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PROHÁSZKA OTTOKÁR ÉS KOSZTOLÁNYI DEZSÖ
LEVÉLVÁLTÁSÁNAK MARGÓJÁRA
1980 februárjában a székesfehérvári Prohászka Múzeum kéziratai közt föltiínt egy
zöld tintával írt levél. A kétrét hajtott levélpapír hátlapján Prohászka fekete tin
tás jegyzetei olvashatók a magyar "nemzetiség" nyelvi-szellemi-anyagi védelmé
ről, Széchenyi-idézetekkel. Köztudomású, hogy Prohászka gondolatait - hivatali
munkája közben is - a keze ügyében heverő levelekre, meghívókra, kérvényekre
írta. Jelen esetben is egy levél hátára-színére jegyzetelt, mégpedig egy Kosztolányi
Dezső írta levélre. A levél kelte: 1925. május 25.

Kosztolányi írói működése során ritkán horgonyzott le egy lapnál, folyóirat
nál, egyszerre több lapba dolgozott, nemegyszer világnézetileg egymással szemben
álló úiságokba, folyóiratokba. A liberális Nyugat mellett éveken keresztül állandó
munkatársa a katolikus Életnek, melyriek Prohászka a főmunkatársa volt.

Korábban, c 1903-1906 között, amikor Babits Mihállyal és Juhász Gyulával
Négyesy professzor "stílusgyakorlataira" járt, szinte még diákfejjel ugyancsak
katolíkus szépirodalmi hetilapba, a Magyar Szemlébe (1888-1906) írt, amelynek
Prohászka is dolgozott. Schöpflin Aladár visszaemlékezése szerint ő maga a
Magyar Szemlében találkozott először Kosztolányi nevével. Elismerő hangon em
lékezik meg a folyóirat két utolsó szerkesztőjéről, Kaposy Józsefről és Gerely
Józsefről, katolikus papokról, akik vérbeli irodalomszervezők lévén, utat nyitot
tak a fiataloknak. A Nyugat első nemzedékének több tagja a Magyar Szemlében
kezdte írói pályáját. Babits például hálával ír atyai jó barátjáról, irodalmi mento
ráról, Kaposy Józsefről, aki másfél évtizedig szerkesztette a: Magyar Szemlét s
mínt a Szent István Társulat igazgatója élénk szerepet játszott a könyvkiadásban
is. "Nagy katolikus műveltségéből ifjú magyar költőkhöz ereszkedett - írja Babits
Mihály -, ... neveket mondhatnék, felfedezetteit, kiket ma mindennap emleget
nek, a legkitűnőbb modern nevek közt ... Kaposy szerkesztett, tervezett, vezetett;
kultúrát csinált, mely azért katolikus, mert mélyen emberi, és emberi, nem noha,
hanem mert vallásos. Tanult, olvasott, utazott; nem hunyta be szemét semmi
modern előtt; ... Hatalmas könyvtárat gyűjtött, mely öt nyelven szólt hozzá na
ponta Dantéról s Ferencről ... Engem Dante vitt föl először J6zsef körúti laká
sába könyvért és tanácsért. Egészen fiatal ember voltam akkor. Mi bírta rá,
hogy az ifjút és tudatlant, a kikiáltott modernet s nyugatost úgy fogadjon, aho
gyan fogadott?" S így folytatja, fontos adalékokat adva Dante-fordítása hátteréül:
"Nélküle lehet, hogy célhoz sem ért volna ... könyvem." (Kaposy J6zsefről. Nyu
gat, 1922. 1310. o.)

Prohászkának is álland6, életre sz616 stúdiuma Dante és a ferences szellem.
Környezete vallomásából tudjuk, hogy minden évben eredetiben elolvasta a Di
vina Commediát, Nyilván hamar fölfigyelt Babitsra, aki az Életben is közölt
Dante-fordításaiból részleteket. Prohászka 1921-ben akadémiai székfoglalónak írt
kitűnő Dante-esszéjében az Inferno és Purgatorto idézeteit Babits fordításában
közli, míg a Paradisót, amelynek babitsi fordítása csak 1923-ban jelent meg, ere
detiben idézi.

Babits Mihály Kaposy katolikus, egyetemes műveltségén túl hangsúlyozza
szemléletének előítélet-mentességét, az új iránti érzékét, nyitottságát, ami "a
gúny, közöny és értetlenség ez első éveiben" elmondhatatlan bátorítást jelentett
számára. Kaposy nemcsak nyílt és szerető érdeklődéssel, kritikus szemmel, de
megértve s elfogultság nélkül olvasta a Nyugatot, hanem írt is a Nyugatba. Cent
rál kávéházi asztalánál pedig köréje csoportosultak a fiatal írók,

Ezt a modern irodalomszervező talentumot szociológiai érdeklődéssel

tetézve - fokozott mértékben folytatta a Magyar Szemleben Kaposy utóda, Ge
rely József, ugyancsak katolikus pap, aki sajtószakernberként egyengette a fia
talok irodalmi útját.

Az elfogulatlan, apró részletekre is kiterjedő irodalmi kutatás nyilvánvalóan
egyre több rokon vonást fedezhet föl az induló Nyugat és az Élet programjában,
nyitottságában és a konzervativizmus ellen elfoglalt álláspontjában. Prohászka
római éveiből maga is az önvizsgálatra, a kritikus önszemléletre való készséget
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és képességet hozta, mely bizonyos pontokon találkozott a hazai művészeti és
szociális élet új irányzataival. Ezért sem csodálhatjuk, hogy 1904-ben részt vett
a Társadalomtudományi Társaságnak a társadalmi fejlődés irányairól tartott
vitáján,

Prohászka általában idegenkedett minden l'art pour l'art írástól, nem "iro
dalmi író", hanem a szolgáló irodalom embere volt. Életműve azonban irodalom
a javából, mégpedig a próza költészete, amint ezt Sík Sándor és Brisits Frigyes
nyelvesztétikai írásai meggyőzőerr kimutatják. Am túlnézve az iskolás esztétika
kategóriáin, Prohászkában egy egészen új élményvilág, magyar földön egy eddig
soha nem volt írói alkat, egy - nyelvben-képnyelvben-hangulatszimbolikában 
eddig rokontalan képlet jelent meg irodalmunkban, amelyet találóbb kifejezés és
modern ars poeticája híján misztikusnak nevezünk. Bár e szó ma inkább gótikus
és barokk képzeteket kelt, Prohászka természetmisztikáját intuitív érzékelés és
korszerű természettudományos műveltség teszi hitelessé. Ne prédikációs stílusára
gondoljunk, amelynek bőbeszédűsége, barokkos cirádái és patetíkussága a tanítás
akusztikájában másként hat, mint írásban! De gondoljunk "legirodalmibb" mű

faj ára, a Magasságok felé esszéire, elbeszéléseire, amelyeket a századelőn a Zász
lónkban, a Magyar Szemlében, az Életben s másutt Kosztolányival párhuzam
ban . írt. Gazdag, összegező, gyűjtő műfaj a Prohászka-esszé, amely lírai-epikai
drámai szálakkal finom megérzésekből s komoly szaktudományból szövődik szép
irodalommá.

Tudjuk, hogy Prohászka - noha kitűnő stiliszta volt - nem Irodalmárnak.
esztétának vallotta magát, de amit művelt, mégis irodalom. S bár megtagadta.
elítélte a "dekadens" izmusokat, érezhetően asszimilálta is őket. S emellett képi
gondolkodást, evolúciós időszemléletet (Bergson) merített abból a teológiai, geoló
giai, közgazdaságí, lélektani szakrnűveltségből, amely fedezetképpen mögötte állt.
Prohászkából nem lett szaktudós, mert a vízió színpompáját, szimfóniáját nem
adta oda egy tudományos rendszer intellektuális szárazságáért.

A hagyományos stilisztika nagymestere, Négyesy László professzor már 1912
ben, amikor a Kisfaludy Társaság nevében Prohászka írói munkásságának har
mincéves jubileumán Székesfehérvárt köszöntót mond, rövid, konkrét jegyekben
jelöli meg írói helyét: "A mi szempontunkból három mozzanatot kell különöseri
kíemelnem: Mlgod működésének általános energetikai hatását szellemi életünkre,
írói és szónoki pályáján a szépnek kiváló érvényesülését és végül irodalmunk
egyik nagymúltú, .egykor vezérlő jelentőségű ágának, az egyházi szónoklatnak
megújhodását" (Az' MTA Kézirattárában levő kéziratból). Mi azonban ma - fő
ként a Naplók és a levelezés egy töredék részének birtokában - az írói életmű

teljesebb ismeretében már egészen más hangsúlyt adunk Prohászka írói alkatának.
A Kosztolányi-Prohászka párhuzamban a látszólagos ellentétek dacára nem

egyszer rokonság fedezhető fel. Az irodalmiság kérdésében is. Ady ugyan "iro
dalmi író"-nak nevezte Kosztolányit, mások viszont - köztük a legközelebbi ba
rátja, Karinthy - éppen moralitását hangsúlyozzák, annak ellenére, hogy köl
tőnk kora divatos szabványellentétének. a homo moralis - immoralisnak élesen
ellentmondott azon a címen, hogyalétharc gyakorlata állandóan cáfolja, leleplezi
a kor e farizeusi különböztetését, s így éi a voksát a "homo aestheticus"-ra adta,
"akinek erkölcse a szépség".

Nem jár messze ettől az alaptól Prohászka esztétikája '"Sem, amely a világot
mint jelenséget a skolasztikus bölcselet alapján az alakban, a formában, az
alakíthatóság és alakítottság kategórtájában látja. "Nem értem az igazságtól és
a jóságtól absztraháló értéket,... az igazságnak és a jóságnak előttem a szép
ségbe kell öltözködniök; mert míg ezt meg nem teszik, azt érzem, hogy szegé
nyek s nincs ruhájuk." (ÖM 23,256. - 1913.) Prohászka jellemzője "a szépség
szeretete, de csak morális tündöklésben". A természet, az ember "formaszomjas
márványkőként" mindenütt az erős alakot sürgeti. A lét formát keres mértékben,
arányban, rendben: vagyis zenébe kívánkozik. Amint a természet megzenésít
erdőt, követ, hegyet, eget és sárrétet ; a művészet zenésít színeket, fényeket, vona
lakat, árnyakat, síkokat, alakokat: megzenésítésre vár az élet óriás világa '.,. (A
kultúra néma zenéje, 1911). Prohászka szerette Beethovent, értette Wagnert, a
részletekből az egészre törő Gesamtkunstot, és észrevétlenül finom apológiává,
szent liturgiává lénycgitette át természetélményeit. Magában és maga körül tu
datosan rombolta az öncélú formákat, mert hite szerint minden rész az egészért
van, s harmóniába kíván öltözni. "A bamba szikla és göröngy alakra szornjas ;
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az alaktalan, omló sokadalomnak hivatása van, hogy fölvegye a rendező elvet,
hogy meghajoljon formáló, törő, zúzó, aprító keze alatt, s teleszívja magát for
mával s szépséggel. A lét formát keres; megittasulní akar formától és szépség
től" (uo.). "A természet az anyag, a revízió az alak ..." - varialja témáját 1911-es
kiadatlan naplójában. A leganyagtalanabbnak tűnő, a legmetafizíkusabb . művé
szet a muzsika, a zenei forma így alkalmat, sőt meghatározó szerepet kap a pro
hászkai kifejezésben, élményformálásban. prózaritmusban. Ilyen értelemben mín
den írásában fölfedezhető a homo aestheticus. De nemcsak írásaiban, hanem ha
gyományszerűen tovább élő zseniális írnprovizációíban, csattanóiban, gesztusaíban,
megjelenésében, egész életalakításában. Az egész élet kulcsszava - az alakítás.

Prohászka és Kosztolányi közt nemcsak abban találni rokonságot, hogy az
írás míndkettőjük számára a létnek egyik formája, hanem abban is, hogy mínd
ketten felismerték a saitó [elentőségét. Prohászka esztergomi éveiben szerkesz
tője, sőt tulajdonosa az Esztergom című társadalmi, politikai hétilapnak, melynek
hasábjain a keresztény demokratizmus pártján vezércikkezik a politikai liberaliz
mus ellen. A lap európai látókörű publicistáját országos érdeklődés kíséri. Ugyan
csak esztergomi éveiben állandó munkatársa, majd főszerkesztője a Magyar Sion
című színvonalas egyházi folyóiratnak, amelyben nemcsak tudományos cikkeit,
hanem - folytatásokban - könyveit is megjelenteti (Föld és ég, A diadalmas
c'ilágnézet). Amikor Budapestre kerül egyetemi tanárnak (1904), már jelentős íro
dalomszervező tapasztalattal rendelkezik, amit jól kamatoztatnak a Regnum Ma
rianum és az Élet-nyomda lapjai, többek közt a kitűnően szerkesztett diáklap, a
Zászlónk, amely több jelentős írónknak szolgált első fórumául.

A Gerely József szerkesztésében radikalizálódó Magyar Szemle megszűnte

után (1906) a század első évtizedének végén két társadalmi és szépirodalmi folyó
irat, a baloldali Nyugat (1908) és a katolikus Élet (1909) gyűjtötte maga köré
a századelő jelentékenyebb íróit. A Nyugatnak Ady, az Életnek Prohászka a
szellemi vezére.

A két folyóirat indítása előtti időből azonban egy szépirodalmi szemle alapí
tásának érdekes tervéről is tudunk, a neves költő, Harsányi Lajos tudósítása
nyomán. E szerint a majdani Nyugat és Élet körül csoportosuló írók megálla
podtak volna egy olyan haladó szellemű folyóirat közös tervében, ahol - világ
nézetre való tekintet nélkül - helyet kapott volna minden tehetség. A terv ál
lítólag anyagiakon bukott meg. (Belon Gellért szíves szóbeli közlése.) Valószínű

síti a tervet, hogy Babitstól Kassákig majd minden tehetségesebb író nevével
találkozhatunk az Élet-nyomda folyóirataiban és kiadványaiban. Az Életben je
lent meg Móricz Zsigmond Harmatos rózsá-ja, Krúdy és Török Gyula regényei.
És itt olvashatjuk Kosztolányi prőzáját, verseit (A szegény kisgyermek panaszait,
a Csatakos virradatot .. .), versfordításalt, amelyeket gyűjteményes formában is
kiadott (1913) az Élet Könyvei sorozatban Modern költők külföldi antológiája
címen.

Érdemes fölfigyelnünk a sorozat többi kötetére is, hiszen az első világháború
egyik jelentős könyvkiadói teljesítményét jelentették az Élet könyvei. A sorozat
ban az elbeszélést, a színházat, a tudományt olyan nevek fémjelezték, mint Kár
páti Aurél, Tömörkény István, Ambrus Zoltán, Márkus László, Fraknóy Vilmos,
Márki Sándor, Prohászka Ottokár. Joggal írja a vállalkozás szervezője, Tápay
Szabó László, hogy amikor még nem is ismerték ezt a kategóriát: keresztény iro
dalom, az Élet-könyvek már ennek irányába törték az utat. E nagyszabású szer
vező tevékenységnek az értékelése és az Élet köre irodalmi jelentőségének meg
mérése az irodalomtudomány feladata. Egyetemes vonatkozásban is fontos szere
pet játszott irodalmunkban a lap nyitott, eszmecserére míndig kész szellemisége,
melyet olyan szerkesztők garantáltak. mint Andor József, Izsóf Alajos (a "kato
likus Osváth" !), Pethő Sándor. Az Élet - kivált virágkorában - nem ellensúly
szerepet játszott, hanem a Nyugatéhoz hasonló irodalmi törekvéseknek adott
otthont.

Szembe kell néznünk a kérdéssel: Ady - társaival ellentétben - miért nem
írt az Életbe?! Vagy talán a kérdés így is föltehető: hogyan viszonyult egymáshoz
a két pólus, Prohászka és Ady? Közismert kettejük kemény, következetes szem
benállása, politikai és irodalmi tekintetben egyaránt. S a haláluk óta eltelt fél
évszázad történeti tudata még mélyebb barázdát szántott közéjük. Holott a ma
gyarság több fontos sorskérdésében, mint amilyen a földosztás, a magyar sza
porodás, a kivándorlás, a nemzetiségi kérdés, közel álltak egymáshoz. Irodalom
dolgában pedig az intuitív megérzés. a metafizikai "szenzórium", a szímbolísta
kifejezés ágain mély rokonság mutatható ki köztük.
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Ami a társadalmi kérdést illeti, Prohászka elkötelezte magát a keresztény
értelmű szocializmusnak. Származása, alkata,' szociális kultúrája a magyar sze
génység oldalára állította. Alig múlt húszéves, amikor még római teológus korá
ban egy remeknek mondott tanulmányt ír a társadalmi kérdésről. O fordítja
és ismerteti Magyarországon XIII. Leó pápa szociális tanítását, írásait. A mar
xizmust sem brosúrákból ismeri, hanem Marx Das Kapitaljából és a Magyar Sion
1897-es évfolyamában vállalkozik A tőke ismertetésére, mégpedig kiemel. belőle
három fogalmat: az árut, a munkát és az értéket, s e fogalmi hármasságori át
ma is használható, korrekt, világos összefoglalását nyújtja Marx elméleti művé

nek. Tárgyilagos díalógusra kész a hazai szocíáldemokratákkal, de gyakorlatuk
vélt hibáit és ellentmondásait is bírálat tárgyává teszi. Halálakor a Népszava a
közös utak emlékét idézi: ellenfél is tudott lenni, nemcsak ellenség! De számon
kéri rajta Savonarola radikalizmusát, nem értvén az egyházi függőségből adódó
engedelmesség kötelezettségét. Aki történeti szemmel nézi századunk első negye
dét, tudhatja, hogy Prohászka karitatív szocializmusa (pl. a Szociális Misszió
társulat) országos kísugárzású volt, s még nagyobb vísszhangot keltett, midőn

1916-ban földreformjavaslattal állt elő, megsegítendő a világháború katonáit. 1920
ban pedig több mint ezer holdat parcelláztatott a püspöki birtokból.

Prohászka a közgazdaságtanban otthonosan mozgott, s így tisztán látta, sőt

a szabad versenyről írt tanulmányában ki is mutatta a nagytőke kizsákmányoló
manipulációit. Prohászka Ady baloldaliságában a kozmopolita nagypolgárokkal
való összetonódottságát és kiszolgáltatottságát bírálta elsősorban. De ezt nemcsak
l5 látta így: hasonló gondolat tűnik fel Babits és Németh László Ignotus-cikkében
is. Erre világít rá Veres Péter, amikor Ady és társai patriotizmusát szembeállítja
gazdag támogatóile kozmopolitizmusával, sőt a maga és a népi Irók példájára
hivatkozik, akik nem kaptak szót "a Fenyő Miksa, tehát a GYOSZ hóna alatt
vergődő Nyugatban" (Valóság, 1970. VI. 36. - Előszó).

Érdekes az a kép is, melyet Prohászka Adyról. az íróról alakított ki. Az esz
tétikai bírálat illetékességét legtöbbször elhárította magától, és a "dekadencia"
az Ő szemében egyértelműen erkölcsi fogalmat jelentett. "Etikailag alacsony lélek
igazi művész nem lehet" - olvassuk az Élővizek forrása bevezetőjében. A század
tordulón azonban a "dekadencia" nemcsak erkölcsi, hanem esztétikai fogalom is,
és belefér a stílusújítás minden formája, árnyalata, az ímpresszionizmus-expresz
szíonizmus-szímbclízmus minden változata. A prohászkai nyelv is benne él 
oda- és visszaható módon - ebben az új stílusáramlatban, s a püspök a modern
stílus "dekadens" eszközeivel harcol a morális dekadencia ellen.

Prohászka kezdetben nem értette Adyt, és egyértelműen szemben állt költé
szetével, ugyanúgy, mint eleinte Babitsék, Kosztolányiék. Am Prohászka is vál
tozott, tudta revideálni magát, aminek fényes bizonyítékát találtuk kéziratai közt.
A jegyzetlapok talán az Ady halála körüli évekből valók. Az egyik cédulán A
Duna vallomása sorai olvashatók: több pontatlanság, jelzőcsere igazolja, hogy
emlékezetből idéz. Kiírja magának az Én nem vagyok magyar? hat [elzőjét, majd
a Megáradt a Tisza Alföld-képeit gyűjti ki. Egy másik [egyzetlapon szókincsünk
pusztulásán kesereg, s védekezésre szólít: "Védeni a nyelvet! A nép nyelvkincsé
nek forrásaiból. Ady is így tett ..." Vagyis Prohászka rálátott az Ady-költészet
egyik lényeges vonására, a népnyelvi kapcsolatra.

Voltaképp nincs ezen semmi csodálnivaló, ha megfontoljuk, hogy Prohászka
a nép közt jártában maga is figyelte, gyűjtötte a népi szólásokat, az eredeti szó
kincset. Majd magyar és világirodalmi olvasmányaiból. intuitív képességei nyo
mán, szuverén irodalmi nyelvet teremt magának, bizonyos szempontból előzmény
telen nyelvet, a misztikus nyelvét és képrendszerét.

KOSZTOLÁNYI DEZSO LEVELE PROHÁSZKA OTTOKÁRHOZ

Budapest, 1925. május 25.
Nagyméltóságú püspök úr,

Mint író fordulok önhöz. Tíz portrét - szellemi arcképet - óhajtok rajzolni
arról a tíz emberről, ki a mai Magyarországot jelenti szememben s egy negyed
órás párbeszéd során bemutatom őket az olvasóközönségnek. Arra kérem önt, ke
gyeskedjék értesíttetni, mikor és hol jogadhatna? (Lakáscímem: Budapest. I, Tá
bor ucca 12.) Teljes tisztelettel előre jelzem, hogy a beszéd tárgya minden politika
kizárásával azok a lelki mozgalmak, melyek a mai gondolkozást érdeklik s hogy
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írásomat, minek előtte megjelennék, teljes szövegében ön elé terjesztem, jóvá
hagyás végett.

Szívességéért előre hálás igaz híve és hódoló tisztelője:

Kosztolányi Dezső

Prohászka válaszlevelét az MTA Kézirattárában őrzött Ms 4624/435. sz. eredeti
alapján közöljük.

PROHÁSZKA OTTOKÁR LEVELE KOSZTOLÁNYI DEZSOHŰZ

Mélyen t. Uram!
Most fellépett vérzéseim miatt az orvosi tilalom erős vesztegzár alá helyezett·

s így egyelőre sem itt, sem Pesten nem állhatok szolgálatjára. Ha Isten akarja,
tán később. Szívélyes üdvözlettel

Szfhv. 1925. V. 26.
Prohászka Ottokár

• Prohászkánál az 1925. május 23-án elöször jelentkezett orrvérzést követően az orvosi vizs
gálat előrehaladott érelmeszesedést állapított meg, s Manninger professzor balatonfüredi
szénsavas gyógykezelést rendelt.

Jegyzet: 1. Abból a tíz portréból, amelyet Kosztolányi a Pesti Hírlapba tervezett, hétnek
találtuk meg alanyát és szövegét : Andrássy Gyula gróf (máj. 3.), politikus KD: Hattyú
330. o. - Hültl Hümér (máj. 17.), orvosprofesszor KD: Hattyú 339. o. - KövesIlgethy Radó
(máj. 24.), csillagász KD: Egy ég alatt 43. o. - Bartók Béla (máj. 31.), zeneszerző-népdal

gyűjtő KD: Egy ég alatt 300. o. - Pósta Sándor (jún. 7.), kardvív6 világbajnok, orvos
KD: Hattyú 348. o. - Gombocz Zoltán (jún. 14.), nyelvész KD: Egy ég alatt 190. o. 
Csók István (jún. 21.), festőművész KD: Egy ég alatt 73. o. 2. A Párbeszédek idejéből

(1925. május-június), terjedelméből és alanyaíból, valamint poltttkamentességéből arra kö
vetkeztethetünk, hogy Kosztolányi Prohászkát is e sorozatban óhajtotta megszölaltatní.

TEMESVÁRY KRISZTA VERSEI

Christian mester
Csak olvasztom az ezüstöt, s nem mintázok belőle semmit,
csak olvasztom az aranyat, és formába nem öntöm,
ó, régi, kedves mívességem,
mennyire elhagytál!
Zimankós éjjeleken
fekete csuhában
remény nélkül kószálok szűk sikátorok macskakövén;
már nem mintázom meg hatangyalos Madonnám.

júlíád
Ha még ez az utolsó égő fáklyám is kialszik,
nekem hiába süt a Nap,
és hasztalan a világ új fényei:
magamra húzom a leplet,
mely alatt alszol,
s elalszom én is.

Verset csak így
Menet közben,
lángon lépve,
lánggal égve,
tündökölve,
szenesedve,
füstölögve,
önszeneddel,
önporodba.
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