen.

De nem állt meg a szónál. Egész lénye művészi kifejezése volt bense
jének. Altalános megállapítása kortársainak, hogy fogalma sincs annak
Prohászkáról, aki őt nem látta. Mintha csak teste márványára véste volna
az evangélium leheletfinom árnyalatait.

A földműves türelme

"Úgy van az Isten országa, mintha az ember magot szór a földbe; az
tán alszik és fölkel éjjel és nappal, s a mag kikel és növekszik, maga se
tudja, hogyan. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt,
azután teljes gabonát a kalászban. Mikor pedig készen a termés, azonnal
sarlót ereszt belé, mert elérkezett az aratás." (Mk. 4, 26-29.) - Jézus e
szokatlanul részletező példabeszéde nagy bizalomra és türelemre tanítja
az evangélium emberét. A búzából kinövő gyökér, szalma és pelyva nem
hordozza az elvetett mag hasonlóságát; sem ízét, sem értékét. De mindez
kell a megsokszorozódáshoz.

Sokan felrótták Prohászkának, hogy elnéző a tökéletlenségekkel szem
ben, és indokolatlanul bízó. Pedig ez az evangéliumból forrásozott benne.
Sohasem azt nézte, ami van, hanem azt, hogy ami van, abból mi lehet.
Nem akadt fenn a formátlan, ágas-bogas gyökereken, sem az értéktelen
szalmán és pelyván, mert mindig remélte és sejtette a mindezekből ki
növő tiszta búzát. Aki a kegyelem hívásaira dacosan azt mondta: "Nem
megyek!" (Mt. 21, 29) - bízott benne, hogy "utóbb megbánván" mégis
csak elmegy.

Ezért nem akadt fenn sem emberek, sem helyzetek, sem a tudomány
dacos tagadásain. Aki ma dühöngő Saul, holnap lehet megtért Pál.

A halász

A halász mesterségét tette meg az Úr az evangélium hordozójának
mintájául. A halász alkalmas időt vár, kinézi, hová húznak a halak, ész
revétlenül veti ki hálóját és a halak sokáig nem tudják, hogy összezárult a
háló. Sokszor nem fog semmit vagy keveset, de a halászás szenvedélye
nem hagyatja vele abba a munkát. Sokszor "jó és rossz halakat" fog
össze.

Innét Prohászka tapintata a lelkek megtérítésében és kezelésében. Ki
vetette az igazság és szeretet hálóját, de erőszakkal, még erkölcsi nyo
másokkal sem volt hajlandó az embereket befolyásolni. Tudott várni, mint
a halász. Egy lakás ajtajánál a csöngetés után hosszabb ideig várakoztat
ták. Titkára ismét a csengőhöz nyúlt. Prohászka lefogta kezét és azt mond
ta: A legnagyobb dolog várni tudni. Még nagyobb művészet a lelkek be
zárt ajtói előtt várakozni; még nagyobb áldozat onnét eredménytelenül
eltávozni. Volt néhány betege, akiket látogatott, de akik a gyónást nem
kérték tőle. Az sem lehetett kicsiny dolog, hogy első fehérvári lelkigya
korlatán - noha sokan hallgatták kíváncsiságból - mindössze heten gy6n-
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tak meg. Rengetegszer csalódott emberekben, kiket lelkileg kezelt vagy
támogatott és nagyon mélyen érintették a csalódások, de a vele kesergők

nek míndíg azt mondta: A legnagyobb dolog az, ha el nem veszítjük az
emberekbe vetett bizalmunkat.

A szolga

"Aki nagyobb közületek. legyen mint a kisebb, és aki elüljáró, mint
"a szolgáló. Mert ki nagyobb, az-e, aki asztalnál ül, vagy aki felszolgál ?
nemde aki az asztalnál ül ? Mégis én úgy vagyok köztetek, mint aki szol
gál." (Luk. 22, 26-27.) ügyeket nézni és létérdekeket, elsősorban az üd
vösség érdekeit, magát nem nézni, sem méltóságát, ez teszi az evangéliumi
embert szolgává.

Nemcsak abban látszik Prohászka szolgasága, hogy minden kisember
minden levelére válaszolt és minden kérőnek kérelmét teljesítette, ha
tudta. Abban sem, hogy pl. falusi plébánost helyettesíteni püspök létére
elment. Abban sem, hogy szívesen ministrált ismeretlen papoknak vagy
hogy helyét átadta a villamoson cipekedő cselédeknek vagy fáradt mun
kásoknak. Abban sem, hogy az eléje küldött kisdiák helyett maga cipelte
bőröndjét. De leginkább abban, hogy ügyek és emberek mellé állt, nem
nézve saját presztizsének vesztét. Sokan felróják neki, hogy rossz gazda
volt, és hogy hiszékenységét engedte kihasználni. Akik közelről ismerték,
nagyon jól tudták, hogy nem volt rossz gazda, de fontosabbnak látta a
ránehezedő ügyeket, mint birtokának rentábilitását.

Kirakat-szolgálatot szívesen végez az ember, de, kevésbé olyat, ami
vagyonát, hirnevét elveszti. A szolgálat nehéz; megalázódást és komoly,
vérremenő áldozatokat kíván.

A gyermek

Jézus ismételten felhívja híveit a gyermeki lelkületre. "Bizony mon
dom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, nem
megy be abba." (Luk. 18, 17.) Egy más alkalommal nyomatékosabban és
határozottabban: "Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem
lesztek mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát
megalázza magát, mint ez a kisded, az nagyobb a mennyek országában."
(Mt. 18, 3-4.) Azt akarta, hogy a gyermek csodálkozó szemével nézzük a
világot, a gyermek elfogulatlanságával kezeljük az embereket, a gyermek
egyszerű bizalmával, kicsiségnek örvendő lelkületével s az élet rémségeí
között is játszani tudó vidámságával járjuk e földet.

Prohászka megjárta a gondolkodás havasan fénylő csucsait és szaka
dékos mélyeít, találkozott az emberi szenvedések s vívódások örvényeivel,
nem kerülte ki az ezer formában jelentkező bűn és rosszakarat rejtett
vagy nyilt özönlő áradatát. De mindezek között és fölött megmaradt gyer
meknek úgy, ahogy Jézus kívánja.

A legbanálisabb dolgokra a tudós tudására épült csodálkozással nézett.
A kis virág kelyhe fölött a sejtnedvek áradására gondolva felkiált: Ah !
minő vízesések és katarakták vannak ebben! Mikor betegének behozzák a
kávéját, elkezd elmélkedni: Elhiszi nekem, hogy egy csésze kávéba tett
cukor olvadását csak konstatálni tudjuk, de megérteni nem? Es elemezve
az elvadást így szól: Elhiszi-e, hogy elragadtatásba lehet esni egy csésze
kávé fölött? Majd mikor meglátja az ablakon keresztül a szántóföldeket:
Ah, hogy milyen titok egy ilyen tengeri-föld! De milyen titok egyetlen
bajuszthozó zsenge tengeri csutka! Es fölötte a virágporral permetező
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címer! Es azok a sorok, amelyekben a magvak felsorakoznak! Es hogy
mindezek a képességek öröklődnek! No és az ilyen földek, virágzó föl
dek, pl. a rozsföldek fölött hajnali pirkadáskor könnyű lila felhőben úszó
virágpor!

Es hogy tudott örülni a legkisebb emberi jóságnak. Higgye el - mon
dotta -, Irma szent. Egy emberöltőn át folyton szolgálni portörlővel a kéz
ben és mellette kedvesnek lenni, mondom, Irma szent. - Egyik papját
ezzel küldi falura: Carissime, jól jegyezze meg, hogy a világ első parasztja
a magyar paraszt. Egy kicsit rátarti, de aranyos szíve van. Csak az a
kár, hogy ami intelligenciánk elhanyagolta ezt a drága magyar népet.
Kegyed szeresse !

Az emberi problémák színe előtt is megőrizte a gyermekség alázatát.
Ne gondolja - vigasztalja betegét -, hogy az élet készen van. Mindenkinek
magának kell azt elkészíteni. Az akadályokat nincs módunkban elhárí
tani, a problémákat megfejteni, de ez nem is az én dolgom. Az én dol
gom az, hogy fölé emelkedjem, megkerüljem alázattal. Alázattal, mely
nem zúzza magát agyon, mert nem akarja az' érthetetlent megérteni. Jaj,
csak meg nem akadni a kátyúban !

Ezt a gyermeki lelkületet meg tudta őrizni élete egyik legnagyobb
rnegpróbáltatásában, az indexre tételben. Ami ebben a legsúlyosabb egyé
ni tragédiát képezhette, az volt, hogy Prohászka a liberális világ egyház
ellenes légkörében az egyháznak biztosított tekintélyt, és éppen ez az
egyház látszott megbélyegezni a csupatűz apostolt. Nem tévedésekért, ha
nem megállapításainak rosszulhangzásáért (az egyházi indexben ugyanis
nem csupán téves, de félreérthető és éppen ezért tévedéseket sejtetve
rosszulhangzó tételek vagy művek is szerepelnek), Hozzájárult még né
hány itthoni egyházi személynek intrikája, továbbá a hivatalos eljárásnál
egyes lépéseknek feledékenységből való mellőzése, Mindezekbe beleköt
hetett volna, vagy kesereghetett volna. Sértettségében visszavonulhatott
volna. Azonban alávetette magát. Nem egyszerűen a fegyelmezett ember
meghajlásával, hanem e roppant válságban gyermeki lelkületének hami
sítatlan bájú alázatával.

A legszebben tündöklik gyermeki lelkülete az 1913-as római kihall
gatásakor. Hogy ennek súlyát érezzük, tudnunk kell azt, hogy az indexre
tétel után kezdődött nagyfokú álmatlansága fizikailag, lelkileg pedig az
az idegenség érzete, amivel küzdenie kellett önmagában még évek multán
is. E mély emberi kínlódásokon keresztül értékelhetjük a római kihall
gatást. Kísérő papjai számolnak be izgalmáról a kihallgatás előtt és tré
fákkal próbálták elterelni figyeimét a várakozás perceiben. Mikor kijött
a pápától, nem nyilatkozott a történtekről, csak folyton azt kérdezgette,
hogy milyen más szóval fejezi ki az olasz azt, hogy "teljesen rehabili
tálva", mert mint mondotta - a pápa valami különös szót használt, ami
ezt fejezte ki. Roppantul vidám volt anélkül, hogy okát mondta volna.
A római kollégiumba érkezve két osztálytársa volt ott: egy német püs
pök és egy jezsuita atya, akikkel visszavonult. A jezsuita atya később

megkérdezte Ottokár püspök kíséretében lévő papot: Mondja, mi volt ma
délelőtt? Az Ottóval nem lehetett bírni. Oly féktelenül vidám volt és
annyira ugrált, hogy a fejével majd betörte a plafont. Az 55 éves ember
nek, a nagy tekintélyű püspöknek, az országos nagyságnak, sőt a világhír
kezdeteit élő zseninek (- ezidőtájt szerepelt a bécsi Eucharisztikus Világ
kongresszuson, majd Frankfurtban is -) ez a spontán kitörő öröme mu
tatja, hogy minden megpróbáltatás között és fölött megmaradt Isten
gyermekének. Isten gyermekének olyan értelemben is, hogy "aki titeket
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hallgat engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg" és "aki engem
vet meg, azt veti meg, aki engem küldött",

Komolyan értelmezte tehát azt a régi mondást, hogy nem lehet az
Isten gyermeke az, akinek az egyház nem anyja. S ezt nemcsak a fegyel
mezett ember magatartásával vallotta, hanem a kegyelemmel telt ember
gyermeki spontaneitásával. Mint azt egyik indexre tételben veszélyezte-j
tett pap előtt kifejtette: Látja, az elméletek világában élünk. A világ fej
lődésével való foglalkozás is mindig újabb teóriákat hoz létre. Mi azt
hisszük, hogy az elméletekkel megoldjuk a problémákat. Maga is így van.
Azt hiszi, hogy a teória megváltja a világot. Az Egyház törvényei a Szent
lélek Isten alkotásai. Vannak az Egyházon emberi vonások, de a Szentlélek
irányít. Ne higgye, hogy ebből az esetből kifolyólag az Egyház törvényei
megváltoznak. Az emberek tévedhetnek, de az Egyházban a Szentlélek
az, aki irányít.

'"
Prohászka nagy tanúságtevése az evangéliumról elsősorban az életé

ben nagy. Kedvenc hasonlata volt a mózesi csipkebokor. Az emberi ki
csiség tüskebokrában kell felgyulladnia annak a tűznek, amit Jézus ho
zott. Mintahogy egy valaki könyvébe írta: Tüskebokor, tele lánggal, te
vagy lelkünk képe! Bár van sok tüskénk, de legyen akörül is tüzünk, a
Te szereteted tüze. N., neked mondom: égj!

Prohászka üzenete nekünk, csipkebokroknak : égj !
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