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Az apostol

Prohászka és/vagy
a II. Vatikánum
Egyháztörténetileg páratlan, de legalábbis ritka jelenség, hogy egy
elhunyt főpásztor számára hívőserege. nemzete külön templomot
épít hamvainak befogadására és emlékének ápolására. Ez történt
Prohászka Ottokárral 1927-es halála után. A székesfehérvári em
léktemplom síremlékének felirata megpróbálta szavakba is tömörí
teni azt a megrendítő felismerést és hálás tudatot, amit a nagy püs
pök jelentett a magyar egyház és az egész nemzet számára száza
dunkban: ,,Magyarország apostola és tanítója" (Apostolus et praeceptor
Hungariae).

Valóban az apostol, az apostolság a legkifejezőbb összefoglalás,
jellemzés Prohászka püspök életművével kapcsolatban. Ennek az
apostolságnak - úgy tűnik - hiányzik konkrét, fogalmi behatá
roltsága. Mint ahogy földrajzilag sem voltak határai, mert Pozsony
tól Csíkszeredáig, Kassától Újvidékig szinte minden város, nagyobb
település hallhatta Prohászka lelkesült evangelizációját, felrázó szó
nokiatait. Egész életét áthatotta ez az apostoli szellem: a teológiai
katedrákon (Esztergomban és Budapesten), a Tudományos Akadé
mián és publikációiban, könyveiben éppúgy, mint a közéleti küz
delmekben vagy aprócska falvak bérmálásain és az Egyetemi-temp
lom országos szószékén.

A jövőt formáló teológus

Az apologéta Működésének első másfél-két évtizedében (1890-től), amely legal
kotóbb korszaka volt, főképp teológusként teljesítette ezt az apostoli
szolgálatot. Intellektuális szinten vállalta a küldetést, hitének, az
igazság örömének megosztását embertársaival. Prohászka tökélete- .
sen felkészült teológus volt, biztos világnézetének győzhetetlen

igazságában és az evangéliumi ígéretben is: "Az igazság tesz sza-
Jn 8,32 baddá titeket". Ugyanakkor felismerte a kor szellemi veszélyeit, az

Istentől elidegenedett kultúrát, világnézetet. De volt bátorsága párbe
szédbe lépni képviselőivel, próbálta megérteni a bennük foglalt
igazságmagvakat, s aztán összhangba hozni a keresztény világné
zettel.

Teológusként a szónak legmodernebb értelmében apologéta volt
- annak ellenére, hogy 1904-190S-ben a budapesti egyetemen a
dogmatikai tanszék professzoraként tanított. "Modern" tudás,
azaz mindama tudás birtokában volt, amire ez az alig százéves
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teológiai tudományág eljutott. Ez főképp a korra való han
goltságot jelentette; ezért idézte 1899-ben Mire kell ma a theológiá
ban súlyt fektetni? című tanulmányában helyeslőn egy kortárs mű
előszavának programját: "Legfőbb törekvésem a korszerűség,

mert ha a világra üdvös befolyást akarunk gyakorolni, úgy a kor
szükségleteire folytonosan tekintettel kell lennünk. A korszerűség

a legfőbb követelmény (...) A keresztény igazságoknak az életben
kell érvényesülniök, éspedig minden téren, mert különben az em
beriség vallja kárát; azért szükséges a korszellemet, a kor hibáit,

ÖM 15,179 tévedéseit és bajait alaposan ismerni és tekintetbe venni".
Prohászka páratlan apostoli és missziós hivatástudattal fordul

az Istentől elpártolt emberiség felé, de nem az igazság birtoklásának
fölényével vagy lenéző szánalommal, hanem mélységes emberi
együttérzéssel: "Voltunk-e már apostolai az elidegenedett kultúrá
nak, kik égni, felvilágosítani, megérteni, melegíteni, alkalmazkod
ni, szánni és szeretni tudnak? Ezekre van szükség!" - olvashat
juk a drámai felhívást a Modern Katolicizmus első fejezetében.
"Nem boldog a modem ember, (...) segítsünk a profán kultúrában
ki nem elégített lelkeken, igaz, mély pünkösdi hitünk őserejével

és melegével!"

Modern Katolicizmus: A zsinat előfutára

Nyitás a világra E korigényt kívánta szolgálni Prohászka a Két világnézet című érte
kezéssorozattal a Magyar Sionban (1902), illetve ennek könyv
változatával a Diadalmas világnézettel (1903). Lelkipásztori progra
mot pedig a Modern katolicizmus című művével adott 1907-ben mint
Székesfehérvár új megyés püspöke. Emű Prohászka pályájának de
rekán született: nagy lelkipásztori látomás és koncepció e program
arról, hogy milyen irányban kell vezetni és formálni a magyar jö
vendőt hordozó hívek vallásosságát. A maga nemében egyedülálló
műfaj; kortabló szellemi irányzatokról, a tényleges vallási helyzet
ről, hiányosságokról, de egyúttal a jövő igényeinek, irányvételének
és szükségleteinek rajza is. Külön figyelmet érdemel stílusa, amely
e műben tárgyilagosabb, visszafogott, lényegre- és célratörőri vilá
gos, "líraiság" nélküli, de változatlanul dinamikus. A figyelmes ol
vasó a II. Vatikáni zsinat több korszakváltó eszméjét ismerheti fel
benne. Prófétai előrelátása örömmel tölti el mai olvasóját is.

Elsőként a modern világ felé való nyitás, megértés és szolidaritás
programjára figyellietünk: "Közelebb kell hozni az egyházat a vi
lághoz (...) Nem az elvonulás, nem az elzárkózás, nem a zsémbes
gubbaszkodás képezi az egyház helyes programját..." - írja. Le
kell gyűrni a "világiszonyt", hogy "ne fázzunk a modem élettől s
az új viszonyok közt is feltaláljuk magunkat..." Ugyanez a Zsinat
fogalmazásában: "A hívők a legszorosabb egységben éljenek kor
társaikkal, iparkodjanak megérteni gondolkodásmódjukat és ér-
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A világi hívek szerepe

Vö. Lumen Gentium 2. 4.

zésvilágukat, amint az a szellemi kultúrában megmutatkozik. Az
új tudományok és felfedezések által nyert ismereteket kapcsolják
össze a keresztény erkölccsel és tanítással, hogy lépést tartsanak a
természettudományos tájékozottsággal és szüntelenül haladó
technikával." A Modern Katolicizmus Öntudatos vallásosság című fe
jezete ugyancsak ilyen nyitottságot hirdet: ki kell fejleszteni ké
pességeinket, fel kell használni a technikát, humanizálni kell a vi
lágot, és meg kell szabadulni a nyomortól és bajtól. Mintha csak
Teilhardot vagy zsinati konstitúciót olvasnánk: "A történelemben
először immár valamennyi népnek meggyőződése,hogy a kultúra
és civilizáció áldásait ki lehet és ki kell terjeszteni mindnyájukra. "
"Új humanizmus születésének vagyunk tanúi, amelyben az szá
mít embemek, aki vállalja a felelősséget az embertestvérekért és a
történelem alakításáért. "

Prohászka elismeri továbbá a tudományok és általában a világi
dolgok jogos autonómiáját; Szentírás-magyarázatában pedig (például
a teremtés-elbeszélésnél) vallja, hogy a szent szerzők nem termé
szettudományos ismereteket akartak közölni, hanem üdvössé
günkre vonatkozó igazságokat. Szent Ágostonra hivatkozik, aki
Ifa Genezisben nem betűt, hanem eszmét keresett".' Figyelemre
méltó a tudomány iránti nyitottsága: "Nagy szívvel kell fogad
nunk, ami jót találunk, vívta ki azt bár akár a protestáns biblia
magyarázat, akár a vallástudomány vagy filozófia".

Prohászka éles szavakkal bírálta az egyháziak maradiságát,
passzivitását, sürgette a népnyelv bevezetését a liturgiába, a vilá
giak jogait az egyház életében: "A laikus a kereszténységben nem
az a profán elem, melytől a klérus borzadjon; a házas nem az a
tisztátalan, kire a zárdaszűz sajnálkozva letekintsen; mi mindnyá
jan - az Apostol szerint - szentek, választott nép, királyi pap
ság vagyunk; arra hivatva, hogy apostolkodjunk, buzgólkodjunk,
térítsünk, neveljünk, tanítsunk. Kivált a mai világban lesz ez a hi
vatásunk, mikor a lelkipásztorkodás eddigi keretein messzi túl
csap(oo.)Ne tartsa magát a laikus az egyházban másodrendű kato
likusnak! (...) A 20. század hullámzó tengerén küzdő egyháznak
millió és millió szívre s kétszerannyi kézre van szüksége." E vilá
giakra vonatkozó értékelésnek általánosabb és mélyebb társadal
mi hátterét is érzékelte Prohászka, mikor az Egyházias érzületünk
című fejezetben "az alsó néprétegeknek öntudatra-ébredéséről"és
"nagykorúsításra való törekvéséről" teljes megértéssel ír, és e
nagykorúságnak konzekvenciáit is levonja: "ennek megfelelően

kell intézkedni hagyni a népet is". S hozzáteszi: "Ezt értem én
demokrácia alatt, s ez a népszellem okvetlenül meg fog nyilatkez
ni az egyházban is."
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Az index rejtélye

2 E műve csak
1907-ben jelenhetett
meg. A Schűtz Antal

szerkesztette 25 kötetes
Összes műveiben (ÖM
1928-29) sem kaphatott

helyet az index miatt.
Csak nyolcvan év után

kerü/hetett újra
nyomtatásba Modem

Katolicizmus címmel.
(Szent István Társulat)

E kiadvány kísérő

írásainak anyagából
jelen tanulmányunkban

is merítettünk.

3 Vö. Hölvényi: Adatok
Prohászka három
művének indexre

téte/éhez, Vigilia, 1978/1.

Az. indexre tétel okai

Az előbbiek alapján tökéletes rejtélynek tűnik, hogy a Szentszék
1911 júniusában indexre tette Prohászka e művét. Az intellektualiz
mus túlhajtásai című akadémiai székfoglalóval (1901) és a Több bé
kességet című kisebb cikkel együtt.2 A legutóbbi időkig az volt a
feltételezés, hogy nagyobb kifogást a székfoglalói tanulmánnyal
kapcsolatban emeltek, melyben Prohászka erőteljes kifejezésekkel
marasztalta el a ráció túlzásait, s a fogalmi megismerésnél többre
értékelte az átélést, intuíciót. Ezzel a modernizmus agnoszticimusát
látszott képviselni. 6 maga is sajnálkozva ismerte el, hogy isme
retkritikai szempontból félreérthető sarkítások találhatók e művé

ben. A Modern Katolicizmus ugyanis már 1907-ben megjelent, s Ró
ma négy évig hallgatott, pedig ugyancsak 1907-ben látott napvilá
got X. Piusz Lamentabile kezdetű, a modernizmust elítélő dekrétu
ma, majd két hónappal később egy nagy enciklika ugyanerről, úgy
hogy Prohászka "modernkedése" és bizonyos szavai, tételei kelt
hettek rosszallást a világegyház központjában.

E találgatásokra hagyatkozhattak csak a kutatók hatvan éven át
(ugyanis az Index Kongregáció nem közli a kifogásolás okait), míg
elő nem került Bécsben, az egykori osztrák-magyar levéltári anyag
ból egy bizalmas diplomáciai okmány. 3 E jelentésben Róma, 1911.
június 19-i keltezéssel a monarchia vatikáni nagykövete tájékoztatja
külügyminiszterét Prohászka indexre-tételének okairól (az informá
ciót a tilalmat aláíró P. Esser titkártól szerezve): "A Modern katoli
cizmus című kiadvány (oo.) halmaza a modernista fejtegetéseknek,
mind tartalmilag, mind a bizonyításmódját s a használt kifejezése
ket illetőleg. Minden hemzseg a modernista jelszavaktól, míg a leg
első és legfontosabb tényezőkről. a lelki tökéletesedésről, a termé
szetfeletti kegyelemről és kegyelemeszközökről csak nagyon szór
ványosan történik említés. Ebben, valamint az intellektualizmus
túlhajtásaival foglalkozó tanulmányban azonkívül az ember igen
gyakran valódi keverékét találja a sokat mondani akaró, de igazá
ban semmitmondó frázisoknak. "

A II. Vatikánum hangjaival a fülünkben a mai olvasó számára
bizony érthetetlen ez a nyilatkozat, különösen a Modern Katoliciz
mus állítólagos halmozott, "hemzsegő modernista jelszavairól".
Vagy talán itt nyílik lehetőség a rejtély megértésére. Rómában ak
kortájt, XIII. Leó nyitása után, IX. Piusz restaurációs törekvései
nyertek teret, és gyanakodva fogadtak minden reformsürgetést és
újszerűséget. A hagyományos skolasztikus nyelvezet például en
nek megfelelően szinte kötelező volt a korabeli teológiai munkák
ban. Új terminusok, életszerűbb, szabadabb, dinamikusabb fogal
mazások, a modem stílus már önmagukban is gyanakvást kelt
hettek. E téren pedig Prohászka újító volt a javából! Az is valószí
nű, hogy e sajátos, egyedülálló prohászkai stílusnak olaszra fordí
tása nem volt könnyű feladat az esztergomi Vigilantia-bizottság szá-
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ÖM 25,80

4 Modem Katolicizmus
III. rész 385·415.

mára, s nem biztos, hogy az eredeti mondanivalónak minden ár
nyalatával megbirkózott. És akkor - kényes kérdésekben - már
kis fordítási félrecsúszások, vagy például külföldi modernistáktól
átvett terminusok (esetleg tudatos) kölcsönvétele is végzetes félre
értésekhez vezethetett. Prohászka is elismerte e lehetőséget, és
Schütz megállapította az okot is: a Püspök abban az időben már
olyan lázas apostoli munkát végzett, hogy a teológiai helyzet ala
kulását nem tudta nyomon követni, és teljesen gyanútlanul akna
mezőre lépett.

További probléma, hogy Prohászka jóhiszemű gyanútlansága
részben a hazai helyzetre is kiterjedt, s az ezzel való szembesülés 
az indexre tétel nyomán - megrázó csalódással járt számára.
Gergely Jenő legújabb Prohászka-könyve tár föl ezzel kapcsolato
san eddig nem ismert mozzanatokat (például a prímási levéltár
anyagából), de intrikák szövevényét, emberi gyarlóságokat is. A
hivatalos eljárás jogi látszata persze biztosítva volt, hiszen a X. Pi
usz által 1907-ben elrendelt egyházi Vigilantia-bizottságot (a moder
nizmus felkutatására) Esztergomban is felállították, s ez a bizottság
tett feljelentést Rómában Prohászka ellen, bár valószínűnek látszik,
hogy csak később, 1910-ben (az Intellektualizmus túlhajtásai című elő

adás és kiadvány után), s Róma utasítást adott a szabályszerű eljárás
lefolytatására. A Rajner helynök-segédpüspök vezetése alatt álló ti
zenegy tagú bizottságban voltak Prohászka haladó felfogásának ré
gebbi ellenzői, de egykori esztergomi tanítványai, sőt bizalmas lelki
gyermekei is; köztük például a két olaszra fordító kulcsember, An
dor György irodaigazgató és Pécsi Gusztáv esztergomi dogma-tanár.
De Gergely feltérképezése szerint a magyar Püspöki Karnak is leg
alább fele az indexre tétel elérése érdekében dolgozott (amire még
visszatérünk).

Egy két hónappal későbbi diplomáciai jelentés az ügy római
továbbgyűrűzésérőlis beszámol: "Mgre Csiszárik (követségi taná
csos - búcsúlátogatása alkalmával) P. Esser előtt rámutatott arra
a nagy megmozdulásra, melyet dr. Prohászka sértő megrendsza
bályozása Magyarországon kiváltott, és nyomatékosan tanácsolta,
hogy az ügyet - a kilátásba helyezett újabb rendszabályokkal 
tovább ne élezzék." E rész lezárásául a leghatározottabban leszö
gezhetjük. hogy a tartalmi lényeget illetően Prohászkának semmi
köze nem volt a modernizmushoz, ahogyan ez mára egyértelmű

en tisztázódott és bizonyítást nyert, főleg Belon Gellért, Rezek Ro
mán és Szabó Ferenc tanulmányainak köszönhetően.'

Az index után

Úgy tartják, hogy Prohászka az index után igazában már nem talált
magára. Ezen a véleményen van Gergely Jenő éppúgy, mint Schütz
Antal. Miután a Szentszék hivatalos lapja szerint is (június 13-i ke
lettel) a püspök "dicséretesen alávetette magát" Róma döntésének,
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visszavonultabb, csöndesebb lett, kevésbé harcias és szókimondó.
1911 nyarától kezdve megjelennek Prohászka naplójában egészségi
problémákról utaló bejegyzések (álmatlanság, gyomorpanaszok). A
belső és külső elbizonytalanodás, az óvatosság is észlelhető a to
vábbiakban magatartásában. Túlzónak érezzük a megállapítást,
hogy nem talált volna többé magára; inkább érettebb, higgadtabb
lett. És még inkább érezte, mennyire egyedül van...

Prohászka és Samassa E magáramaradottság a püspöki karon belül is - 1905 végén
történt kinevezése után - jellemezte helyzetét (egyetlen kivétel
szinte csak Majláth erdélyi püspök volt, aki például az index ide
jén is kiállt mellette még Rómában is). A reform-gondolatairól és
harcos cikkeiről már jól ismert püspök a karon belül szembe ta
lálta magát az "integristák" konzervatív, többségi csoportjával,
élükön Samassa egri érsekkel. Közismert epizód Prohászka életé
ből, hogy amikor első hivatalos tiszteIgésre püspökként Egerbe
érkezett, az öreg érsek szemébe mondta: "Én önt indexre téte
tem". Prohászka önérzetes válasza ugyancsak ismert: "Azt szeret
ném én látni". Az előzmény, hogy Prohászka még esztergomi
korszakában alaposan megkritizálta az érsek egy főrendiházi fel
szólalását a Magyar Sionban Samássa érsek beszédének filozófiája

5 ÖM 20, 154·165. címmelr' .Mí tűrés-tagadás, az érsek beszédét a katolikusok meg
hökkenve fogadták; mintha idegen s nem katolikus nyelven szó
lott volna; egyes állításait nyíltan kifogásolták, (...) hogy az egy
házi tannal ellenkeznek. Kiváltképp azon akadtak fönn, hogy a
vallásról egyre csak mint vallási érzelemről beszél, ami a vallást
mintegy az érzelem és ösztön (...) bizonytalan régiójába utasítani
látszik. Fönnakadtak azon is, hogy a vallásos érzelmet az erkölcsi
érzelemtől elválasztja (oo.) Fennakadtak mindezeken azért, mert e
nézetek a bulvárlapok és kávéházak filozófiáján tengődő közön
ség frazeológiájából valók". E bevezetés után tíz oldalon át ízekre
szedi a beszéd 'tételeit, és kimutatja tarthatatlanságukat a katoli
kus hit és teológia szempontjából. Ezt a kritikát egy vidéki, har
minchat éves teológiai tanár merte elkövetni az érsek ellen. A kö
vetkezmények már a történelem groteszk irracionalitásához tar
toznak: az helyeztetik majd végül is a vádlottak padjára moder
nizmus címén Rómában, aki az ortodox tanítást kérte számon az
érsektől. S az lesz az indexre tétel fő szorgalmazója, aki ebben a
kioktatásban részesült ország-világ színe előtt - tipikusan mo
dernista tézisei miatt. Még egy alkalommal foglalkozik Prohászka
Samassa személyével; 1898-ban a keresztény Néppárt elleni állás
foglalás miatt marasztalja őt el.

Ez utóbbi adalékból kezd kitűnni, hogy igazában nem szemé
lyes félreértés állt fenn kettejük között. A feszültségnek sokkal
mélyebb a forrása. Mindketten reprezentánsai egy századeleji ma
gatartásnak - a reformokat, haladást sürgetők és a konzervatív
erők összecsapásában. Prohászka esztergomi éveitől elkötelezte
magát a reformok mellett, és Schütz fogalmazásában Ifa jozefiniz-
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mustól kikezdett és liberalizmustól kilúgozott magyar egyházi
életbe ismét lelket akart verni XIII. Leó szellemében"," tehát a
szociális gyakorlati reformok terén is. A szociális kérdés volt a

6 ÖM 20, Bev. V. legerősebb ütközőpont a két álláspont között.
Csernoch prímás jó érzékkel és bölcs vezetéssel igyekezett a

püspöki karon és magyar egyházon belül biztosítani az egyensúlyt,
de azért időnkint erősek voltak a feszültségek. Az indexre-tétel után
például, ha nem is azonnal, de végül is a püspöki kar Prohászka
mellé állt; az egyházmegyei körlevelek az indexre tételt nem közöl
ték le (kivéve Samassa érseket, aki óvta híveit Prohászka nemcsak
betiltott, de bármilyen művének olvasásától is). Csernoch javaslatára
a püspöki kar az 1911. novemberi konferencián "változatlan ragasz
kodását és nagyrabecsülését" fejezte ki a fehérvári püspök iránt. Az
index-ügy végleges lezárásának tekinthetjük, hogy amikor Prohász
ka 1913 szeptemberében megjelent kötelező ad limina látogatáson a
Szentatyánál, a történtek miatt sajnálkozását és hódolatát fejezte ki,
mire Xo Piusz biztosította, hogy előtte tisztán áll.

Az ökumené prófétája

7VÖ. Gergely Jenő: A
politikai katolicizmus

Magyarországon
(1890-1950) 27.

Prohászka arculatát és prófétai karizmáját még egy vonással ki kell
egészítenünk, melyre világi körből is felfigyeltek, és ma - az öku
menizmus idején - mint mélyen és messzelátóan progresszív ma
gatartást értékelnünk kell. Ez Prohászka lojalitása - elvben és
tényleges kapcsolatteremtésben az elszakadt keresztény egyházak
kal. Amikor az esztergomi Vigilantia-bizottság hivatalosan és részle
tekbe menően tárgyalta Prohászka teológiájának problémáját, az 19110
február 9-én felvett jegyzőkönyv 2/a pontjában "dogmatikailag kifo
gásolhatónak" minősítette a 7öbb békességet című 191D-es karácsonyi
cikkében a következő kitételt: "Az orosz egyháztól a szentség kariz
máját nem tagadhaljuk meg." Ez ma a Zsinat teológiája alapján a
legteljesebben vállalható és vállalandó tétel az ortodoxiáról.

A protestánsokkal kapcsolatban pedig Prohászka elvi program
ja - Gergely megfogalmazásában - a következő volt: "Hidat
építeni Debrecentől Fehérvárig!,,7 A legmarkánsabb dokumentum
a már ismert diplomáciai jelentésből való vádpont (az esztergomi
jegyzőkönyvben is úgy szerepel): "P. Esser arról is nagyon elítélő

en nyilatkozott, hogy Prohászka püspök egy elhunyt kálvinista
ravatalánál (Kaas báró, 1910) beszédet mondott (..o) Vette magá
nak a bátorságot, hogy nyilvánosan kijelentse: az elhunyt az ő

fegyvertársa volt a jóért folytatott küzdelemben, s így biztosan re
méli, hogy az elhunyt a szentek közösségébe tartozik. S ezt olyan
ember koporsójánál mondta, aki szoros kapcsolatban egy katoli
kus püspökkel nem vette a fáradságot, vagy merszet, hogy a ka
tolikus igazságról nyilvános katolizálással tegyen tanúságot." Fél
századdal megelőzve a Vatikánum tanítását: "A Szentlélek min-
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8 Modern katolicizmus,
Előszó 10.

denkinek (minden jószándékú embemek) ad módot arra - Isten
tudja miképpen - hogy a húsvét titkában részesedjék."

Prohászka az index stigmáját egy életen át volt kénytelen visel
ni, sőt még halála utáni sorsára is hatással volt. A püspök szentté
avatásának megindítására az igény ugyanis közvetlenül halála
után Ifa plebiscitum spontaneitásával" (Schütz) tört elő a hívek
lelkéből, de minden igyekezet megtört Esztergom ellenállásán. Se
rédi bíboros mint Gasparri államtitkár "jobbkeze" és magyar ta
nácsadója minden jel szerint közreműködött az index-ügyben Ró
mában. 1945-ös halála és a "fordulat éve" után pedig egészen
más okokból nem lehetett Prohászkával foglalkozni. Az index in
tézményét a Zsinat utáni egyház a Hittani Kongregáció 1966. jú
nius 14-i dekrétumával megszüntette. De az igazi rehabilitációt és
igazolást Prohászka nem e jogi aktussal, hanem már előtte nyerte
el a II. Vatikáni zsinat szellemiségével, amely az évszázad pűn

kösdje lett.
Szakos püspök összefoglalása szerint Prohászka "hatalmas nyi

tás volt századunk elején - teológiai, szociális és pasztorális fel
fogásban egyaránt (oo.) A II. Vatikánumnak szinte minden fő témá
ját megpendítette. Annyira »modern« volt saját korában, hogy
csak a Vatikánum tudta igazában magáévá tenni és ezzel rehabi
litálni".8 Ezért meggyőződésünk, hogy különösen most a hazánk
ban elkezdődött egyházmegyei zsinatok idején érdemes nagyobb
figyelmet fordítani a prohászkai örökségre, mert gazdagságából,
vallási helyzetünk felméréséhez és feladataink megtervezéséhez
sok tanulságot és inspirációt meríthetünk.
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