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Prohászka
reformprogramja

Prohászka Ottokár
kultúramodellje
Prohászka Ottokár 1882 jú liusában hét évi római tanulmány u tán
bölcsészeti és teol ógiai doktorátussal tért haza a Collegi um Ge rma 
nico-Hungaricumból Esztergomba. Rómában töltött évei egybees
tek XIII. Leó páp aságának első éveive l. A pápa reformprogramja,
társadalomfilozófiája később is jelen tős hat ást gyakorolt Prohász
kár a. Pályáját tekintve számba ve he tü n k eg y másik font os ha tás t
is. A Collegiumban német társaitól hallhatott elsőként a német or
szági közéleti-politikai katolicizmusr ól. s a ném et Cen tru m Párt
tevékenységéről. l

1883. október 7-én már ezt írta napl ójába: "A prímás beszéde a
kor rémületes nyomorának és bajainak öntudatára ébresz tett. Rette
netes és vész thozó az ár, mely elnyomással fen yeget. Messze estünk
az elmúlt korok va llásosságától, minden féle hitetlenség kísért. (oo .) Én
a kor rettenetes állapotát felfogni törekszem: s anna k borza lmas ve
szélyeit, melyben máris milliók el-elsüllyednek, lelkem előtt tartom.
Íme a te munkád, a te feladatod! Szívedben fölébred t a borzalom,
ön tudatod elé idéz ted a rémületes helyzetet. Segíts magadon, segíts
t ársaidon. millió lelkeken. (oo .) Egy örökkéva lóságra szóló műh öz fog
tam. Keresztül viszem az utolsó pontig, életem végső leheletéig, az
utolsó csepp fel áldoz ásá íg.r" Benne van már ebben a rövid napló
részletben is az öntudatra és küldetéstudatr a ébredésen tú l Proh ász
ka később kibontakozó munkásságát motiváló tényezők és mo tívu
mok csírája : a modem korral való sze mbesülés, a válsá ghe lyze t fel
ismerése, a vá ltoz tatás igénye, tenni akarás s az a szenvedé lyes
hangnem, mely írásait, szónoklatait jellemezte. Mikor ezeket a soro
kat írta, még mindössze hu szonöt éves volt.

A Prohászka által a század fordu lóra kidolgozott reformprog
ram alapvető célja a ma gyar társadalom - ezen belli I elsősorban

az értelmiség - zíjraevangelizálása volt.
Bár ez a magyaro rszági társad alomra és az egyház ra vona tkozott,

de filozófiai megközelítésével az egész modem korra érvényes meg
állapításokat igyekezett tenni, s elmé lete aktív gya korlati tevékeny
séggel párosult. A reformok végrehajtását a katolikus papságtól vár
ta. Az első lépés tehát, a hazai papkép zés átalakítása volt. A pap
képzés formai és tartalm i megújítására - a róm ai Collegium Ger
manico-Hungaricumban tanult és tap asztalt elvek alapján - akkor
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nyílt lehetősége, mikor az 1890-es évek elején Simor János herceg
prímás kinevezte az esztergomi szeminárium spirituálisának.

Prohászka felismerte azt is, hogya századfordulóra a közvéle
mény alakítása szempontjából a sajtó szerepe felértékelődött. Az
1887-től megújuló Magyar Sionban Dr. Pethő Rudolf néven igen
intenzív publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Huszonkét év alatt
hatvankét értekezést és százhatvan könyvismertetést közölt mint
egy kétezer hatszáz oldalnyi terjedelemben? 1896-tól saját folyói
ratot indított Esztergom címen, s szerepe volt a Nyugat katolikus
ellenlábasának szánt Élet irodalomszemléletének formálásában is.
Írásaiban szorgalmazta a jól szervezett, biztos anyagi hátérrel ma
gas színvonaion működő katolikus sajtó megteremtését, s tevé
keny szerepet vállalt az 1898-ban alapult Katolikus Írók és Hír
lapírók Országos Pázmány Egyesületében is.4 1913-ban a katoli
kus sajtó feladatait a következőkben határozta meg: "Rá akarjuk
keresztény népünket nevelni a jó sajtónak értékelésére s ezáltal a
modem kor egyik legnagyobb igényének megérzésére, azután pedig
föl akarjuk lelkesíteni a társadalmat a jó sajtó megteremtésében való
közreműködésre s azáltal a keresztény hit és élet védelmében kifej
tendő korszerű tevékenységre.v': Ugyanitt írja: "A sajtó által vagyunk
belekapcsolva a modem szellemi világba, a korkérdésekbe s áramla
tokba, a tudományos, művészeti, bölcseleti s irodalmi világba."?

Prohászka célja a magyar társadalom rekatolizációja volt, melyet
a hagyományos keresztény világnézet modem ember számára is
vonzó megújításával szeretett volna elérni, természetesen anélkül,
hogy dogmatikai kérdésekben az egyház hivatalos tanításával szem
behelyezkedett volna. A keresztény világnézet és a modem kor szin
tézisét szerette volna elérni. Törekvését A diadalmas világnézet című

alapvető tanulmányában így fogalmazta meg: "Nekem pedig az a
nézetem: állítsuk a régi igazságokat modem megvilágításba, hoz
zuk közelebb a mai kor érzéseihez s mi is föllendítettük a vallásos
ságot."? Ennek a szintézisteremtésnek egyik fontos mozzanata a teo
lógia és a természettudományok viszonyának újragondolása volt.
Prohászka jól látta, hogy a 19. század második felében az egyház
számára a legnagyobb kihívást az evolúció tanának terjedése jelenti.
Szintézisteremtő tevékenységének tehát egyik jelentős része épp a
teológia és az evolúció összeegyeztetésére irányult.8 Tanulmányaiban
érzékenyen reagált a kor valamennyi meghatározó szellemi irányza
tára: a naturalizmusra, a szociáldemokrácia kapcsán a történelmi ma
terializmusra, Nietzschére, Schopenhauerra, később Bergsonra.

Nem volt könnyű helyzetben a kitűzött cél megvalósítása közben,
hisz nagyon könnyen a modernizmus eretnekségének gyanújába ke
veredhetett.' Az Alfred Loisytól induló teológiai irányzatot épp ak
kor ítélte el X. Pius pápa Pascendi kezde tű körlevele, mikor megje
lent Prohászka Modern katolicizmusa, melyet az Index Kongregáció
1911-ben Az intellektualizmus túlhajtásai, valamint a Tdbb békességet cí
mű írásaival együtt indexre tetetett. Az indexre tételt megelőzően az
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esztergomi Vigilantia bizottság vizsgálta meg Prohászka kifogásolt
írásait. Egyik cikkéről a következők olvashatók a jegyzőkönyvben:

"Modernista felfogásra emlékeztet a cikkben az a figyelmeztetés,
hogy több szeretettel viseltessiink a más vallásúak iránt."lO

S. Szabó Péter Prohászka szintézisteremtőmódszerét a "pók"-,
valamint az "értelmes kertész"-metaforákkal szemlélteti az evolú
ció és a keresztény világnézet összeegyeztetésének tárgyalásakor:
"Ugyanaz a problematika, az evolúció elmélete és annak emberrel
kapcsolatos következtetései az, ahol teljes világosságban tanul
mányozható Prohászka módszerének kétirányú törekvése. Ez egyrészt
a »póké«, amely a keresztény világnézet »aranyos szálaival« akar
ja »átszőni- és »beleszőni- a keresztény világképbe az evolúció
pozitív tényeit, másrészt az »értelmes kertészé«, ki fűrésszel eltá
volítja az elburjánzott vadhajtásokat, a rendszertelenül nőtt ága
kat, a megalapozatlan, túlzó konzekvenciákat."ll Prohászka ennek
a módszernek a lényegét A diadalmas világnézet bevezetőjében így
fogalmazza meg: "De bizonyára számot kell vetnünk a kutatást
sürgető időknek kíméletlen igényeivel, be kell látnunk, hogy azo
kat ki nem elégíthetjük, hacsak a mai műveltségnek keretébe bele
nem állítjuk a régi igazságokat. A kultúra sok új gondolatot vet
föl; e gondolatokat le kell foglalnunk s e világosság mellett egyre
arra az égi fényre kell utalnunk. mely tény s nem vívmány, s me
lyet nem lehet kima~~arázni sem természetrajzi evolúcióval. sem
történeti fejlődéssel." A szél fordul című fejezetet pedig ezzel az
összegzéssel zárja: "Mi itt a föladat? Ismerjük föl a helyzetet, kü
lönböztessük meg a jót a rossztól, vessük el a rosszat, ítéljük meg
méltányosan az újat; más szóval: állítsuk a kereszténységet a mo
dern gondolatoknak s érzéseknek jegyébe, s vizsgáljuk meg, hogy
mily színt, mily alakot ölt, amely új alakban régi igazsága ugyan
változatlanul megmaradna. de a szívek fölötti hatalma az újkor
ban örvendetes föllendülésnek indulna.,,13

Prohászka szintézisteremtő tevékenységének alapelve minden
területen az egység, a harmónia megalkotása. Célja a harmonikus
világnézet, a harmonikus emberi személyiség megteremtése, de a
helyes egyensúlyra törekvés magyarázza intellektualizmus-kriti
káját, s ez érvényesül a kultúra fogalmának meghatározásakor is.
A világnézeti s a kulturális modell kialakításának, s általában Pro
hászka vizsgálódásainak célja minden esetben antropológiai jelle
gű,14 azaz magára az emberre irányul, a szép egyéniség kialakítá
sára, mely felett a keresztény világnézet az "ő égboltja, ahol a
nap ragyog s csillagok tündökölnek s sugaraik elszivárognak s
beleszövődnek az egyéniségbe" .15 A diadalmas világnézet nyolcadik
fejezetének címe: Ki ad nekiink harmonikus világnézetet? Maga a
címadás is sokat elárul Prohászka törekvéseiről. Tanulmányának
ebben a részében a modern kultúrideálok kritikáját adja, majd ez
zel a felszólítással fejezi be vizsgálatát: "Lépjünk tehát sorompóba
s mérkőzzünk! A mi mérkőzésünk a körül forog, amit már a Te-
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rem tő lsten is célul tűzött ki: Teremtsünk embert a mi képünkre
és hasonlatosságunkra! Ebben lesz mérkőzésünk! Aki embert te
remt, aki embert teremt a javából, aki igazán imperiális, sőt aki
isteni embert teremt, azé a győzelem! Aki a teljes, tökéletes, har
monikus embert tudja megalkotni, akinek ideálja a világnézetek
tengeréből izzó nap gyanánt kel s derűt s örömöt hint széjjel, aki
nek ideálja életre zsendít s mélyebb, bensőségesebb, teljesebb élet
re nevel; akinek ideálja harmóniát önt az ember belső, sejtő, vá
gyódó, fejlő világába: azé legyen a győzelem."lb A diadalmas világ
nézetben a modern kor eszményét a humanista ideálban jelölte
meg. A humanizmus középpontjába a természet, az emberi élet, a
szép világ, a föld kerültek. Prohászka szerint a humanista esz
ménynek a túlzásai egyes gondolkodók esetében elvezettek a ter
mészetfeletti tagadásáig. Ezért kritizálta Nietzsche filozófiáját is:
"Nézzétek Nietzschét, az öntudatlan szolgát, aki tör, zúz min
dent; aki kalapáccsal elékteleníti a századok hódolatos dicsfényé
től sugárzó Krisztus-arcot, s vele szemben felállítja a maga ideál
ját, az »Übermenschv-t. Nietzsche az igazi képromboló. Pusztító
munkájában nem tartja őt fel sem hagyomány, sem erkölcsi nagy
ság; neki nem imponál sem évezredek kegyelete, sem másoknak
tiszteletet s kíméletet érdemlő nézete; ő kiáll a 19. század alko
nyán a világ színterére s új napot ígér. Szava ének és melódia, de
gondolatai torzonborzak. Übermensch-e nem szép; fésületlen, el
vadult, erőszakos. Logikája nincs, csak fantáziája. Prófétai hivatást
fedezett fel magában. Orákulumnak tartotta magát; a mélységbe
iparkodott, de alapot nem tudott vetni kínzó s elkínzott ideálja
nak, melynek nincs más értéke, mint az, hogy a jövendő embert
keresi s nem éri be a materializmus s a naturalizmus alapján.,,17A bí
rálat ellenére is összeköti azonban Prohászkát és Nietzschét az a tö
rekvés, mely az intellektualista, racionalista rendszerekkel szemben
az életet kívánja a középpontba helyezni. Prohászka Ottokár azon
ban "az evangéliumi örömhírt és az isteni életet állítja szembe a
nietzschei örök elevenséggel és dionüszoszi életörömmel.,,18

Alapvető antropológiai szemléletében Prohászka nem szakad el
a hagyományos szenttamási felfogástól, tehát az embert test és lé
lek egységeként fogja fel. A szép egyéniség - Nietzsche torzon
borz Übermenschének prohászkai ellenpárja - kialakításának két
feltételét határozta meg. Az első a helyes világnézet, a második
test és lélek harmóniájának megteremtése, noha hangsúlyozta a
lélek vezető szerepét: "Hogy az »isteni« lélek az állati testet s a
vak ösztönt csak erővel és hatalommal kezelheti, aziránt kétség
nincs; de én most szeretném hangsúlyozni, hogy a szép individu
alitás lélekben és testben erőteljesen stilizált s egységes ember le
gyen! Ne vesse meg a testet, ne a természetet, ne az érzést, ne az

.ösztönt, ne az izmot, ne a vért, hanem iparkodjék szépségét a lé
leknek s a formának harmóniáJában kialakítani; mert csak e har
móniától szép az emberi élet."l Prohászka figyelme tehát elsősor-
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ban a lélekre irányul. Az emberi lelken belül négy ösztönt külön
böztet meg: a tudás ösztönét az értésre, tudásra, kutatásra; az ala
kító vagy művészeti ösztönt, mely fogékonnyá teszi a lelket a
szimmetriára, a szépre, a harmóniára; az erkölcsi ösztönt, mely
képessé tesz választani jó és rossz között; valamint a vallási ösz
tönt Isten felismerésére. E különböző irányú ösztönök egysége
adja a lélek harmóniáját, de ezek közül Prohászka felfogása sze
rint legfontosabb a világnézet kialakítására képes vallásos ösztön.
"A világnak kezdetleges állapotából kell szép világgá, a léleknek
a hajlamok, ösztönök, tehetségek kezdetlegességéből fejlett, szép
harmonikus lélekké fejlődnia." - írja A diadalmas világnézetben. Ké
sőbb pedig ezt olvashatjuk: "Ez ösztönöket mint megannyi tengelyt
húzta át a lelken Isten keze. E tengelyek irányában kell kialakulnia
a léleknek színpompás, életerős, boldog öntudattá.t''"

Ebből a megközelítésből vizsgálva más megvilágítás t kap Pro
hászka intellektualizmus-kritikája is. Könnyen leszűrhető, de hi
bás felfogás lenne filozófiáját egyértelműen a tudomány- és tudá
sellenes szellemi irányzatokhoz sorolni. Maga is tisztában volt az
zal, hogy kijelentései magukban hordozzák egy ilyenfajta értelme
zés lehetőségét. Ezért írja Az intellektualizmus túlhaitásaioe»:
"Mind e benyomásokkal szemben ismételten ki kell azonban je
lentenem, hogy nincs szándékomban ész és tudomány ellen küz
deni. Hisz aki az erős élet fejlesztésére törekszik, annak nincs ér
dekében az életenergiának bármely megnyilvánulását is csorbíta
ni, annál is inkább, mert az ész keveslésével s jogosult igényeinek
tagadásával megint csak a haldokló élet temetőárkába kerülnénk,
belejutnánk a szkepszis útvesztőjébe, ahová az intellektualizmus
is jut, miután sok-sok szisztémájával sem bírja az erős életet kifej
leszteni s e tehetségével végre is az ész gyöngeségét dokumentál
ja.,,21 Prohászka fogalomhasználata egész életművében nem egy
séges - ez abból adódhat, hogy nem volt a szó soros értelmében
vett szaktudós - de filozófiájának alapvonásai végigkövethetők.

A diadalmas világnézetben a tudásra való ösztön a lélek ösztönei
nek egyike, Az intellektualizmus túlhajtásazban az élet egyik, tehát
itt sem egyetlen aktusa. Akadémiai székfoglalójában az ellen a
felfogás ellen lépett fel, mely szerint az ész önmagában képes a
világ teljes megismerésére. Szerinte az irracionális világ a racioná
lis ész alkotta fogalmak segítségével nem írható le. Prohászka
rendszerében a tudással szemben az élet, a fogalmakkal szemben
a tett az, ami képes a világ teljes megragadására. "Nem antiintel
lektualista filozófus, hanem a fogalmi világ szegénységét és a
konkrét valóság áradó gazdagságát átérző misztikus szól belőle,

amikor az érzés teremtő primátusát hangsúlyozza" - állapítja
meg ezzel kapcsolatban róla Sík Sándor.22

Prohászka kultúrafelfogása kapcsolódik antropológiai nézetei
hez. Az embert test és lélek egységeként felfogó antropológiai
szemléletével párhuzamos az a törekvése, hogya kultúrát két
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Prohászka
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részre bontja. Külön szól külső vagy világi kultúráról, valamint
belső vagy lelki kultúráról. A másik kapcsolat a harmóniára tö
rekvés. Csakúgy mint emberképében, a lelki tényező fölényét itt
is hangsúlyozza, sőt, a kultúra területén a szellemi és az anyagi
világ ellentéte feloldhatatlanabb problémaként jelentkezik. A kul
túra Prohászka felfogásában a természet feletti emberi uralom
megvalósítását jelenti. A külső kultúra eszerint a világ birtokba
vétele a teremtéskor kapott parancs alapján, míg a belső kultúra
ehhez hasonlóan az emberi természet megtörése: "erőszakkal töri
meg az ember önmagában az alacsony ösztönt, erőszakkal teremt
rendet a szenvedélyek csatamezején, s kiemeli az öntudat s a ne
mes lélek fegyelmezettségét a vér s a szolgai ösztönök béklyói
ból."23 "A világi kultúra" az agy és kéz, számok s gépek világa,"
ide tartoznak az élet anyagi vonatkozásai: a háztartás, a táplálko
zás, a ruházkodás, a közlekedési és kommunikációs eszközök, az
egészségügy, a szórakozás, a gazdasági termelés és annak eszkö
zei, de ide sorolja a politikai intézményrendszereket is. Ezzel
szemben a belső kultúra az ember lelki világának kiművelését je
lenti az evangélium és az isteni kegyelem által. Érthető módon te
hát Prohászka (a lelkipásztor) figyelme és tevékenysége is erre
irányul. A kultúra területén is fontosnak tartja az egység megte
remtését: "Az ideális állapot mindenesetre az volna, ha a külső és
belső kultúra közt teljes harmónia uralkodnék, s ha az ember
mindkét irányban tudná erőit s tehetségeit Isten gondolatai sze
rint érvényesítení.r'/" Megtartja azonban itt is a lelki kultúra el
sőbbségét: "Mi a kultúrát mindig lélekkel, tökéletességgel s bol
dogsággal mérjük; a kultúra anyagi oldalát pedig ténylegesen
anyagnak és eszköznek nézzük, melyet a lélek kezeljen, fejlesszen
s a maga céljaira hasznosítson.vf Másrészt a két terület közöttí
ellentétet csaknem feloldhatatlannak tartja. Emiatt hangsúlyozza
az európai kultúra és a keresztény kultúra különbségét, mivel az
előbbibe - noha elismeri, hogy alapelveit az evangélium adta 
beletartozik az anyagi kultúra is, míg a keresztény tanítás kizáró
lag a lélekre vonatkozik. Az ellentétek és a különbségek hangsú
lyozásával az a célja, hogy a kereszténység örök érvényű tanítását
ne kösse a folyamatosan változó világhoz: "A világ elváltozik,
sokban változik el; elváltozik az alkotmányban. jogban, társadal
mi struktúrában, elváltozik sok nézetekben magáról a kultúráról;
minek kötnők le magunkat a fejlődésnek ezirányaiban thézisek
hez, melyek csak történetből valók, s máskép is lehetnének?,,26
teszi fel a kérdést.

Prohászka figyelemmel kísérte a modem művészetek alakulá
sát is, és sajátos művészetszemléletének szemszögéből mondott
ítéletet a 19. század második felében kibontakozó modem iroda
lomról. Művészetértelmezésének lényege összefüggésbe hozható
az intellektualizmus kritikájánál ismertetett vitalizmussal. A jó és
a rossz művészetek elkülönítését összeköti a világ megismerésé-
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vel, az emberi lélekben kialakított harmonikus világkép megalko
tásával. Mondanivalóját a "tükör"-metaforával teszi szemléletessé:
"A világhoz szem kell; olyan szem, mint az a legsimább tükör;
mert csak akkor lesz hű a kép."27 Számára a teremtő lsten által al
kotott világ alapvetően jó, a megismerő ember feladata tehát,
hogy "a töméntelen sokadalmat, a mindenség tarka világát, az
élet és érzés és küzdés végtelenségét" szétszedje, s önmagában új
ra "egységes, harmonikus világgá,,28 alakítsa. Ez egyben misztikus
világszemléletének egyik alapja is?9 "Ezekben a lelkekben formát
nyer a világ s életté válik bennük; ezek a lelkek az ő életük derű

jébe s fényébe merítik a világot; mindent megaranyoznak a derült
felfogás szellemével. ÉI bennük a mindenség, mert ők az élet me
legét és örömét öntik ki rá.,,3D Eszerint a vitalisztikus szemlélet
szerint a művészet, az irodalom sem szólhat másról, mint a ter
mészet, a világ, az emberi lélek szépségéről, harmóniájáról, bol
dogságáról. Az antik görög művészet kapcsán ezt írja: "A gondo
latnak és az alaknak harmóniája nélkül nincs megnyugtató, igazi
művészet...,,31 A művészi tevékenység és a harmonikus egyéniség
kialakítása, mivel mindkettő célja a szépség megalkotása, össze
kapcsolódik: "Minden öntudat egy-egy világ; de a hatalmas
egyeddé alakított öntudat egy szép, gazdag világ. Valóságos mű

remek; mert van költészet s művészet s ritmus nemcsak a színek
ben s a vonalakban s a hangok játékában, hanem az élet millió
szálainak harmonikus egésszé való kiszövésében is. Ez is művé

szet; ehhez is formaérzék. hajlam géniusz, s mindenekelőtt nagy
eszmék és jó anyag kell.,,32 Prohászka szerint "a lelket, a nemes
lelket az állattal szemben segíteni s azt fénnyel s tisztult érzéssel
átjárni, valóban ideális művészethez illő föladat.,,33 A művészet e
szerint a felfogás szerint a szép egyéniség kialakításának fontos
eszköze, de a művészet feladata egyben a szépség felmutatása is:
"Nincs is művészet, hol a lélek meg nem csillan s ahol megcsil
lan, ott kiérzi mindenki, hogy ez az, ez az igazi művészet: a lelket
sugárzó s a lelket megszerettető szépség.,,34 Ugyanitt utal a művész

szel szembeni elvárásaira is: "Aki a szellem embere s az eszme
munkása, az mindi.p elit-ember legyen s magánéletében se tartsa
lelkét moslékban.,,3.

Prohászka eleve elutasít mindenféle dekadens szemléletmódot,
pesszimizmust és szkepszis t, mivel az szerinte a világ hibás felfo
gásából fakad: "Vannak mások - írja -, kik olyanok, mint a ho
morú s domború tükrök. Ezekben a világ eltorzulva látszik. Föl
fogás ukból a remekművek is eltorzulva vigyorognak felénk s ka
cagnak saját éktelenségükön. Ily lelkekben a világ elveszti fényét,
harmóniáját, eléktelenedik s elpusztul. Ezek a lelkek olyan szeren
csetlenek, hogy semmit sem tisztelhetnek, mert a legszebbet s a
legnagyobbat is elkínozzák s komikumba öltöztetik. Bennük min
den szenved, minden fél és ijeszt; a szép világ kínpadra van von
va. A világ nem tehet róla. A hiba nem benne, hanem bennük
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van, mert rosszul fogják föl s még rosszabbul vetítik a képét. A
művész tehát hamisít, s saját diszharmóniáját és sötétségét önti
kifelé s ettől a napfény is éjjé, a gyermekszem a hülyeség odújá
vá, a virág mérges kígyó pártájává válik.,,36 Így lesz az ő minősí

tése szerint Ibsen sötét, Bjomson terméketlen, Gerhard Haupt
mann meghasonlott, s a naturalista Zola a szemétben turkáló. De
ez a szemlélet az alapja Ady Endre elutasításának is?? Prohászka
Baudelaire Les fleure du mal-ja helyett az élet, az akaraterő, a lel
kesülés szellemével áthatott Les fieure dll bon megalkotását várta
az íróktól. A Magyar kultúra című 1916-ban megjelent tanul
mányában a magyar művészet és szépirodalom vonatkozásában
még két követeiménnyel bővíti a fentebb leírtakat. A magyar író
tól elvárja a nemzeti érzületet, a hit és a haza szolgálatát. Jelentő

sen leszűkítette ezzel a számára elfogadható írók körét, s az iro
dalom kereteit. Nem nehéz felfedezni sorai között alig burkolt
Ady-kritikáját sem: "Lesznek írók, akiknek szemük van hazájuk
és népük sajátosságai s életstílusa, kiknek szívük van érdekei s
küzdelmei, a néplélek járása s a történelmi psziché alakítása iránt.
S lesznek mások, kik már csak unatkozni és ásítozni tudnának
magyar földön, s kik ha nevetni akarnak (oo.) elmennek Párizsba,
a Szajna partjára; ott minden szép és aranyos. (oo.) Petőfi és Arany
kismiskák, de Baudelaire és Verlaine azok igazi tehetségek, a ma
gyar erő s értelmesség és józanság nem ér fel egy frígiai sapka
alól kikandikáló huncutkával. vagy egy csepp keltavérrel egy má
sik gall babának kisujjából.r"

Prohászka azonban elveti azt a művészetet is, amely pusztán a
felszínen mozog, és nem képes felfogni az élet és a lélek mélysé
gét, tragikumát: "Ha eped és szenved és vágyik és kutat bennük
a lélek, ők csak a napsugárra s a virágra mutatnak s a mélységbe
gravitáló s a mindenség mennyországába magát beleszántó lelket
magára hagyják, magára az ideiglenes haldokló létnek nyirkos,
ködös környezetében.v "

Az elmúlt száz évben Prohászka pályáját sokan sokféleképpen
értékelték. Voltak, akik rajongtak érte, szentnek tartották, akiről

csak jót lehet mondani, ahogy erre Rónay György is utal a Vigilia
1974-es Prohászka-számában a hiteles Prohászka-kép megalkotá
sának nehézségeit számba véve.4o Mások mindenestől elvetették
konzervatív politikai nézetei, antiszemitizrnusa, a tanácsköztársa
ság bukását követő politikai szerepe miatt. Jórészt ez a sors jutott
neki a második világháború után. A hetvenes évek elejétől szá
mos tanulmány elemezte sokoldalú, szerteágazó pályáját. Ma már
felmérhető törekvéseinek jelentősége, mellyel a modern kor elvá
rásainak is megfelelő nyitott egyházat, a kor problémáira vála
szolni tudó modern kereszténység létrehozására törekedetett szá
mos ponton megelőzve és megelőlegezve a második vatikáni zsi
nat tanítását.
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