
Prohászka Ottokár
és a nagy háború
Az első világháború kitörésekor, 1914 augusztusában valamennyi
hadba lépő ország katolikus közvéleménye egységesen támogatta
kormányát és hadseregét egy olyan ellenséggel szemben, amelyet
a háborús konfliktus egyedüli okának tekintett. Miként Franciaor-
szágban létrejött az „Union sacréé”, vagy Németországban a „Burg -
frieden”, a katolikusok az Osztrák-Magyar Monarchiában is egy-
ségesen felsorakoztak a hadat üzenő uralkodó mögött. A francia,
német, vagy osztrák katolikus egyházak álláspontját alapos mun-
kákban dolgozták fel, megvizsgálva, miként hatotta át a klérust a
nemzeti hév, hogyan viszonyultak XV. Benedek pápa béke érdeké-
ben kifejtett tevékenységéhez, avagy milyen vallásos/teológiai ér-
telmezési keretbe illesztették a háború tragikus eseményeit.1 Az
egyházi vezetés egészére kiterjedő hasonló átfogó elemzés Magyar -
ország esetében mindeddig nem készült, és jelen írás keretei között
ilyenre magunk sem vállalkozhatunk. Célunk a korabeli magyar
katolikus püspöki kar egyik, a magyar (katolikus) társadalomra a
20. század első harmadában legnagyobb hatással bíró tagjának, Pro-
hászka Ottokár székesfehérvári püspöknek a nagy háborúval szem-
ben elfoglalt álláspontjának vizsgálata.2

Prohászka Ottokár világháborúval kapcsolatos álláspontjának
megismerésében három alapvető forrástípusra támaszkodhatunk,
melyeket csaknem kivétel nélkül tartalmaz a Schütz Antal gondo-
zásában 1928–1929-ben megjelent Prohászka Ottokár összegyűjtött
munkái 25 kötete.3 Rendelkezésünkre állnak a székesfehérvári püs-
pök 1914–1918 között készített naplójegyzetei, háború idején írt
pásztorlevelei, valamint a háborúra reflektáló beszédei és írásai. Ez
utóbbiak közül kiemelkedik egy sajátos gyűjtemény, amelyet Pro-
hászka szándékaitól függetlenül tett közzé 1915-ben az Élet kiadó
A háború lelke címen.4

A szövegek elemzésekor módszertani szempontból mindenekelőtt
azt kell figyelembe vennünk, hogy Prohászka az Osztrák-Magyar Mo-
narchia belsejében, Budapesttől délnyugatra található székesfehérvári
egyházmegye püspökeként nem került közvetlen kapcsolatba a há-
borúval: egyházmegyéje területén harci cselekmények nem folytak,
és a püspök maga sem vállalt semmilyen háborús szerepet. Megnyi-
latkozásai tehát — jóllehet írásainak publicitása nem korlátozódott
kizárólag egyházmegyéje területére — mindenekelőtt a „hazai front”
(Heimatfront) tapasztalataival, a háborúnak az otthon maradottak hét-
köznapi életére gyakorolt kihívásaival foglalkoznak.5 A hátországot
megszólító Prohászka a katolikus teológiai hagyományra támasz-
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kodva a háborút más európai püspökökkel lényegében azonos értel-
mezési keretben tárgyalta. Fontos ezért azt is megvizsgálnunk, mi-
ként állította a székesfehérvári püspök a háború és béke teológiájá-
nak közös kulcsfogalmait (igazságos háború, büntetés, tisztulás,
áldozat stb.)6 mind erőteljesebb háborúellenes érvelése szolgálatába,
miközben mások ugyanezeket a képeket használták a háború igazo-
lására és a hívek háborúra való buzdítására. Amikor Prohászka első
világháborúval kapcsolatos álláspontját vizsgáljuk, különbséget kell
végül tennünk Prohászka, a magánember és Prohászka, a közéleti sze-
replő megnyilatkozásai között. Naplója tanúsága szerint személye
mélységesen idegenkedett a háborútól, kezdettől fogva elítélte azt.
Püspökként, teológusként, a korabeli katolikus közélet kiemelkedő
szereplőjeként ugyanakkor kötelességének érezte, hogy a háború ta-
pasztalatával szembesülő (katolikus) társadalom számára útmutatást
és vigaszt adjon, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre valamiféle
katolikus választ kínáljon. Az alábbiakban ezért különös figyelmet kí-
vánunk szentelni annak, hogy a háború előrehaladásával, és a széle-
sebb társadalom háborúval kapcsolatos negatív tapasztalatainak erő-
södésével, milyen belső evolúció fedezhető fel Prohászka publikus
megnyilatkozásaiban, amelynek következében 1915-re a magánvéle-
ménye és a nyilvánosság előtt hangoztatott álláspontja közötti kez-
deti feszültség végleg feloldódott. Mindezen megfontolások nyomán
Prohászka első világháborúval kapcsolatos álláspontjának vizsgálata
során komparatív, kronologikus és tematikus szempontokat egyszerre
igyekszünk érvényesíteni.

Bellum iustum: minus malum

Prohászka Ottokár 1914. augusztus 18-án a világháború kitörésére
reagálva a következő, gyakran idézett sorokat jegyezte naplójába:
„Esik az eső, s a bakák fölvonulnak s ordítják: éljen a háború! Van-e
rettenetesebb téboly s alávalóság? S ez mint hazafiság is fest. Egé-
szen új mentalitás szállja meg az embereket; óriási megfeszülés, erő-
kifejtés, bátorság, áldozatkészség, hűség! De ez mind a bestializmus
szekerén, mely emberhullák fölött hempereg! No, hát erről én nem
írok itt. Ezt nem dicsőítem. Tudom, hogy sok nagy érzés fakad a
harcok s kínok között, de nem, nem, nincs közöm az öldöklő világ-
hoz. Nem Istennek, nem Krisztusnak világa ez! Mi közöm hozzá?!
E házakhoz s hazákhoz, melyeknek lakói egymást agyba-főbe verik,
srapnelezik, gránátozzák! Ah, mily igaz, hogy odi profanum vul -
gus! Sokszor hallom, hogy ez kevély szó! Nem; ez igaz, mély s fel-
emelő szó! Ezt a bestye világot gyűlölöm, gyűlölöm! Favete linguis!
Hallgassatok róla s nyelvöltögetéseire s frázisaira azt feleljétek, amit
Krisztus mondott: nesciunt, quid faciunt. Gondolják, hogy kultúr -
emberek, pedig kultúrából egy szikra sincs bennük!”7

A naplónak a háború kitörését egyértelműen elítélő fenti sorai
arról tanúskodnak, hogy Prohászka legtöbb kortársától eltérően
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kezdettől fogva határozottan ellenezte a háborút. Későbbi napló-
jegyzeteiben is rendre olvashatóak a háborút elítélő sorok, amelyek
bepillantást engednek Prohászka belső világába. 1914. november
30-án például a következőket jegyezte fel: „A rettenetes csatákról s
veszteségekről, no meg a sajtó hazugságairól nem írok. Igazi bo-
szorkánytánc a hatalom trónja s az aranyborjú körül. Rettenetes, az
ember szégyelli magát, hogy ember!”8 Belső meggyőződésből igye-
kezett távol tartani magát a háborúhoz kapcsolódó hátországi ese-
ményektől is, így 1915 januárjában visszatekintve megkönnyebbü-
léssel írta: „Hál’ Istennek én sehol se szerepeltem, mint hadba
vonulók megáldója, mint zászlók szentelője, s mint a hősök bámu-
lója; sehol, soha! Ez evangéliumi vigaszom is!”9

Prohászka nyilvános szereplései során is kerülte, hogy a hadi
eseményeket kommentálja, a hadiszerencse forgandóságára, a győ-
zelmekre és vereségekre reflektáljon. (Ilyet csak egy-egy napló-
jegyzetében találunk.) Nem tehette azonban meg, hogy a háború
kérdéséről egyáltalán ne szóljon. A naplóból megismerhető határo-
zott álláspontja ellenére azonban, mintegy közéleti szerepének sú-
lyát felmérve, Prohászka korai megnyilatkozásaiban a háború kri-
tikája csak óvatosan fogalmazódott meg. Az első szövegekben,
jóllehet jelezte a háborúval szembeni ellenérzéseit, hangsúlyosabb-
nak tűnik a hivatalos magyar egyházi álláspont tolmácsolása: mint
mindenütt a hadra kelt Európában, a magyar hierarchia tagjaihoz
hasonlóan a székesfehérvári püspök ugyancsak hősi küzdelemre
szólította a katonákat, és áldozatos béketűrésre intette az otthon
maradottakat. A háború kitörésére reagáló első, augusztus 3-án kelt
pásztorlevelében leszögezte ugyan, hogy „békéért imádkozunk,
mert nem vagyunk a háborúk barátai, sőt azokat Isten büntetésének
s megpróbáltatásainak nézzük”, de a továbbiakban már arról írt,
hogy Magyarország igazságos háborút folytat: „De hát ezzel szem-
ben is eltölt a hazavédelem s a honfönntartás kötelességérzete, s ha
a nemzet sorsa igazságos háborúba szólít, s az igazság és jog vé-
delme — mert más védelem nincs — fegyveres ellentállásra s meg-
torlásra késztet: akkor meg akarjuk állni helyünket s teljesíteni akar-
juk kötelességünket.”10

Prohászkának e rövid idézetben olvasható érvelése egyértel-
műen az igazságos háborúról szóló hagyományos egyházi tanításra
támaszkodott, amelyet Szent Ágoston dolgozott ki, és amely
Gratianus, valamint Aquinói Szent Tamás közvetítésével került a
modern teológiai tanításba. A bellum iustum-tan lényege, hogy egy
háború akkor tekinthető igazságosnak, ha célja a béke helyreállí-
tása, fennáll az állam megvédésének természetjogi szükségszerű-
sége, valamint a legitim főhatalom vezetésével valósul meg.11 Az
igazságos háború teológiai hagyományban meghatározott főbb kri-
tériumai közül kettő hangsúlyosan szerepel Prohászka fent idézett
pásztorlevelében és további 1914-es megnyilatkozásaiban. Míg
Ausztriában, Németországban vagy Franciaországban az állami fő-
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hatalom iránti feltétlen lojalitási kötelezettség mint az igazságos há-
ború fontos tényezője hangsúlyos szerepet kapott, Prohászka meg-
nyilatkozásaiból ez az aspektus teljesen kimaradt.12 A székesfehér-
vári püspök — jóllehet a háborút formálisan a központi hatalmak
indították meg — a francia vagy német püspökök érveléséhez ha-
sonlóan a háború honvédelmi jellegét és a béke helyreállítását célzó
voltát állította a középpontba.

Egyik 1914 karácsonyán készült szövegében rendkívül plaszti-
kusan tárul elénk Prohászka érvrendszere. Eszerint a magyarok
har ca bellum iustum, mert miután „a szomszédok gyűlölködése
megfosztotta” Magyarországot „a béke áldásaitól”,13 a nemzet nem
csupán saját hazája védelmében fogott fegyvert, még kevésbé hó-
dítási céllal. A magyarok harcának végső célja a valós béke zálogát
jelentő egész nyugati keresztény kultúra védelme. A magyarság
„védőbástya” szerepének évszázados toposzát aktualizálva, azál-
tal, hogy a háborút a nemzet Istentől rendelt hivatásának össze-
függésébe helyezte, Prohászka különös erővel kapcsolta össze az
igazságos háború két fő kritériumának, a honvédelemnek és a béke
helyreállítását célzó jellegének elemeit: „A magyar nép nem támadt
meg senkit, meg nem irigyelte senkiét, a háborút nem kívánta, a
harcot nem kereste, hanem a háború reászakadt s a harc reá lett
kényszerítve. Elég a magyarnak a maga szép hazája, az Istennek ez
a kárpáti körfallal bekerített kertje. (…) ha tehát harcol, harcol sza-
badságáért, melyet korlátozni, harcol hazájáért, melyet darabokra
szeldelni akarnak. Voltaképpen pedig nemcsak ezért harcol a ma-
gyarság, hanem küzd és vérzik egy nagy, közös jóért, küzd egész
Európa békéjéért. Ez volt régtől fogva Magyarország eszményi hi-
vatása, ez volt a nemzetnek Isten-adta küldetése! Isten erős bástyá-
nak, a nyugati műveltség védőfalának, az egész kereszténység ha-
tárőrének rendelte a magyart. (…) Részünkről tehát az a harc a
békéért folyik. Valamint Európa biztonságát s egyensúlyát Magyar -
ország nemzeti léte s szabadsága biztosítja, úgy bizonyos az is,
hogy hősiesen kiontott véréből okvetlenül a békesség olaj ága fakad
majd.”14

Prohászkának a háborús karácsonyokhoz kapcsolódó megnyi-
latkozásai alapján ugyanakkor világosan látszik, hogy számára a bé -
ke nem politikai-történelmi, hanem antropológiai kategória: az em -
ber legfőbb belső vágya és törekvése, amely magába foglalja az
önmagával, embertársaival és Istennel való békét. Szent Ágoston
tanítását követve Prohászka is azt tanította, hogy az igaz béke —
az áteredő bűn miatt — a földön teljességgel soha nem valósulhat
meg, csak Istennél. A földön az ember olyan mértékben képes eb -
ben a békességben részesedni, amilyen mértékben a maga életében
az isteni rendet megvalósítja, amilyen mértékben „Isten országa” a
Megváltó kegyelméből megvalósul a hívő emberek elkötelezett
élete nyomán.15 A háború végső soron annyiban szolgálja az igaz
béke megteremtését, amennyiben az embereket nyitottabbá teszi a
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kegyelem befogadására: „Harc s háborúság a világban mindig van,
s az igazi békét végre is az ember a szívében hordja! Veszteség s
szomorúság, özvegység s árvaság a világban mindig lesz, de hát a
Krisztus országa, mely az igazi békének országa, nem e világból
való, s azért azt az igazi, legszentebb s legédesebb békét végre is
csak a szellemi világban, a szív harmóniájában, a tiszta lélek énekes
érzéseiben lehet föltalálni. Annak ott benn, ott az Isten-szerető lé-
lekben van az országa! Ezt a békét Krisztus most is hozza nekünk
s nemcsak a programját adja a karácsonyi énekben, hanem az annak
megteremtésére szükséges erőt is adja kegyelmében! Ez az erő a
testvérünkké lett Istennek, a köztünk élő s velünk életközösségben
álló Megváltónak a szeretete. E szeretetet megérezzük, melegszünk
rajta és örülünk neki. E szeretetbe beleállítjuk küzdelmes s áldoza-
tos életünket s tudjuk, hogy bármi ér is minket, Isten nem hagy el
s a karácsonyi Istenközelséget meg nem vonja tőlünk. E közelség
villanyozó s ugyanakkor megnyugtató erejében legyőzzük az erő-
szakot, le a gyűlöletet, s ha sebet is ejtünk és kárt is teszünk ellen-
ségeinkben, akkor is kísér a tudat, hogy e harc kötelesség, s hogy e
harccal és háborúval magát a harcot és háborút szeretnők, ha le-
hetne, örök időkre száműzni a földről.”16

Az igazságos háború fogalmával Prohászka a közvélemény előtt
végső soron azt próbálta kifejezni, hogy a háború önmagában nem jó,
csak bizonyos körülmények esetén válik elfogadhatóvá, kisebbik
rosszá. Azzal ugyanis, hogy az igazságos háborúról szóló hagyomá-
nyos teológiai tanításra támaszkodott, implicit módon azt is jelezte,
amit naplójában expressis verbis megfogalmazott: hogy tudniillik a
háború rossz — még ha a bellum iustum prizmáján keresztül ez a nyil-
vánosságnak szóló szövegeiben kisebbik rosszra finomodott is.

Malum absolutum: a háború értelme

A háború borzalmainak megtapasztalása, a remélt villámháborús
sikerek késlekedése, a minden várakozást felülmúló emberáldozat
nyomán néhány hónap múltán csökkent a társadalom kezdeti há-
borús lelkesedése. Ebben a közhangulatban Prohászka mind nyíl-
tabban fogalmazta meg a háborúval kapcsolatos negatív értékelé-
sét, amelyet addig jórészt csupán naplójegyzeteiben rögzített.

1915 tavaszától megnyilatkozásaiból eltűnik a bellum iustum mo-
tívuma, és helyette a háborúnak mint a rossz különleges megmu-
tatkozási formájának a gondviselés terveiben betöltött szerepével
kezdett foglalkozni, mígnem 1915 őszén már igen erőteljes megfo-
galmazással tette mindenki számára világossá háborúellenes állás-
pontját: „aminek csontja, vére, aminek lelke s szíve van, az mind
elhárítja magától a háborút, az mind antimilitarista. Militaristák
a theóriák, — nem a theoretikusok — s az ördög. Igen, az ördög, a
rossz, a bűn!”17 Ezzel párhuzamosan egyenesen a háború jogos
volta ellen foglalt állást: „Beszélnek ugyan jogos és igazságos há-

16Karácsonyi emberek,
karácsonyi nemzetek.
In: ÖM 25, 164–165.

A háború
mint kisebbik rossz

17A hívőnek magatartása
a háborúval szemben

(1915). In: ÖM 10, 292.
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borúkról; de erre csak azt mondhatom: hagyjátok el e címkéket s e
kategóriákat; hagyjátok el az értelmi foglalatokat, s nézzetek oda
a harcterekre! Lehetséges-e az, hogy a jog s igazság eszményi kere-
teibe beleüljék az általános gyilkolás s öldöklés, s van-e köze e tisz-
teletreméltó fogalmaknak az embertelen kegyetlenséghez?! Joggal
s igazsággal magát a háborút sem magyarázni, sem enyhíteni nem
lehet; (…) Itt nem a jog vagy a jogtalanság, hanem maga a háború
a probléma s a botránykő.”18

Miután Prohászka felhagyott azzal, hogy a háborút a bellum
iustum keretein belüli kísérelje meg értelmezni, a harcok immanens
okainak keresése is háttérbe szorult. A Katholikus Szemle 1917. ja-
nuári számában A latin és germán kultúra a világháborúban című dol-
gozatában (ezzel is cáfolva a háború jogos voltát) még leszögezte,
hogy a hadviselő felek propagandájával szemben „ez a világháború
nem kultúrákért folyik. (…) Senki sem tagadja, hogy vannak faji s kul-
turális különbözőségek a háborús felek közt, de napnál világosabb,
hogy a világháború nem az ellentétekből, hanem elsősorban a gaz-
dasági érdekek ütközéséből szakadt nyakunkba.”19 A fellelhető ra-
cionális okok mellett azonban mind határozottabban fogalmazó-
dott meg benne, hogy a háború hátterében „irracionális hatalmak”
keresendők: „Van ugyanis a világfejlődésben valami, ami egyálta-
lában nem emberi elem, s ép azért fogalmainkkal s kategóriánkkal
nem igen kezelhető. (…) »Irracionális hatalmak«… Ez nekem most
a legjellemzőbb s a legtöbbet mondó szó, melynek illusztrálásai a
harcterek, a tömegmészárlások, az aknára került vagy torpedók
által fölrobbantott, hatvanöt millióba kerülő hajók, a legyilkolt száz -
ezrek, a kín és szenvedés kísértetei, a nyomorékok beláthatatlan
sora, az özvegyek s árvák nemzetközi tömegei! Ki hozza mindezt az
átkot ránk? Ki veszi azt magára? Hol van az az ördögi lelkiismeret,
amely a pokolért felelős merne lenni? S hol van az az igazság, hol
az a jog, mely ennyi alávalóságot s kegyetlenséget követelni vagy
azt csak védeni is merne?”20

Az emberi ésszel alig felfogható pusztítás láttán Prohászka a há-
borút mindinkább Isten mindenhatósága és a világban jelenlévő
rossz teológiai problematikájának prizmáján keresztül szemlélte:
„A mi álláspontunk a háborúval szemben tehát az, ami egyáltalá-
ban a rosszal szemben. Nem állunk dogmatikus szemponton s nem
mondjuk, hogy a háború Isten akarata, vagy a gondviselésnek va-
lamiféle világtörténelmi intézménye; nem idealizáljuk e rettenetes
történést, hanem úgy fogjuk azt föl, mint minden keresztet és meg-
próbáltatást, s iparkodunk a rosszból jót, hasznot meríteni.”21 1915-
től ezért a székesfehérvári püspök mind hangsúlyosabban a háború-
nak mint abszolút rossznak értelmét, világ- és üdvtörténeti szerepét
kezdte keresni: megkísérelte feltárni, hogy a mindenható Istennek mi
a terve azzal, hogy a világégés megtörténtét megengedte. A bellum
iustum mint értelmezési keret helyett ezért a katolikus teológiai ha-
gyomány más motívumai felé fordult: Prohászka vissza-visszatérő

18A háború problémája
(1915). In: ÖM 10,

284–285.

„Irracionális hatalmak”

19A latin s germán kultúra
a világháborúban (1917).

In: ÖM 10, 150–151.

20A háború problémája.
In: ÖM 10, 284.

Isten mindenhatósága
és a világban jelenlévő

rossz problematikája

21A világháború és az
egyházak feladatai

(1915). In: ÖM 22, 128.
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végső teológiai-üdvtörténeti válasza, hogy a háború Isten bünte-
tése az emberiség bűneiért,22 de egyúttal ekevas is, amellyel Isten
felszántja a földet, hogy az embereket felrázva megteremtse egy új,
jobb világ lehetőségét.23

A háború ebben az olvasatban Prohászka szemében egyszerre
nyert morálteológiai és eszkatológikus-történelemteológiai, azaz az
egyénre és a társadalom egészére vonatkozó értelmet. A székesfe-
hérvári püspök a háború megpróbáltatásait összességében ugyanis
olyan alkalomként fogta fel, amely lehetőséget teremt az egyénnek
és a közösségnek, hogy a valódi értékekre figyelve jobbá legyen:
„Szememben a háború olyan, mint a kalapács, amellyel diót — aka-
rom mondani, embert, emberi életet s kultúrvilágot — törnek, s
amely törésben az eszményiség s a lelkiség úgy válik ki, mint aho-
gyan a mag válik ki a tört hüvelyből, s nyilvánvalóvá lesz, hogy mi
hát az élet magva és tartalma, s mi az ember s a kultúra tulajdon-
képpeni értéke s értelme.”24

A háborúval szemben az ember egyéni szinten akkor tanúsít
megfelelő hozzáállást, ha nem zúgolódik, nem okoskodik, nem
lázad, hanem a megpróbáltatásokat Isten akarataként, adottságként
fogadja el, és annak erkölcsnemesítő hatásait a maga javára igyek-
szik használni. Ahogyan 1915. február 15-i pásztorlevelében fogal-
mazott: „Tekintsünk mindent a hitnek fényében s világosságában;
állítsuk bele önmagunkat s világunkat, keresztjeinket s küzdelme-
inket a nagy hit s a nagy szeretet napvilágába. (…) Nekem tehát a
háborút s az azzal járó bajokat s szenvedéseket is a hit világossá-
gában kell szemlélnem, s ha így szemlélem, akkor azt látom, hogy
a háború, jóllehet nagy baj, de azért Isten céljait s szándékait szol-
gálja; (…) s a hitnek e sokféle világító gondolata közül először is azt
emelem ki s szívlelem meg, hogy e csapásban bűnösségemre, er-
kölcsi fogyatkozásaimra s gyarlóságaimra s Istennel szemben való
nagy adósságomra gondolok, s következőleg, hogy a háborúban
mindenekelőtt Isten büntetését látom bűneimért, azután pedig
megalázom magamat bűnösségem s nagy rovásom öntudatában s
buzgón iparkodom a bajt s szenvedést is hasznomra fordítani. Má-
sodik, miből való gondolat az, hogy a háború bajai s aggodalmai,
testi s lelki szenvedései által ne csak tisztulni akarjunk bűneinktől,
hanem hogy jobb s erőteljesebb emberekké, nemesebb s finomabb
lelkekké akarjunk válni. (…) Íme, ily világháborúban, ilyen világ-
égésben magába tér az ember s fölfödözi ott önmagát, fölfödözi lel-
két, melynek a világégésen túl is meg kell maradnia, amelynek a
halálon túl is van élete, van világa! (…) Ilymódon éleszti föl tehát az
ilyen világháború a hitet s szinte megtapasztaltatja velünk egy más
világnak, egy világon túl levő világnak létét, mely felé hajózásunk,
akarom mondani, vándorlásunk el van igazítva. (…) Ilyenkor aztán
világosan fölismeri, hogy van fölötte egy más, mindent intéző ha-
talom, a hatalmak hatalma, s hogy e hatalomnak hódolnia, azt tisz-
telnie s imádnia kell, s azt felednie vagy épen káromolnia nem sza-

22A korabeli társadalom
Prohászka által ostorozott

bűneit felsorolja Bettina
Reichmann: Die Seele,

i. m. 799–800. Magyaror-
szág esetében a károm-

kodást tartotta Prohászka
oly mértékben elharapó-
zott bűnnek, hogy emiatt

isteni büntetésként a
háborús vereséget sem
zárta ki, vö. Soliloquia.

(1916. január 1.)
In: ÖM 23, 297.

A megpróbáltatások
erkölcsnemesítő

hatásai

23Bettina Reichmann:
Die Seele, i. m. 796–797.

24A hősiesség lelke
(1914). In: ÖM 10, 171.

335

3_FejérdyAndrás_ProhászkaOttokár_Layout 1  2015.04.15.  13:32  Page 335



bad! (…) Mindezekből a benyomásokból, miket a nagy világhábo-
rúból vettünk, két nagy tanulságot vonjunk le s két nagy köteles-
ségre következtessünk, melyet a nagy idő nagy emlékeinek hatal-
mával, könnyeinkkel s szenvedéseinkkel írjunk lelkünkbe: Az egyik
az, hogy a háború rásegíti az embert, hogy világ, kultúra, élet fölött
el, az örök jókhoz ragaszkodjék s tudománynál s műveltségnél
többre becsülje magában a hitet, a szeretetet s az erényes életet. —
A másik tanulság pedig az, hogy a háború megint föléleszti ben-
nünk az önzéstől s a gazdasági harctól elhomályosított tudatot,
hogy mi mindnyájan testvérek vagyunk, kiknek egymásért meg is
kell halniok: mennyivel inkább kell tehát egymásért élniök, egymást
segíteniök s gyámolítaniok. A háború tehát közelebb hoz egymáshoz
s egybeolvasztja a szenvedés s az áldozatok tüzében az erkölcsileg
megtisztult nemzetet.” 25

Jóllehet Prohászka sok kortársához hasonlóan a háborút bizonyos
értelemben a megtérés lehetőségét kínáló, Isten-közeli időszaknak,
„szent időnek”, „Nagypénteknek” tekintette,26 éppen mivel a háborút
abszolút rossznak tartotta, kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy a há-
borús megpróbáltatásokkal járó pozitív erkölcsi folyamatok viszony-
lagosak. Naplójában már 1915 januárjában egyértelművé tette: „Isten
ments, hogy a háborút a vallásosság iskolájának tartsam. A pokol nem
az ima-tanítás helye; a háború pedig annak tornáca. Ezt tartom szem
előtt akkor is, ha írok a háború »nevelő« hatásáról.”27 Bő fél évvel ké-
sőbb, A háború erkölcsi kihatásai című cikkében szintén erőteljesen
hangsúlyozta, hogy az erkölcsi javulás csak lehetőség: „Sokan bíznak
a háború erkölcsi kihatásaiban s rámutatnak azokra a nagy benyo-
másokra, melyek folytán a vallásosság s bensőség, az áldozatkészség
s hősiesség, az egyéni érvényesülés s lovagiasság, azután pedig a faj-
és hazaszeretet s végül a könyörület s kegyelet érzései ébrednek ben-
nünk. (…) a háború önmagában véve, mint az erőszak s az ököl ka-
tegóriája, erkölcsöt nem produkál; (…) a háborúnak az imént említett
jó kihatásai mind csak olyanok, mint a terméskövek; ezekből lehet
építeni, de maguk a kövek még nem épület.”28 Mindezek fényében
nem meglepő, hogy miután megtapasztalta, hogy az erkölcsi neme-
sülés lehetősége a háborúban nem vált valósággá, 1918-ban készített
végső mérlege meglehetősen negatív: „a háború által nem leszünk
jobbakká, sem erkölcsösebbekké. A jóság s erkölcs a léleknek magas
kultúrája, azt tehát csak hosszú és elmélyedő munka teremtheti meg.
A háború nem nevel erkölcsöt, legfeljebb ingerekkel szolgál a meg-
levő erkölcsi erők s értékek előhívására.”29

Az egyéni megnemesülés lehetőségén felül Prohászka a társadalmi-
történelmi fejlődés eszközét is felfedezni vélte a háborúban, amennyiben
az imperializmuson, liberalizmuson és a francia felvilágosodás indi-
vidualista következményein alapuló modern kultúra (amely egyút-
tal az egyéni morális hanyatlás oka is) pusztulásával Isten a történe-
lem pozitív irányú fejlődését hajtja végre. Prohászka a történelmet
ugyanis — Teilhard de Chardinhez hasonlóan — lineáris, eszkatoló-

25Az ember a viharban.
In: ÖM 9, 186–196.

Viszonylagosan pozitív
erkölcsi  folyamatok

26Vö. Világtörténelmi
nagyböjt (1916).

In: ÖM 19, 92.

27Soliloquia. (1915. január
15.) In: ÖM 23, 277.

28A háború erkölcsi
kihatásai (1915).

In: ÖM 10, 241–242.

29Érzésvilágunk nyereség-
és veszteségmérlege a
világháborúban (1918).

In: ÖM 10, 319.

A háború mint a
társadalmi-történelmi

fejlődés eszköze
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gikus dimenzióval bíró evolúciós folyamatnak tekintette, melynek so-
rán az emberi kultúra folyamatosan nemesedik, és magasabb síkra jut-
va közeledik a — földön tökéletesen meg nem valósítható — ideális
társadalmi berendezkedéshez, Isten országának megvalósulásához.30

A minden korábbinál borzalmasabb háború láttán Prohászka ugyan -
akkor kritikával illette a világtörténelem immanens evolúcióját hirdető
nézeteket, hangsúlyozva, hogy az ember „kulturális” fokon még min-
dig barbár,31 Isten országának transzcendens, kegyelemre épülő fej-
lődését azonban változatlanul hirdette. Történelemteológiai víziójá-
ban így a világháború — amennyiben segít egyéni és társadalmi síkon
felismerni az örök értékeket — végső soron egy valóban új, keresz-
tény értékeken alapuló kultúra megvalósulását készíthette elő: „Mi-
alatt csak kevés előnyös befolyást tulajdonítok a háborúnak a vallá-
sosság s erkölcsiség terén, addig nagy kihatásúnak tartom azon érzések
világában, melyek ugyan szintén erkölcsiek, de melyeket a társadal-
mi szervezkedésre való vonatkozásukban, szociálisoknak nevezek s külön tár-
gyalok. (…) Van azonban az új világalakulásnak egy tényezője, mely
bizalommal tölt el, s ez a szociális érzés, melynél fogva méltányosab-
ban s igazságosabban gondolkozunk s érzünk embertársainkkal
szemben, s egy igazságosabb s jogban s gazdasági tekintetben jobban
megosztott világot akarunk teremteni. A szociális érzést a háború fej-
lesztette ki, s bár fejlődése a békében is feltarthatatlan, de a háború ez
érzést egyszerre lángoszloppá gyújtotta ki s nagyobb s parancsolóbb
hatalommá tette három év alatt, mint amilyenné azt a békés fejlődés
száz év alatt fejleszthette volna. A háború páratlanul megéreztette ve-
lünk, hogy mi a nép, a nemzet, a haza, s rámutatott a közösség érzeté-
re. (…) Megtanított azután a háború az összetartozandóság s egységes-
ség érzetére. Megéreztük, hogy csak egybeforrva, közös, nagy hittől s
kultúrától átjárva lehetünk erősek s győzelmesek.”32

A háború eszkatológikus történelemformáló szerepéről vallott fel-
fogás egyúttal azt is lehetővé tette, hogy Prohászka megkezdje a há-
ború után felépítendő új kultúra számára a gyakorlati tapasztalatok
leszűrését, a háború gazdasági-szociális következményeire való fel-
készülést, mint például a visszatérő katonák földhöz juttatásának
szükségességét, a gazdaság pénztőke helyett földművelésre alapo-
zását: „Nemzet, haza, föld valahogyan közjó lett, s megéreztük, hogy
ahhoz mindnyájunknak köze van. Azt óvnia kell törvényhozásnak s
védenie fegyvernek. Kormánynak, iskolának segítenie kell s nevelnie
a nemzedékeket annak jó művelésére, kincseinek kiemelésére, s az
egész nemzetnek vigyáznia kell, hogy a föld a nagy közérdeknek
szolgálatából ki ne vonassék s az individuális hatalomnak és sze-
szélynek prédául oda ne dobassék. Megéreztük, hogy a föld hata-
lom, — hogy a föld termékenységéből élünk, épen azért annak ho-
zamképességét fokozni s a többtermelést előmozdítani mindnyájunk
érdeke. A föld a nagyhatalom, s nem a pénz; a pénzt bűvkör fogta
körül, de az csak olyan csinált burkolat volt, melyet a háború szél-
vésze foszlányra tépett; most már látjuk, hogy nem a pénz, hanem a

30Vö. Szabó Ferenc:
A történelem Istene.

Prohászka Ottokár törté-
nelemteológiájához. In:

Prohászka-tanulmányok
2009–2012, i. m. 43–45.

31Például: „Itt ebben a mi
világunkban azt mondo-
gatták nekünk, hogy az

ember a teremtés virága;
mi pedig inkább azt

tapasztaljuk, hogy nem
a virága, hanem inkább a
tövise, – azt is mondták,

hogy az ember a teremtés
koronája; nekünk pedig
inkább úgy látszik, hogy

nem koronája, hanem
inkább öntudatra ébredt
szégyene! Mondták azt

is, hogy a haladás s fino-
modás útjain jár; mi pedig

azt láttuk, hogy barbár,
barbár tetőtől talpig,
utolsó porcikájáig.”

A világháború sebei.
In: ÖM 9, 209.

Felkészülés a háború
utáni korra

32Érzésvilágunk nyereség-
és veszteségmérlege a
világháborúban (1918).

In: ÖM 10, 320–322.
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föld ad kenyeret; a pénz csak csere-berét szolgál, de életet, erőt nem
termel. Azért a földnek eladósodnia sem szabad; a tőkének nem sza-
bad az első, igazi hatalmat, az élet anyját zsarolnia. Ez a föld a dol-
gozó, termelő népé legyen, s úgy legyen felosztva, hogy minél több,
szabad munkáscsalád s ember élhessen rajta. (…) Ne legyenek a tár-
sadalomban tátongó osztálykülönbségek által elszigetelt s ép ezért
ellenségesen ütköző rétegek, melyek egymáson súrlódnak s őrlőd-
nek. Nem szabad azoknak, kik együtt küzdöttek s véreztek, oly ég-
bekiáltó gazdasági különbségek által egymástól elválasztatni.”33

A háború utáni időszak feladataira Prohászka nemcsak nemzeti
keretek között gondolt, hanem a nemzetközi rendet illetően is meg-
fogalmazott — gyakran utópisztikusnak tűnő — kívánalmakat:
„A nemzeteknek s államoknak a hatalom s versengés mostani
irányzatával föl kell hagyniok. (…) Ha ezt a feszültséget a kapita-
lizmus hordozza, akkor annak kell a nyakát szegnünk; ha ezt a mai
termelési módnak kell tulajdonítani, akkor ezt a termelést kell meg-
szüntetnünk; ha a harcot s háborút az imperializmus vagy milita-
rizmus vagy a túltengő s másokat elnyomó sovinizmus szítja, akkor
ebből a neveletlenségből kell kiemelkednünk.”34

Prohászka már a háború kezdetén megfogalmazta, hogy az ilyen,
a tartós békét biztosító, harmonikus nemzetközi rend csak akkor
valósulhat meg, ha az emberiség szakít az individualista életszem-
lélettel, és „Isten országának” megfelelő erkölcsi-kulturális szintre
jut el: „szívesen fogadom el az »akcio« s a világbéke utópistáinak
gondolatát, hogy a jobb kor s a háborútlan történelem csak új kul-
túra s új civilizáció kíséretében léphet a világba. Mindenesetre, az
általános béke csak folyomány, csak szimptóma és berendezkedés
lehet, melyet voltaképen az az új kultúra hordozna. Ez a kultúra
lenne a szellemi világ, a világnézet, a hit és érzés világa, melynek
társadalmi, állami s nemzetközi berendezkedése biztosítaná azu-
tán a tartós, mondjuk, az örök békét. (…) a gyakorlati munka arra
irányulna, hogy a modern nemzedéknek necsak világnézete — hisz
a nézet csak fogalom s a világnézet csak fogalmi hálózat — hanem
vallása, vagyis a mélységekből, az Istenből táplálkozó élete lenne.”35

Összegzés

Prohászka tudatosan nem foglalkozott a háború eseményeivel: győ-
zelmekkel, vereségekkel, de még XV. Benedek pápa 1917. évi béke-
jegyzékével sem. Kortársainak jelentős részétől eltérően egy pillanatra
sem lelkesült ugyanis a háborúért, hanem kezdettől fogva ellenezte,
elítélte azt. Ennélfogva értékelésének meghatározó jellemzője, hogy
a háborúnak mint a rossz megnyilvánulásának kívánt tágabb bölcse-
leti-teológiai keretben értelmet adni. A háború első hónapjaiban ehhez
az igazságos háborúról szóló teológiai tanítás hagyományához nyúlt:
ebben az értelmezési keretben a háború mint minus malum vált nem
helyeslendő, de elfogadható történelmi eseménnyé.

33Uo. 321–322.

Az eljövendő
nemzetközi rend

34Mit mond a hős és mit a
szent? In: ÖM 10, 305.

35Hajnalodik-e már?
(1914). In: ÖM 10,

229., 236.
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Prohászka megnyilatkozásaiban egyúttal fejlődés, a hangsúlyok
eltolódása figyelhető meg. A háború időbeli elnyúlását, a szörnyű-
ségek és pusztítás minden korábbit felülmúló erejét látva mindin-
kább meggyőződésévé vált, hogy ez a háború nem tekinthető jo-
gosnak, így nem valamely nagyobb jó érdekében elszenvedendő
kisebb rossz, hanem az abszolút rossznak, az irracionális hatal-
maknak, a bűnnek történelmi megnyilvánulása.

Prohászka hite, és ebből fakadó reményteli optimizmusa azonban
ennek a sötét olvasatnak is pozitív értelmet adott. A választ ugyan-
csak a teológiai hagyományból származó értelmezési modellekkel,
mindenekelőtt az Isteni büntetés, tisztító vihar és az „isteni szántás”
képeinek segítségével fogalmazta meg. Ezen értelmezési kulcsok se-
gítségével a háborút Isten eszközeként határozta meg, amelyből egy
morálteológiai és történelemteológiai olvasat következett: a hábo-
rú Isten kezében egyrészt az egyén erkölcsi megtisztulásának, nö-
vekedésének eszköze, másrészt pedig — éppen az egyesek tömeges
megtérése révén — egy új, keresztény világrend előkészítésének te-
repe — végső soron világtörténelmi szükségszerűség. Megnyilat-
kozásaival így egyszerre sikerült a rá figyelőknek jelenre vonatko-
zó vigaszt és jövőbe tekintő reményt nyújtania.

A pozitív jövő felvázolása Prohászkánál ráadásul nem maradt meg
elvi síkon, hanem határozott gyakorlati-politikai lépések következ-
tek belőle. A székesfehérvári püspök háború-értelmezése így a teo-
lógiai értelmezésen túl határozott politikai dimenzióval bírt. Ez a po-
litikai dimenzió azonban nem nemzetállami/nacionalista célok
elérése volt a háború útján, mint oly sok püspöktársa esetében a front
egyik vagy másik oldalán, hanem egy „Isten országának” földi elő-
készítésére irányuló, keresztény alapokon nyúló — és így nemzetek
feletti — új társadalmi rend, „kultúra” megvalósításának előkészítése.

Prohászka tehát a háború mellett érvelő európai püspökökkel azo-
nos teológiai képekre, motívumokra, tanokra támaszkodott ugyan ér-
velésében, alapvető háború-ellenessége miatt mégis más hangsú -
lyokkal használta ezeket, így végső értelmük is más lett. Prohászka
tudniillik a teológiai érveket nem elsősorban a nacionalista-hazafi-
as érdekek igazolására használta, hanem a nemzeti érdekek síkján fe-
lülemelkedve, egyetemes — lelki-kegyelmi — téren keresett megol-
dást. A nagy háborúval kapcsolatos tanításának jelentősége így éppen
abban áll, hogy a teológiát nem instrumentalizálta saját nemzetének
igaza védelmében, hanem a háború lelki perspektívájú értelmezésére,
a világban meglévő rosszból nyerhető tanulságokon alapuló jövőkép
felvázolására használta.

Teológiai és politikai
jellegű háború-

értelmezése
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