
zófiától í Nekem mindegy, hogy ki mit mond; én a sapientia clamitans-t, a ra
gyogó világnézetet igénylem, a nézetek bozótjából a bölcsesség hegyeire törek
szem és benne már hű meritort találok. A filozófia és a teológia is csak gon
dolatok rendszere; ellenben a hit és a bölcsesség már szellem és élet. Amikor
az intellektualizmus túlhajtásai ellen küzdök, akkor is nemcsak ismeretelméleti
érdek vezet, hanem nagy erkölcsi szempont. a bölcs ember tendenciája: a szép
és nemes, diadalmas egyéniség kialakítása. Legnagyobb bölcsesség az actio böl
csessége."

Itt már messze vagyunk bármiféle autonóm filozófiától. Bergson is, Pro
hászka is ugyanazon a ponton nyugszik meg: ott, ahol a lélek "voit grand et
réalise puíssament", nagy dimenzióban lát és hatalmas erővel valósítja meg
céljait. Úgy látszik, itt kell végződnie minden olyan törekvésnek, amely ki akar
ja elégíteni a gondolat nekifeszülő vágyait s az emberi lélek minden igényét ...
Fogadjuk el hát Prohászka legbenső szándékát: "Abban a régi értelemben aka
rok adni philosophiát, mely az életet naggyá, erőssé, széppé fejlessze és ala
kítsa", vagyis ahol túl vagyunk már a racionális filozófia fogalmán és gyakor
latán: itt "praktikus transzcendencia és esztétikai immanencia fog kezet", vala
miképp időfeletti piedesztálra jut a személy. Itt a pillanat valóban érintetlen
örökkévalóság, melyben elérjük azt a kibékülést, mely az emberiség legszebb
jutalma lehet a földön.

PROHÁSZKA LEVELEIB6L
Schütz Antal - Prohászka életrajzírója és műveinek összegyűjtője szerínt

Ottokár püspök levelezése mintegy 15-20.000-re tehető. Ebből mintegy ezret le
hetett eddig nagyrészt eredetiben (és részben másolatban) összegyűjteni. Bizo
nyára drága ereklyeként őriznek családi iratok között Prohászkától származó
írásokat. Igaz, ezeket a Prohászkáról mit sem tudó nemzedék aligha értékeli.

Prohászka levelei általában nem irodalmi levelek, nagyon keveset lehetett
összegyűjteni azokból, amik irodalmi szándékkal íródtak. A legtöbb alkalom
szerű találkozást jelez, névnapokra gratulál; általános udvariassági keretben mo
zog. Kiemelkednek a Majláth-levelek (mintogy 120-ról tudunk), melyek az egész'
korra jellemzőek, a Micuka-Ievelek (Stoffer Micihez, a rnísszíótársulat kültagjá
hoz mintegy 100), továbbá a hivatalos levelek, miket nagyrészt maga írt a
címzéstől kezdve a záródátumig.

Most a Majláth-levelekből adunk közre az index idejéből. Továbbá- egy hi
vatalos levelet, melyből kitűnik Prohászka kormányzási módja és mindenre ki
terjedő gondossága. És egy állami leányjavító intézeti nevelőhöz írtat: hogyan
nézte az élet nehéz talaján dolgozó lélek problémáit.

(b. g.)

GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY ERDÉLYI PüSPöKHöZ

Kegyelmes Uram!

Itt küldöm a könyveket! Gratias! A leánykereskedelem elleni akcióban ta
nácsos volna részt venni s az ügyet pártolni; Csernoch is teszi, de mást nem
tudok; pedig a főpapsághoz illenék! Tegnap Krywalddal beszéltem telefonon,
s ő már helyettem s helyemben felkérte Vass-t a kongregációs ülésen való be
szédre. - Én most nem beszélhetek, ha psichológtámat is tekintem; az ilyen
gyalázattól mik egy keveset betegeskedni.

Adio! Őszinte tisztelettel híve

Alba, 1911. VI. 19. Prohászka Ottokár
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Kegyelmes Uram!

Miután nem tudom, eléri-e levelem, ha nem tudom, hová címezzem Pestre
azért jónak láttam F. G.-t felkérni, hogy adja át ő soraimat. Nagyon köszö-

nöm irántam val6 szíves érdeklődését, s azt is, hogy Rómába tetszik menni, jól
lehet azt nem szeretném, hogy azért a szükséges vakációját elrontsa, de amennyi
t.en nekem szól az áldozat, köszönettel veszem. Szükségesnek látom azonban
lumgsúlyozni, hogy nem vagyok lehangolt vagy desperált. Én az ilyen támadások
ban ellenkezőleg könnyelmű vagyok s nézem azt a sok törpe emberít, "was im
Kessel brodet' s azt nem tartom méltónak, hogy foglalkozzam vele. Igy lJagyok
ez esetben is. Nekem mindegy, hogy mit zúdítanak rám: én el is megyek innen,
ha kell; leköszönök minden emotio nélkiil; tehát nem ez ,az én problémám, ha
nem az, hogy látom, hogy az Egyház így ezzel a lekötöttséggel, mikor már cik
keket tesznek indexre s mikor így orvúl támadnak s megértésre nem is számí
tanak, nem boldogulhat. Hallottam német egyetemi tanárokról, hogy egyáltalán
nem dolgoznak, mert nem akarnak kompromittáltatni úton-útfélen. Az én "Élet"
cikkeimet is bátran tehették volna indexre ugyanazon mértékkel, mint egy ró
mai dominikánus páter írt, hogy nyelvezetem, "die Sprache", modernista. Ez
ellen nincs védekezés; de ugyancsak ily fölfogás uralkodása alatt nem íródik
cikk. Marhácska nem vagyok, hogy kérődzzem. P. Hilgers, aki az Index-ről ha
talmas művet írt, ezeket írja nekem: "Ich verstehe es nicht, wie man Ihre Ar
beiten und Schriften trotz der Bulle Benedikt, s XIV. im Index 1. pr. verbie
ten konnte ... und das Verbot veröffentlichen konnte, bevor man dem .. .' Én
meg vagyok győződve, hogy ezt csak hatalmas sürgetésre tehették. Bárhogy tet
ték, az Egyház kárára tették..

Én már írtam F. Volpe kardinálisnak és lefordítottam neki, amit a legkö
zelebbi hiradásban. közölt, hogy alávetem magam a Sz. Szék ítéletének. - Remé
lem, hogy ezután békém lesz, mert hisz az agyarkodás célt ért, s nyugodhat
babérjain, azaz hogy bogáncsain. Rómába nem megyek, inkább Isten felé a
hegyre.

Isten áldja meg Kegyelmes Urat. Adio! In SS. Corde Jesu

Alba, 1911. VI. 29.

..
Prohászka Ottoká?'

Tisztelt Preiner István h. plébános úrnakVérteskozma

Kedves Fiam!

Iváncsán hitközség aLakult, ugyancsak Százhalombattán; mindkét helyen ter
mészetesen lesz dolog elég, de a fizetés is elég lesz. Úgy tudom, 9000-9000 ko
ronát határoztak meg. - Én kegyedet szánnám Iváncsára; kérem tehát, hogyha
önnek megfelel, menjen minél előbb oda s nézze meg. A dolog n1agyon sürgős.

Isten vele! In St. Corde atyja

Szih». 1919. VII. 3. + Ottokár

Oppenhauser Elvira

A gazdasági kérdést tán úgy lehetne megoldani, hogy a termés betakarítá
~áig édes atyja Kozmán marad, s csak Ön megy It'áncsára.

..
Rákospalota

All. Leánynevelő íntézet

K. Elvirám! Kegyed megint kedves emlékezéssel toppant be hozzám, amiko?'
elküldte virágait. - Örültem s örülök nekik, hiszen most is pompáznak előttem,

s örülök Kegyednek, ki irántam való indulatával is erősíti lelkét.
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Isten segitse k. Elvira, főleg abban, hogya sok dolog s folytonos munka
közt is megtalálja magát s önmagában Istent. Ezekre a lélekzetvételekre nekünk
szükségünk van, s ezeket kellő nyomatékkal - s azt mondanám. - öntudatunk
erős állításával kell végeznünk. Nagyon akarni s megint csak akarni, s nagyon
erősen s igazán meleqeii érezni, s ez érzést élvezni, - íme, ez egy jó gyakor
lat, melytől a lelkiélet megindul. - Nem szabad kedves Elvirám túlságosan elé
gedetlenkednünk, hanem ezt is csak módjával. Igazán az a "puszta millieu" 
(pardon: egy l-lel több van a szóban), melyet az erény kiván, hogy pl. ebben
az esetben, hogy elégedetlenkedjünk, igen, hiszen kell az, de másrészt hogy ez
ne legyen kedvetlenség, igen nehéz feladat.

Mondhatom Kegyednek, hogy sokszor jóleső érzéssel gondolok arra, hogy
Kegyed Rákospalotán van, hogy javitson és szeressen és tűrjön és kipótolja azt,
amiből másokban kevés van, vagy akik egyáltalán rosszak.

Kedves E. ott sok a tövis, tehát tüzet bele; mint a tűz a tövisbokorban,
égjünk, s nem bánom: pattogjunk! Ugye lehetséges lett volna, hogy más törté
nelemben Rákospalota helyén gyönyörű dóm álLhatott volna: ez lehetséges, s
csakis az, mert bizony ott dóm nincs. De tudja, mi lehet ott? Mégpedig most
is? Nagy tűz éghet, s lángja az égre csaphat föl, ez a tűz a kegyed oltárán ott
a kápolnában éghet.

Ah, Elvira, égjen, - több az, mint dóm s dómok.

Isten vele!
Sok szetetettet

Sziehéroár, 1924. XI. 9.
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Prohászka Ottokár
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