
Ennek a számunknak a fő témája Prohászka Ottokár; cl tanulmányok
többsége az ő alakjával, pályájának és miivének egyes kérdéseivel foglal
kozik. Egyelőre a teljesség bármiféle igénye és szándéka néíküL Senki se
várja tehát tőlünk a .Protuiszka-probléma' megoldását. Most még csak egy
elvégzendő munka kezdetének a kezdetén tartunk. Ezt a munkát azonban
-- minthogy ma már megvannak a föltételei, és minthogy máris a kiir
':nünkre égett - végre el keH kezdenünk, mégpedig l11indenféle apologeti
kus indulat nélkül, a kellő higgadtsággal, körültekintéssel, tárgyilagossággal
és tudományossággal.

Természetesen nincs szó Prohászkának - nyersen szólva - "rehabili
tálúsáról", mint ahogy nincs szó valamiféle "átértékeléséről", netán "átfes
téséről" sem. Arról van szó, hogy újra elővegyük, megvizsgáljuk, alakjáról
- ahol kell - letisztítsuk mindazt, ami kénytelen-kelletlen rárakódott,
s megpróbáljuk megmutatni azt, ami tévedései, kudarcai, "tragédiái" el
lenére (mint egyik tanulmányunk címe mondja) úgy állja az időt, hogy ér
demes hasznos kincsévé tenni és termékeny örökségeként továbbadni an
nak a kereszténységnek, amely fölismerve történelmi helyzetét és föladatait,
nemcsak vállalja azt, hogyaszocializmusban éljen, hanem távlatot is lát
-'maga előtt: élni akar a szocializmusban a jövőben is.

A vállalkozás nem kockázatmentes. Prohászka neve - hogy miért és
valóban olyan vitathatatlanul-e, mint ahogyan általában gondolják, azt a
tények lehető leggondosabb föltárása után kell majd megvizsgálnunk 
igen kedvezőtlen módon kapcsolódott össze a nem éppen szerencsés "ke
resztény kurzussal"; némi gyors általánosítással, határozott szándékunk el
lenére, törekvésünket félreértve úgy is gondolhatná valaki, hogy vele a kU1'
zust és ideológiáját szeretnénk "visszacsempészni". Erről sző sincs; többször
is elmondtuk már véleményünket mind a kurzus ról, mind ideológiájáról. mind
az ún. "keresztény politikáról". Éppen ezért annak a veszélye, hogy lcisért e
tünkbe holmi burkolt szocializmus-ellenességet gyaníthatnának, úg1/ vé!.iük
(és reméljük), kisebb, mint az a másik, amely a hivők - pontosabban egy
részük - felől fenyegethet. Prohászka ugyanis sokak szemében "tabu",
akiről "vagy jót, vagy semmit"; akiről csak a rajongás felső fokaiban lehet
beszélni; akinek minden lépését és minden szavát olyan föltétlen tiszte'ettel
kell bámulni és javallani, mintha nem is em ber (korában, kora tévedései
között mozgó, olykor bukdácsoló, legszebb törekvéseiben sorozatosan lciuiar
cot valló ember) lett volna, hanem minden bírálaton föZülálló angljal. Dehát
ki, tiliakoznék az effajta idealizáLás ellen keményebben Prohászkáná7? Ki
tiltakozott de facto hevesebben ellene? Minden, ezt vagy amazt - pl. stí
lusát vagy politikai érzékét - többé vagy kevésbé kétségbevonó (mint ma
mondják: "megkérdőjeIezö") mondotra azonnal támadnak fölzúdnlások, leg
alábbis méltatlankodások: tiltakozások á "merénylet" eHen. Holott semmi·
féle merénylet nem történik; egyszerűen az igazságot keressük, mert csak az
igazság az, ami hosszú távra - s miért rendezkednénk be kisliitűeii róvidre?
-- hasznos és erösítő táplálék. Mi nem a legendák hagiografiknssá szépí
tett Prohászkájának eszményi (de ir1'eáIis) képét szeretnénk a későbbi évti
zedek magyar kereszténységére hagyományozni, hanem a valóságos. küszkö
dő, csalódásokat megélő és belőlük kiemelkedő, új meg új kndarcokban ed-
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ződő, s az őt néha mámorosan ünneplő korban fájdalmasan hontalan em
bert, azt, akit úgy magasztalnak, hogy igazában meg sem értenek, mert 
akárcsak a vele (mint tanulmányaink is hangoztatják) oly sokban ro/con gon
dolkodású Teilhard - egy Lépésset korábban jött: több mint fél századdal
a Zsinat előtt, mely sok mindenben az ő "modern kereszténységét" kodi
fikálta.

Teilhard-t, mint tudjuk, eltávolították a színről, "számiízték" a Távol
Keletre. A "számüzésnek" azonban nem az az egyetlen módja, hogy a kon
jormisták számára kellemetlen embert hajóra ültetik és ellciildik: valamiféle
Tomiba; kit keseregni, kit - mint Teilhard tette '- rendületlenül tovább
dolgozni. "Száműzni" úgy is lehet valakit, hogy megejtik a jóhiszemiiségénél,
tájékozatlanságánál, jószándékánál, apostoli e'tökéltségénél fogva és ügyesen
,)agy hamisan belevonják, belecsalogatják, belecsúsztatjá7c (esetleg akarata
ellenére) egy olyan politikai-társadalmi dágványba, egy olyan közéleti dzsun
gelbe, ahonnét ember legyen a talpán, ha kiverekszi, kiimádkozza vagy ki
szenvedi magát. Prohászkával így történt; s így lett abból az egyetlen ma
gyar főpapból, aki nem taktikázásból, hanem tiszta szívvel vállalta 1918 és
1919 nagy poli.tikai-társadalmi fordulatát, látszatra a kurzus-Magyarország
ideológusa és egyik uezéralakia. Itt is sok tény vár még tisztázásra, sok fon
tos adalék főltárásra. Például az, min múlott (illetve miért maradt el végül)
Prohászka végső "igen"-je a Tanács7cÖztársfl.ságra. Egyetlen szón, egyetlen
olyan elvi fönntartáson múlt, arfLi ma nemhogy ellentétet jelentene keresz
tények és ateisták közt, hanem egyenesen bécsiiletes és nyílt közös munká
juk "társadalmi szerződése". Ma már nyilvánvaló, hogya hivő csak addig
dolgozhat együtt a nemhivőkkel, de addig viszont teljes emberségével, amíg
hi.te sérelmet nem szenved; és ma már, amikor ennek a hithez ragaszkodás
nak alkotmányos garanciája van, senkinek sem jut eszébe, hogyahivőtől

a közös munka érdekében h.ite részleges vagy teljes megtagadását kívánja,
vagy kétségbe'wnja a jogát ahhoz a .:fönntartáshoz (eHenkezőleg: elismeri),
hogy mindent vállal a szociatizmus társadalmi és yazdasági célkitíízéseibő/.

dolgozik megvalósításllkért a békétől az egyetemes jobblétig és az emberi
egyenlőség egyetemessé tételéig (egyebek között), amig ez hitének, vallásá
nak, Istennel való kapcsolatának rovására nem megy. Prohászka ide.ién azon
ban ezek a dolgok még nem voltak il].jen világosak, még nem do J90zta ki a
munkás és baráti együttélés doJgait iluen. tisztári a történelmi fejlődés és az
okos gyakorlat: ami ma természetes és alkotmányosan is biztosított, azt ak
kor a kezdeti harcokkal többnyire együtt járó merevség - sajnos - eluta
sította.

Ez is egyike a tisztázandó kérdéseknek. És tisztázandó, megvizsgálan
dó még sok minden más is. Szerettük volna, ha már most, az első lépésnél
- immár kialakult és, gondolom, mindkét fél számára, de számunkra min
denképpen hasznos gyakorlatunk szerint - együtt dolqozhatumk: a kérdéssel
foglalkozó marxista kutató barátainkkal, hogy a .:fölvetett problémát rninél
sokrétűbben és minél több szempontból világithassuk meg. Reméljük, hogy
ami egyelőre - nem mi.ra.itunk múlt - elmaradt, eg?1 későbbi alkalommal
(úgy, mint eddi.g: a nézetek kölcsönös tiszteletben tartásávaI) megvalósulhat.

Befejezésül újból hangsúlyozni szeretném: nem törekedtünk Prohászká
nak sem apológiáj-ára, sem .,rehabilitá'ására", sem .,átfestésére". Az inazi
Prohászka megismerésére próbáltuk megtenni korunkban az első lépést. Ú qu,
ahogy mind Prohászka. mind a kor szeHeme és egyénisége me9kívánja: őszin

tén, ob.iektívan, a kellő (és általa oly sokszor, s oly alapvető követeJmén7J

ként hangsúlyozott) tudomán?JOssáq~lal; tudva, milven kevés ana9'! an7Jauból
az. amit tármtalnunk sikerült: tehát az ugyancsak Prohászka sze11eme sze
rint való szerénuséqqel. Uquanakkor abban a remérutben, hoqu ezt az első

l?-vést - a .jelzett iqériuek: szerint - idővel, az eredmények alapos megér
lelése után további is kiiveti majd. (r. gy.)
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