
DIENES VAloÉRIA

ISM[RUHMÜEl ÉS mŐRHORM fROHÁSIKft fs OmGSON GONDOLKODÁsáoftN
(ELŐZMÉNYEK) Mikor Prohászka Ottokár 1910-ben megtartotta akadémiai

székfoglalóját "Az intellektualizmus túlhajtásai"-ról - akkor Párizsban, a Col
lege de France-on, Henri Bergsont hallgattam. Hazajövetelem után akkori ma
terialista, pozitivista szellemi környezetemből valaki figyelmeztetett: "Tudod-e,
hogy van most egy magyar Bergson ?" - "Ki az?" - "Egy püspök. Éppen olyan
antiintellektualista, mint Bergson. Azt moridja, nem kell fogalmakká krtstályo
sítani az ismereteinket; van valami a szó mögött és lesz valami a szóból, ami
az ismeret tulajdonképpeni élete." Félbeszakítottam : - "Erre én először is azt
válaszolom. hogy sem az, aki akadémiai tag lett, sem Bergson, akivel azonosítod,
nem antiintellektualista, hacsak nem nevezed így mindazokat a gondolkodókat.
akik kijelölik a fogalmi munka határait." - "Olvastad Prohászka Ottokárt?" 
"Nem olvastam, legelőször Gál Mózesnétől hallottam a nevét, aki azt kérdez
te tőlem, miért nem olvasom?" - "És mit feleltél rá?" - "Azt, hogy én nem
olvasok olyan könyvet, amely .nihil obstat'-tal kezdődik. Mert aki azt írta, az
már előre, a megírás előtt tudta, hogy milyen eredményre kell jutnia. Tehát
nem kutathatott szabadon." -

Ez a társalgás folyt le 1910 után amaz akadémiai székfoglalót követő külön
féle értesülések alapján. Azóta végigjártam sok filozófust, nem volt köztük
Prohászka. - Hosszú szellemi fejlődést éltem át, mielőtt egy négyszemközti talál
kozásra szembe kerültem vele. Mikor bemutatkoztam, legelső szava ez volt
hozzám: "Ugyanaz a Dienes Valéria, aki az Ahenaeum két utolsó számában az
indukció problémájáról írt?' - "Igen." - "Akkor már tudom, kivel van dol
gom."

A bemutatkozást hosszú beszélgetés követte.
Ez 1924. május 10-én történt.
Ezek a beszélgetések éveken át ismétlődtek.

A legutolsó 1927. április elsejének estéjén, a Budapesti Szeminárium fogadó
szebájában történt.

E három év alatt gyakran megújuló gondolatközlések, amelyekben sokszor
filozófiai problémák is sorra kerültek, alkalmat adtak felújítanom annak a má
sik három évnek tanulságait, melyek Prohászka Ottokár akadémiai székfoglaló
jának ideje körül, 1909-12 között, Bergson metafizikai előadásain és azóta ér
lelődtek bennem, és amelyek folyamán nyilvánvalóvá lett előttem, hogy ez a
két mélyen intuitív emberi elme, minden külső értelmezés ellenére, szellemi
rokonságet hordoz. A gyermekkorától kezdve a keresztény katolicizmusban fej
lődő Prohászka és a szintén gyermekkora óta a judaizmus családi gyakorlatában
nevelődő Bergson egészen közeli szellemi alkattal jöttek a világra.

Lehetséges volna ezt hosszú munkával írásaikban is igazolni. De ennél sokkal
inkább láthatóvá vált azokban az élő szavakban, amelyekben elme válaszol el
mének, s amelyekről nem könnyű bizonyságot tenni írott betűkké konkreti
zált adottságok, "idézetek" nélkül. Mindemellett két világító felület látszik, me
lyek közül egyik abból a valóságból merít, hogy két gondolkodó szellemi alka
tát legjobban a munkájában mutatkozó episztemológía, elméjének az a maga
tartása árulja el, amellyel világának ismeretét elfogadja; - a másik pedig az az
eszméleti munka, amellyel a XX. századi filozófus a századfordulón megjelenő

idöreformot fogadja. Ennek a két gondolatbeli visszhangnak természetét láttam
rokonnak Prohászka és Bergson elméjében.

(HOGYAN VALASZOL A FILOZÚFUS ESZMÉLETE AZ IDŐREFORMR.A?) A
gondolkodó szellemi alkatát nem az dönti el, hogy miféle lényegismeretet tud
megállapitani az ő tériesített, vagy legalábbis a tér szuggesztiója alatt álló em
Geri gondolkodásában, hanem az, hogy mílven szellemi gesztusokkal válaszol
eszmélete az idő megújult filozófiájának hatására.

Ezekben a három évig tartó gondolatközlésckben Prohászka a legnagyobb
eredetiséngel és közvetlenséggel fogadja az evolúciónak azt a megújult és az
időreforrnból folyó gondolatát, amelyben Speuzer merev fejlődéstana helyett az
idő közvetlen átélésére való utalással az ismeretelmélet új hangon kezd beszél-
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ni. Ennek az időreformnak élénk beavatkozása minden lehetséges ismeretelmé
letbe mély benyomást tett gondolatfűzésére (sőt ez az időérzékenység már akkori
írásaiban is észlelhető), amelyekben Bergsont még nem ismerte. Annál inkább
kifejezésre jut azokban a pillanatokban, amikor arra a kérdésre: "hogyan gon
dolja ezt Bergson ?" - az ő részéről ez volt a folytatás: "így gondolja ezt Szent
Tamás". Az ismeretelmélet nem egy eleme bontakozott ki ilyenkor abban a be
nyomásban, hogy e hétszáz évnyi távolságban élő két elme az idő (a "tartam")
közvetlen megérzékelése révén mennyire közelíthető.

Az a gondolat, hogy napjaink minden filozófiai megújulása az evolúció
céltudatos, vagy rnélyeszméleti feltörésekből fakad, dolgozott már Spenzer evo
lucionizmusában is, amelyet Bergson elégtelennek vélt, mondván, hogy amiről

Spenzer beszél, az nem evolúció, mert az idő metafizikai reformja nélkül a fej
lődés le nem írható. A mozdulatlannak ez a megmozdítása nem tette az isme
retelméletét talajtalanná, sőt ez a inozdulatvilág a régi fix világot még erőseb

ben talajosította, mert az eszméletben átélhető idő valóságát magyarázatul adta
a Mindenség evolúciója számára, mely meghangsúlyozta ismeretelméletét.

Ez az episztemológia Prohászkánál nem állt meg az emberi eszméleten, ha
nem emberből indult ki, istenismeretben végződött. Ennek mélységeit használ
ta fel életének az index utáni korszakában, HZ élet feladatai közt végleg túlsúllyá
tett pasztorálásban, amellyel megkevesbítette filozófiai kutatásait.

Metafizikai eredetű megvilágításait is a pasztorizáció szolgálatába állította,
és szívesen tekintette a fogalmat s a belőle fakadó konstrukciókat az emberi
cselekvés életingerelnek. Az ismeretet kezdődő cselekvésnek látta, és gyakran
meztsrnételte. hogy a fogalmi ismeret körvonulozottsáaának és vázlatosságának
kritikája nem a gondolat homályának és pontatlanságának javára szól. A foga
10m az infinitezimálé, amelyben már ott rejlik a tetté fejlődésnek előreküldött

képlete, és benne már előre kialakul az élet cselekvő integrálja az ismereti
elemnek a tevékenység e kikezdésében.

Ezzel Prohászka lényegesen el1entmond az akadémiai székfoglalóját kritizáló
Alexander Bernátnak, aki az intuíciót a még születőben levő és kialakulatlan
fo~alnmnak nézi. Ezzel szemben számára az intuíció nem fogalom előtti, hanem
messze a fogalom utáni eszméleti termék.

Ismeretelmélete tehát egyenesen ama metafiztkaí időreform elemzéséhez ve
zet, mert az intuitív ismeret gondolata az átélt idő közvétlenségére való hivat
kozás nélkül meg sem világítható.

(A TÉR ÉS IDÖ PRIORITAsA KÉT ISMERETELMÉLETET TEREMT) Az idő
gondolatának ez a századfordulón végbemenő újraszületése letörölhetetlen pe
csétet nyomott a gondolat fejlődésének legkülönbözőbb területcire. Természetes,
hogy legelőször és közvetlenül a filozófia érezte meg ezt a hatást, és akár po
zitív, akár negatív értelemben, úgyszólván mint anyajegyet viseli magán min
den ez időben éledő és kifejlődő emberi gondolat. A közvetlen élmény adottsága
kölcsönzi a súlyt a megújuló időszemléletnek és vele a belőle folyó Ismeretel
méletnek.

Az ember filozofáló ösztöne logikájának természete következtében a tér
szuggeszfiójának befolyása alatt áll. De minden gondolkodó, aki felismeri, hogy
az ismeret emberi megtapasztaláson indul és az eszméletből lép ki a szellemi
munka szabályszerű életévé a közös területre, az egyfelől adottságot talál és
másfelől formálást végez. Ez az utóbbi munka fogalmasításokból, szerkesztések
ből, szirnbólumrendszerek egymáshoz való viszonyításából alakul, és az időfo

lyamat kereteiben játszódik le.
Új időszemléletünk megjelenése szembekerül gondolkodásunk térszerűségén

alapuló törvényeivel, és az idő mélyempíriája azzal árulja el magát a gondolko
dóban, hogy ismeretelmélete a közvetlenből objektivál. Ez a közvetlen pedig az
idő átélésében elébe fut a térnek, amelynek szuggesztiója nem a valóság súlyá
nak lemérését célozza, csupán kifejezésformáinknak más eszméletekbe való be
hatolására van szánva. De magában a gondolat életében az idő a primér. Csak
a kimondott mondatban a tér, mely a mólvempíriáig menő gondolat közlésére
való. Az eszmélet közvetlensége ugyanis, közvetítő nélkül, más eszméletbe át nem
tehető. Azért kell tudni a gondolkodónak azt is, hogy milyen mértékben térie
sít, de viszont azt is, hogy mennyi gondolatbeli megújulás köszönhető az eszmé
let evolúciós természetéhez és az idő közvetlen átéléséhez való ragaszkodásnak.
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Ez a kettős ismeretelméleti öntudat élénkül fel Prohászka elméjében a be
szélgetések folyamán minden alkalommal, mikor ez a mindenkiben élő és minden
közvetlent kereső meggondolás színre kerül. Ez a kettős magatartás rávilágit gon
dolkodásában az eszmélet időformáira és a megismerés-folyamat előzményeinek

megfigyeléséből és abból a bámulatos éleslátásból fakad, amellyel a térszuggesz
tióval és az időszuggesztióval dolgozó eszméleti jelenségeket kezeli.

Az idő metafizikai reformjával, amelynek szemléletéből ez a két egymást ki
egészítő eszméletforma megvilágosodik - és melyekről azonnal vallomást tesz min
den filozófus, rnhelyt rne-tszólal -, Prohászka 1924 után találkozik. Lehetne ebből

folyólag az ismeretelméletek osztályozásába fogni, de jelenvaló célunknak egyedül
annyi felelt meg, hogy az előttünk álló két nagy gondolkodó szellemi alkatáról ki
cerítsük a rokonsázet.

Prohászka további metafizikai fejlődést írásban az index óta nem árul el, és
ismeretelméletileg a realizmus hangján beszél. A korábbi írásokban az időreform

hatása még nem érvényesül. Ezt 1924. után a Données immediates, az Évolution
créatrice és a Matiere et mémoire lapjairól veszi, és a rájuk való filozófiai vá
laszolását csak élőszóbeli beszélgetésekben fejezi ki, az ő ismeretelméletében való
visszaverődése gyanánt.

(A TÖRTÉNÉS SZUBTANCIALITASA) Ebből világítsunk meg most vala
mit. Ezeknek a gondolatoknak gyújtópontja, e szóbeli közlésekben. a történés
szubsztancialitása, a Míndenségnek eszméletünk analógiájából merített szemlélete,
rnely nem oly értelemben veendő, mIntha a stabll "dolog" fogalmát mozdulatfo
lvamattá lehetne olvasztani. Ez az új időszemlélet a beléje futó múlttal és elébe
gyűlő jövővel a mozdulatlanból fölélesztett "lényeg"-fogalomnak olyan szilárd
sártot és tartóssáaot kölcsönöz, melyet a ma egyre tisztuló fizikai anyagelméletünk
fizikai oldalról is igazol.

Ez mélyebb érlelődés, mint Bergsoné, akiben a spirituálé megpillantásában
nem dolgozott az a metafizikai bátorság, amely Prohászkában a pasztorációs
eszméletérintésekben, lelkiismeret-szemléleteken át, ezt a gondolatot más eszmé
letek kincstárával is gazdagította. Ez a pasztorálásból eredő eszméleti kincs a
megfelelő metafizikai lendület intuitív feldolgozásában jelentkezett, amelyet Berg
son az intuitív munka előzményének. annak az empirikus "tényfürdőnek" nevez,
melynek hosszú tanulmányozásából termelődik ld az intuitív ismeret.

A szubsztanciának mint magánvalónak fogalma igazán nélkülözhetetlen a
térszuggesztiós gondolkodásban. De az időszuggesztió, az a "Denevir", az az in
finitivus, mely Iőnévvé alakítható, már új világ. Ezt az új világot Prohászka
éppen úgy átlátta, mint Bergson, Minden dolog folyamattá, minden esemény tör
ténéssé éled és valósul. Az időszintézisben kitermelődő örökös újdonság előtt az
emberi elme először még a szekatlansúg és a bizonytalanság érzésével áll. A fo
galmi szerkesztmények csak evolúciós tengelyű ismeretelmélettel értékelhetők,

ide gondolva mind az eszmélés, mind a Kozmosz evolutív valóságait. A Zéno
féle képtelenségek megmaradnak, de Achilles mégis utoléri a teknösbékát, és mé
gis hozzá kell férnünk a valósághoz, de csak akkor, ha öntudatossá válnak ben
nünk az evolúció szemléletmódjai, amelyek nem a réginek új kombinálásában,
hanem az új megélésében keresik az objektív valóságot. Tevékeny szintézise a
jelenben a múlt megmaradásának és a jövő betódulásának, és minden filozófiai
megújulás és átélt valóság a gondolkodásban az időszintézis "Immédiate"-Jától
várható.

(A PASZTORALAsBÖL EREDÖ GONDOLATKINCS MINT PROHAsZKA
ElI'IPÍRIAJA) Ki láthatta ennek filozófiai értelmét és nehézségeit jobban, mint
Prohászka? Ki ismerte jobban a saját eszméletébe mélyedés titkait, mint aki a
pasztorálásban és az azt elkerülhetetlenül kisérő meggondolásokból merítette azo
kat az embermcntő és léleképítő gondolatokat, amelyekkel papi lelkének válasz
tott területeit bejárta? Ki ismerte jobban a fogalrnasított gondolat merevségének
áttevődésében hitté és életté váló eszméleti állapotokat, mint Ő, aki egy szem
pillantással végigvonulva a lelkeken, irányítani tudta mind a gyóntatószékben az
egyéneket, mind a szószékké táguló gyóntatószékben a tömegeket? Azok a meg
számlálhatatlan egyéni eszméletválaszok tanúskodnak erről, amelyeket annyi
lélek és ajak annyiszor elmondott: "Az egész beszéd olyan volt, mintha egyene
sen nekem szólna, mintha az én személyes problémámat oldaná meg, akár egy
léleklátó gyóntató."
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Mind a lélekgondozás emberről emberre lépő eszméletcseréje, mind a szó
székről a beszélő és a tömeg eszméletcseréje: vajon nem az első pünkösd után
zatai voltak ezek? Mindenki a saját lelke nyelvén hallotta beszélni, ernbertük
rözés volt az eszmélése, s hogy ez nyelvünkbe zárt magyar kincs maradt és nem
tágult nemzetközi értesülésekké. az saját elhatározásából fakadt, mert ó válasz
totta a hazai pasztorációt Iő foglalkozásává a filozófia továbbfejlesztése helyett.

(RÉGI IGAZSAGOK ÚJ NYELVEN) Az erről szóló gondolatmenetében visz
szatérő lépés volt, hogya metafizikai időreforrn alapján új nyelven kellene e~

mondanunk régi igazságokat, és ennek az új nyelvnek megszólalását tervezte az
:Élő vizek forrásának megjelenése után, az Oltáriszentségről szóló megkezdett
könyvében, amelynek Az Élet kenyere címet adta. E könyv elején említi is, ho
gyan lehet új szemleletben fogalmazni meg a filozófia perennist, az örök filozófiát.

Az idő szuggesztiójával élő gondolat megújult nyelven mondhatná el filozó
fiánk múltjában rég megalapozott katolikus igazságainkat, semmit sem veszítve
el azoknak életlendületéből, valóságértékéből. és mindezt szóval belefoglalta
"most következő" - ahogyan mondotta - Eucharisztia-könyvébe. Gondolkodása
örömmel nézte azt az újat, mely a réginek teljesebb kibontakozásaként és nem
elváltoztatásaként készült elméjében. Ezzel úgy akarta megértetni az Evangeliu
mot, hogy minden egyes emberlélekben újra meg újra valóságga ébredjen, hogy
annak mindenkiben újrateremtődő eredetijét személyesen és ismételhetetlenül vi
lágítsa meg a krisztusi Szó.

GLÓSZ ERVIN

Prohászka
,
es a II. vafikáni zsina'

Lassan fél évszázaddal halála után (1927. április 2.) a történelmi távlat is
megvan hozzá, hogy "sine ira et studio" kezdjük szemlelni és megítélni Prohászka
Ottokár alakját és munkásságát, Mint a nagy egyéniségek általában, ő is ellent
mondások ütközőpontja volt: már életében egyrészt ingerült elutasítás, másrészt
istenítő rajongás tárgya.

Ma már világosan látjuk, hogy igazi evangéliumi ember volt. Minden meg
nyilvánulását az átélt evangélium irányította, ezért jel volt, melynek ellene mon
danak. Nagyszerű természeti adottságait a krisztusí tanítás termékenyítette meg,
és minden erejével arra törekedett, hogy másokat is az evangélium világossá
gára vezessen: a lelki vezető posztján, az egyetemi katedrán, majd a püspöki
székben. Ezért nem marad szak tudós ; ezért vállal még politikai szereplést is,
mely azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ma már látjuk, hogy
voltak túlzásai is, árnyoldalai is eszmei és gyakorlati téren.

Lelki alapatruktúrájánál fogva művész és mísztíkus volt. Mindenekelőtt él
ni akar: "megélni" a valóságot, a teljes emberi és isteni életet. önmagát alkot
ja, hogy így a "szép egyéniség" remekművén át mutassa fel az eszményt.

Ne akadjunk fenn ma már divatjamúlt, barokkos nyelvezetén, mert - mint
Belon Gellért mondja - "hitéből forrásozó élményei nyernek ebben megfelelő

kifejezést, és össze akarja szedni mindazt a színt, képet és árnyalatot. amit e
világ csak fölkínálhat a hit valóságainak mezbe öltöztetésére. Az biztos, hogy
úgy nem írtak az isteni dolgokról, ahogy Prohászka írt; csak a legnagyobbak,
azok közül is kevesen" (Vigilia, 1959. 19. old.).

Amikor kiképzésének helyéről, Rómából - ahol európai távlatokat látott
meg -- hazatért, itt állóvizet talált, mely bebőrösödött a jozefinista-liberális
nyárspolgári gondolkodástól. Látta, hogy ez mínden, csak nem kereszténység. Mí
kor pedig mozgásba akarta hozni, szükségképpen beleütközött a zsilipeket kézben
tartó őrök ellenállásába. Az idősebbek szinte megcsontosodásig védik a keresz
ténység kiépített bástyáit az új eszmék és modern tendenciák ellen. Az új vi
rágzásnak induló tudományokban csakúgy ellenséget szirnatolnak, mint a fel
törekvő népi megrnozdulásokban, melyek elsöpörték a feudális pápai államot
elavult berendezkedésével együtt.
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