
dül az államra támaszkodhatnak (29). A túlságosan hosszú ideig tartó vagy fá
rasztó munkából és a csekély munkabérből eredő bajoknak az állam igazságos
törvényhozással vegye elejét (:31). Sem az igazságosság, sem az emberi érzés nem
engedi a munka oly mértékű fokozását, mely a lelket eltompítja és a testet agyon
sanyargatja (:33).

A körlevél több helyütt is hangsúlyozza, hogy az egyháznak nincsenek külső

eszközei a társadalom életének alakításában, de az üdvösségüzenet hirdetésével
és az erkölcstörvények tanításával hatékonyari befolyásolja az emberek közösségi
életét és magatartását. "Az egyház az evangéliumból merített tanítása megszün
teti vagy legalábhis enyhíti a társadalmi ellentéteket, formálja az emberek gon
dolkodásmódját és erkölcseit. Intézményeivel segíti a szegényeket. Arra törek
szik, hogy az összes néprétegek megfontolva és tervszerűen, a legalkalmasabb esz
közökkel segítsenek a munkásság bajain. Ennek elérésére szükségesnek tartja azt
is, hogy az államhatalom törvényhozással a lehetőségek határain belül beavatkoz
zék a problémák megoldásába" (13).

Az államnak kötelessége szociális törvényeket hozni, a terheket igazságosan
elosztani, az ipart és kereskedelmet fölvírágoztatni, a földművelést fejleszteni, a
béke fölött őrködní, a rendre vigyázni, a munkabéreket és munkaszerződéseket

ellenőrizni, a munkások szabadságát biztosítani (26, 27, 28, 29). Az enciklika el
ismeri és védelmébe veszi a munkásegyesületeket. A munkások egyesülési jogát
a természetjogból, az emberi méltóságból vezeti le. Az állam saját léte ellen
cselekedne, ha olyan egyesületeket betiltana, amelyek tisztességes célból, egymás
megsegítésére és a munkások érdekeinek védelmére alakulnak (38). Sőt, a körlevél
hangsúlyozza ezek önállóságát és önrendelkezési jogát is, hogy megvédhessék ön
magukat és érdekeiket az igazságtalan és tűrhetetlen erőszakoskodások ellen.
XIII. Leó a munkásegvesűletekről szóló tanításával nagyban elősegítette a mai
értelemben vett szakszervezetek kialakulását.

Ha történelmi távlatból nézzük, XIII. Leó Rerum novarum enciklikája nem
tér ki ugyan korának mínden problémájára, követelményeire és elvárásaira, de
kétségtelenül érdemei vannak a szociális kérdés megközelítése és bizonyos meg
oidása terén, melyet későbbi utódai, XI. Pius, XXIII. János és VI. Pál encik
likáikban és a Zsinat szellemében továbbfejlesztettek.

AZ ÚTKERESÓ PROHÁSZKA OTTOKÁR
1981. február 4-én beszélgetés hangzott el a Kossuth rádióban Prohászka Ottokár
ról. A műsort Kerekes István szerkesztette. Az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának két marxista történésze felvázolta a kort, amely
ben Prohászka élt és dolgozott, ismertette pályafutásának fontosabb állomásait,
elemezte műveit, ideológiai és társadalompolitikai nézeteit. Az alábbiakban - a
nyomtatás kívánta átigazításokkal - teljes egészében közöljük a beszélgetés szö
-regél.

VADAsz SANDOR : - A Kritika című folyóirat szerkesztősége 1980 szeptembe
rében kerekasztal-megbeszélésre hívta az egyházi lapok képviselőit. Arról vitat
koztak, vajon a marxisták és a vallásos nevelésű emberek mely területeken,
milyen kérdésekben működhetnek együtt, mi legyen ennek a formája. Volt
ennek a tanácskozásnak, vagy inkább eszmecserének egy nagyon érdekes, lát
szólag apró mozzanata, úgy gondolom, hogy ez lehetne kiindulópontja mai
beszélgetésünknek. Arról van szó, hogy valaki felvetette Prohászka nevét, erre
az Új Ember círnű katolikus lap felelős szerkesztője, Magyar Ferenc mind
össze egyetlen szót mondott: Prohászka! írott változatban, tehát a Kritika szö
vcgében felkiáltójellel szerepelt ez a név és föltételezhetően e probléma nehéz
ségére próbált utalni a közbeszólással, arra, mennyire kemény dió Prohászkát,
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az Ő egész életművét értékelni. Most már megkérdezhetern beszélgetőpartnere

met, Gergely Jenő történészt, a keresztényszocializmus történetének kiváló is
merőjét, tulajdonképpen miért oly nehéz hozzányúlni a Prohászka-életmű

értékeléséhez ?

GERGELY JENÖ: - Zárójeleket feloldani mindíg nehéz volt, legyenek ezek
politikai természetűek, vagy eszmei-ideológiai jellegűek. Prohászka Ottokár két
ségtelenül a XIX. század végének és a XX. század első két évtizedének leg
jelentősebb katolikus gondolkodója, az ő személyén és munkásságán keresztül
érhető tetten leginkább az az ellentmondásosság, ami a magyar katolicizmust,
sőt tágabb értelemben az egész magyar társadalmi, politikai és gazdasági struk
túrát jellemezte.

VADASZ S.: - Hadd mondjam még el azt, hogy a Vigilia című katolikus folyó
irat 1974 decemberében arról írt, hogy a Prohászka-problémát valamiképp
meg kell oldani, de az elvégzendő munkának még csak a kezdetén tartunk.
Az egész szám Prohászkáról szólt.' Idézem a lap akkori szerkesztőjének, az
ismert katolikus költőnek, Rónay Györgynek az előszavát : "Ezt a munkát
azonban - minthogy ma már megvannak a föltételei, és mínthogy máris a
körmünkre égett - végre el kell kezdenünk, mégpedig mindenféle apologe
tikus indulat nélkül, a kellő higgadtsággal. körültekintéssel, tárgyilagossággal
és tudományossággal". Azt hiszem, ezzel a felfogással egyetérthetünk. itt nincs
szó rehabilitációról, nincs szó arról, hogy merőben új megvilágításba helyez
zük Prohászkát. Próbáljuk mégis felvillantani e rövid beszélgetés keretében
ennek a problémának a leglényegesebb összetevőit.

GERGELY J.: - Prohászka a XIX. század utolsó két-három évtizedében jelent
kező új, 'neokonzervatívnak nevezhető eszmeáramlat kifejezője volt. Ez az
irányzat Dél-Németországban, Bajorországban keletkezett, és képviselői a kö
zéposztályból, de még inkább a paraszti sorból, a kispolgári közegből származó
papok voltak, például Csernoch János, későbbi hercegprímás, de kortársa volt
Glattfelder Gyula, azután Ftscher-Colbrie Agost, akikre két, illetve három
dolog volt jellemző. Az egyik az, hogy általában nem magyar származásúak
voltak, hanem nemzetiségi területről jöttek. Prohászka apja cseh-rnorva szár
mazású katonatiszt volt, az anyja pedig egy svájci eredetű német pékrnester
nek a leánya. A családban csak németül beszéltek, Prohászka szlovákul is
csak később tanult meg, magyarul mindig enyhe ackentussal beszélt. Csernoch
szintén szlovákiai parasztcsaládból származik, a későbbi hercegprímás, Serédi
Jusztinián, akit polgári nevén Szapucsek Györgynek hívtak, egy szakolcai cse
répfedő mesternek a fia volt. A származás sok mindent sejtet, ezzel azt akarom
érzékeltetni, hogy ennek a katolikus megújhodásnak az élharcosai nem a ha
gyományos egyházi struktúrából, hanem ebből az új lehetőségeket kutató-ke
reső kispolgári középrétegből kerülnek ki, s utána az ellenforradalmi rend
szer időszakában, a Horthy-korszakban állnak a magyar egyház élére. Pro
hászka a kalocsai jezsuitáknál, majd Esztergomban tanult, kijutott Rómába,
ahol a Collegium Germanicum et Hungaricumban kapcsolatba került a moder
nista törekvéseket, terjesztő más teológus barátaival, és fölfigyelt rá maga
XIII. Leó pápa is, a modern katolikus orientáció meghirdetője. 1881-ben szen
telték pappá Rómában, 82-ben visszajött Esztergomba, életének java részét itt
töltötte. Ez a 22 év alkalmas volt arra, hogy Prohászka felnőjön a magyar
katolicizmus eszmei, szellemi vezérévé és a Magyar Síon című folyóiratban ki
fejtse egész életre szóló programját. Ez a Magyar Sion a korabeli magyar saj
tóban olyan színvonalat képviselt, amely igyekezett lépést tartani a baloldali
folyóiratokkal, így a Huszadik Század című folyói ratra igyekezett reagálni
katolikus oldalról.

VADAsz S.: - Vágjunk a közepébe! Többször említetted már ezt a fogalmat,
hogy modernizmus, modern irányzat. Tulajdonképpen mi jellemezte a század
forduló nemcsak magyar, hanem mondhatnám, európai közérzetét, közgondol
kodását? Ahogy egy francia kultúrtörténész megfogalmazta, ennek a kornak
az embere szinte vakon hitt a tudományban. Ez a kor a természettudományok,
az' alkalmazott tudományok, műszaki tudományok gyors, viharos fejlődésének

a korszaka. Vegyük hozzá azokat a mélyreható társadalmi, gazdasági és az
ebből következő politikai változásokat, amelyek mindenütt mutatkoztak a szá-
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zadforduló után. És ha már Magyarországnál tartunk, csupán a kontraszt ked
véért: pontosan akkor válik ismertté 1902 és 1904 között, amikor - mondjuk
:...-. debütál a munkásmozgalomban Szabó Ervin, amikor később, 1905-ben Szabó
Ervin az, aki lefordít ja Marx, Engels műveit, és két kötetben ki is adja. Ezt
csak azért említem, mert Prohászka bírálatot írt erről. a Szabó Ervin-fordí
tásról. Fellépnek aradikálisok, 1905-ben forradalom tör ki Oroszországban,
erős hatással Magyarországra; nálunk kormányválság van, egyszóval ez na
gyon viharos kor volt, és én úgy érzem, ezek a problémák együttvéve egyfajta
kihívást jelentettek a katolicizmus számára, gondolok itt nemcsak a politikai
katolicizmusra, hanem általában az egyházra, hiszen a tudományok eredmé
nyein felnőtt emberek nagyon nehezen tudták elfogadni az egyház hagyomá
nyos és a régebbi, vagyis az idősebb nemzedékek által nagyon jól ismert val
lási értelmezést. Még talán annyit elmondanék kiegészítésképpen, hogy három
könyve jelent meg 1902-1904 között : Főld és ég, Diadalmas világnézet és El
mélkedések a: evangéliumról címmel. És 1907-ben írta meg azt a munkáiát,
a Modern katolicizmus-t, amelytől nagyon sokat várt, és tudjuk, hogy ugyan
akkor, 1907-ben ítélte el a pápa körlevélben ezt a modernista irányzatot, és
1911-ben - legnagyobb megdöbbenésre - Prohászka indexre került, a pápai
Index Kongregáció ezt a művet tiltott olvasmánynak minősítette a katolikusok
számára. Hogy is állunk, véleményed szerint, ezzel a Prohászka-rnodernséggel,
általában a modernizmussal, illetve Prohászka modernizmusával ?

GERGELY J.: - Több kérdés is elhangzott. Az első az egyetemes egyház és a
magyar katolikus glóbusz; nem lehet könnyen viszonyítani őket. Az alapvető

különbség a következő: a nyugat-európai katolikus egyházak nem voltak szer
ves részei az adott hatalomnak, nem rendelkeztek gazdasági hatalommal, eb
ből következően nem rendelkeztek politikai hatalommal sem. Ismeretes, hogy
Franciaországban a század elején végbement a szeparáció, az állam és az
egyház szétválasztása. Az egyház a nagybirtokait elvesztette a nagy francia for
radalom időszakában, ezt megkapta a francia paraszt. Ott az egyház később,

a szekularizáció következtében elveszti ideológiai monopóliumát, így az oktatás
területén is. Magyarországon ellenkező a helyzet. Itt az egyház továbbra is
nagybirtokos marad, a gazdasági, politikai, ideológiai és eszmei pozíciói össze
fonódnak az adott uralkodó osztályokéval. tehát a helyzete is eleve másképp
alakul. Ahhoz, hogy Franciaországban egy katolikus ember bemenjen a temp
lomba, meghallgassa, mit mond a pap, ahhoz annak a papnak olyat kellett
mondani, hogy érdekélje a hivőt. Magyarországon egy katolikus parasztember
nem azért ment el a templomba, mert ott számára érdekeset mondtak, hanem
azért, mert el kellett menníe, mert az egyház a hatalom pozíciójából hirdette
az igét, és nem kizárólag az igehirdetés tartotta fenn az egyházat, hanem a
hatalmi helyzete. Voltak emberek, akik felismerték, hogy ez tarthatatlan, és
Prohászka amikor látja; mi történt Nyugat-Európában és azt megérti, utána
hazajön Esztergomba, körülnéz a Sion hegyéről, látja, hogy itt egy olyan egy
ház van, amely a jozefinizmus keretei között él. A jozefinista egyházpolitika
korlátozta az egyház szabadságát, de az egyház akkori irányítói ezt a korlá
tozott szabadságot kellemes szituációnak tekintették, mert ugyanakkor más
oldalról pedig abszolút szabadságot kaptak. Ez a magyar egyház szorosan ösz
szefonódott - elsősorban a feudális maradványok kapcsán - a polgárosodó
magyar társadalommal és hatalommal. Nézzük, a prohászkai útkeresés, a mo
dernizmus, mert végül is erről volt szó, nálunk mit jelentett? Az 1902-es Főld

és ég-ben Prohászka a természettudományokat kívánja összebékíteni a teoló
giával. Az egyházi vezetés, X. Pius ezt a hivatalos egyházi tanítástól eltérő

irányzatnak minősítette. Az 1903-as Diadalmas világnézet viszont már egészen
mással foglalkozik. Ott a teológiát a kultúrával kívánja összebékíteni Pro-'
hászka, itt a kultúra kérdéseinek keresésével jut közelebb a szociális kérdés
hez, a társadalmi problémákhoz. E munka első fejezetének az a címe, hogy
A szél fordul. Milyen szélfordulatot akar Prohászka érzékeltetni? Véleménye
szerint a társadalmi fejlődés fő iránya 1903-ig a liberalizmus Magyarországon
is. Prohászka liberalizmus alatt azt érti, hogy Magyarországon a feudális,
arisztokratikus, monarchista államszerkezetet, társadalmi szerkezetet demok
ratizálni kell, s az alsóbb társadalmi osztályok és rétegek szociális és kultu
rális színvonalát emelni kell. Az egyháznak, ha meg akarja találni a jövőjét

a magyar társadalomban, a demokrácia és az alsóbb társadalmi osztályok
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mellé kell állnia. 1903-ban a Diadalmas világnézet-ben viszont Prohászka már
mást mond. Azt, hogy a szél azért fordult meg, mert Nyugat-Európában és
általában az európai társadalmi fejlődésben a korábbi racionalizmus és indi
vidualizmus, tehát a liberalizmus helyébe az irracionalizmus lép. Prohászka
Bergson francia filozófus hatására a miszticizmus felé fordul; 1904-es, 1905-ös
éveitől kezdve fokozatosan fordulatot vesz, most már nem a párbeszédet szor
galmazza a liberalizmussal és a demokráciával, hanem meg akarja semmisíteni
őket, fel akarja számolni, és helyükbe egy olyan modern katolicizmust állítani,
amely a hívek egyházi, intellektuális vallásos életének az elmélyítésével próbál
válaszokat adni a magyar társadalom problémáira.

VADÁSZ S.: - Használtál egy kifejezést, amire felfigyeltem : a párbeszédet. Azt
hiszem, itt lehetne Prohászkát közelíteni a mához. Tudniillik XXIII. János pápa
volt az, aki századunkban meghirdette az egyház és a modern világ közötti
párbeszéd szükségességét, hogy szót kell érteni a modern világgal, hiszen a
II. vatikáni zsinat lényegében ennek a jegyében zajlott le. Véleményed szerint
mennyiben tekinthető, illetőleg mennyiben nem tekinthető Prohászka egy ilyen
korai előfutárnak, mondjuk így: a jelenlegi modern egyház, nem a magyar
országi, de általában a katolikus, vagy a vatikáni nyitás előfutárának?

GERGELY J.: - Amennyiben párbeszéden, dialóguson azt értjük, hogya keresz
tények a nem keresztényekkel, a gyakorló egyházi vezetők a nem gyakorló
hívekkel kívánnak szót érteni, akkor Prohászka valóban párbeszédet kezdett.
1904-ben megkezdi az Egyetemi templomban híres konferenciabeszédeit. A szó
székről nem a hívek tömegéhez szólt, nem a nyájhoz, amely bemegy a temp
lomba, hanem a társadalom egy bizonyos rétegéhez. Például konferenciabeszé
deket tartott a katolikus férfiaknak. Olyan problémákkal foglalkozott, amelyek
egy fővárosi katolikus értelmiségi férfiembert foglalkoztattak. Utána konfe
renciabeszédet tartott a katolikus nőknek. De akkor csak az úriasszonyok,
vagy az értelmiségi foglalkozást folytató nők gondjaira reflektált. Hasonlókép
pen tartott beszédeket a munkásoknak is a keresztény szociális szervezetek
ben, de a fő területe az intellektus volt, és a katolikus értelmiséghez akart
szólni.

VADÁSZ S.: - Tulajdonképpen a szellemi elitre kívánt támaszkodni?

GERGELY J.: - Igy is fogalmazhatunk, ugyanis felismerte azt, hogy egy szel
lemi elit tudja megmozgatní azt a nagy tömeget, amelyet katolikusnak keresz
teltek ugyan, de nem volt gyakorló katolikus.

VADÁSZ S.: - Talán nem árt megemlíteni, hogy Prohászka nagy tekintélyű

ember volt, dinamikus egyéniség, és a prédikációival óriási népszerűségre tett
szert. Sőt, azt is mondhatnám, hogy sokan rajongtak érte, nyilván azok a
hivők, akikben volt fogékonyság az új iránt. Prohászka mindenképpen legiz
galmasabb jelensége a XX. századi magyar katolicizmusnak.

GERGELY J.: - :E:s a katolikus egyházon belül olyan irányzatot képvisel, amely
szemben áll az egyház hivatalos teológiai álláspontjával, a neotomizmussal.
Egy dolgot meg kell még emlitenünk: az indexügyet. Az index következmé
nyeiben súlyos Prohászkára nézve, ugyanis ez vet véget Prohászka útkeresé
sének és elbízonytalanítja őt; már nem tekinthetjük olyan eredeti, merész
gondolkodónak, mint amilyen a századfordulón volt. Tulajdonképpen az 1907-es
Modern katolicizmus-ért, illetve az 1910-es akadémiai székfoglalójáért kerül
indexre. Ennek .a székfoglalónak az volt a címe, hogy Az intellektualizmus
túlhajtásai. Bergsont tárgyalta és a hit individuális-intellektuális megközelí
tését. Ezt azért kell elmondanunk, mert elég furcsa dolog, hogy Prohászkát ném
a modern társadalmi, szocíálís nézeteiért tették indexre Rómában, hanem teo
lógiai nézeteiért, és itthon ezt a Prohászka ellen támadó egyháziak és mások
viszont úgy használták fel, hogy nemcsak a teológus Prohászkát bírálták, ha
nem azt a Prohászkát is, aki korábban párbeszédet keresett, vagy próbált
keresni a nem hivő rétegekkel. esetleg a baloldalra orientálódó irányzatokkal
is. Prohászka korábban részt vett a Társadalomtudományi Társaság egyes
vitáín, részt vett 1904-ben Szabó Ervin és mások társaságában a társadalmi
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fejlődés irányáról rendezett vitában, 1907-ben részt vett Pécsett a szabadokta
tási kongresszuson, ahol egy asztalnál ülve vitatkozik szocialistákkal, liberá
lisokkal, .radikálisokkal, Jászi Oszkárékkal és másokkal.

VADAsz S.: - Tehát a magyar progresszió képviselőível.

GERGELY J.: - A magyar progresszióval. És nem átkot kiáltanak egymásra, ha
nem megpróbálnak ellenfélként párbeszédet folytatni, vagy legalábbis egymást
meghallgatni. A vita csak később fajul el, pontosabban a szemben álló felek
később tekintik egymást ellenségnek.

VADAsZ S.: - Ez nyilvánvalóan összef'ügghetett, vagy össze is függött azzal,
hogy a magyar társadalom ellentmondásai az első világháború idején, illetőleg

annak utolsó szakaszában éleződtek ki, és az egész századforduló utáni fej
lődés beletorkollott az 1918-19-es forradalomba.

GERGELY J.: - 1918-19-hez mindegyik irányzatnak az útja a múltból vezetett.
Sík Sándorra utalnék, akinek van egy nagyon érdekes tanulmánya 1928-ból,
az a címe, hogy Gárdonyi - Ady - Prohászka. És itt teszi meg először azt a
párhuzamot, amit aztán később annyiszor tárgyalnak Ady és Prohászka között.
Ady meglátta azt, hogy az ellentáborban a legjelentősebb személy Prohászka.
Prohászka is meglátja hasonlóképpen Adynak a szerepét. Ady végül is, mint
a forradalom viharmadara, költészetével, művészetével előkészítője, Prohászka
viszont éppen tagadója lesz ennek a forradalmi átalakulásnak. Az a vélemé
nye, hogy a forradalom terrort jelent, és mint ilyen, szemben áll a keresztény
kultúrával. Már keres egy másik alternatívát akkor, amikor a szocialista for
radalom meg sem valósul. Ezt úgy nevezi a történeti irodalom, hogy egy
előrevetett ellenforradalom platformját készíti elő. Ide jut el abból a kiút
keresésből, arnít ő a század elején elkezdett.

VADAsz S.: - És ez nagyon érdekes, hiszen az egyetlen magyar püspök volt,
aki mínd a Károlyi nevével jelzett polgári demokratikus, mind pedig az 1919-es
Kun Béla nevéhez köthető szocialista forradalmat elfogadta.

GERGELY J.: - Tolerálta, vagy elfogadta. A l8-as polgári demokratikus forra
dalom győzelme után felszólítja a papságát és a hivőket, hogy támogassák a
demokratikus átalakulást. Felajánlja ő is birtokait a forradalom céljára.

VADAsz S.: - 19-ben ez tényleg nagyon meglepő. de valóban nagyon logikus
lépés; és egy püspöki körlevelet akart kiadni, ebben azonban szerepelt egy
olyan kitétel, hogy a katolikus hívek támogatják a törvényeket, amíg azok
nem sértik a hivők vallásos érzéseit. Ez az egyetlen szócska, ez a "míg" vált
Erisz almájává. ugyanis a Tanácsköztársaság képviselői ragaszkodtak ahhoz,
hogy a "míg" helyébe "mert" kerüljön, tehát: mert nem sértik a hivők val
lásos érzését. Ez viszont Prohászka számára volt elfogadhatatlan, így ez a püs
pöki körlevél tulajdonképpen soha nem vált ismertté. És 1919 őszén egy hal
latlanul kiélezett történelmi pillanatban pedig - a Tanácsköztársaság leverése
után - Prohászka kétségtelenül támogatta a kialakuló új ellenforradalmi
rendszert. .

GERGELY J.: - A katolikus püspöki karban kezdettől Habsburg-ellenes állás
pontot foglalt el, és Horthy közvetlen hívei közé számíthatta a fehérvári püs
pököt. Az ellenforradalmi törekvéseknek egyik ideológiai alátámasztója. Pro
hászka nevét és a Prohászka-jelenséget használja fel a Horthy-korszak arra,
hogy.a rendszer keresztény nemzeti jellegét legitimálja. Magatartása 1919
augusztusától egészen haláláig, 1927-ig - életének komolyan föl nem tárt idő

szaka. Nekem az a véleményem, hogy ebben a korszakában Prohászka már
nem mond ideológiailag új at. A 19 utáni Prohászka már semmiképpen sem
azonosítható azzal a Prohászkával. aki a XX. század első évtizedében még ép
pen szellemi merészségével, a más áramlatok iránti toleranciájával és együtt
működési igényével tűnik ki.

390


