
Prohászka Ottokár mint Schütz Antal iránymutató 
példaképe

Sármási Zoltán
Amikor Schütz Antal életművéről beszélünk, elengedhetetlen hozzákap-
csolni Prohászka Ottokár alakját, aki meghatározó szerepet töltött be 
Schütz munkásságának alakulásában. Elég, ha csak a 25 kötetes Prohász-
ka-életműre gondolunk, amely Schütz Antal szerkesztésében látott napvi-
lágot és a mai napig hatással van nemcsak a Prohászka-kutatásra, hanem 
mindazokra, akik az egykori székesfehérvári püspök műveit bármilyen ok-
ból kézbe akarják venni, meg akarják ismerni.

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy elsősorban Prohászka 
életművén keresztül bemutassa azt a társadalom- és történelemszemléleti 
eszmerendszert, amely a két jeles személyiség gondolkodásában egyaránt 
megjelent, valamint rávilágítson néhány olyan közös pontra, amely mind-
két életpálya alakulásában megfigyelhető. Ehhez először azokat a közös jel-
lemzőket mutatom be röviden, amelyek egyformán jelen voltak mindket-
tőjük életútjában, majd Prohászka témába vágó műveit elemzem, keresve 
bennük azokat az általános érvényű szempontokat, amelyek mind Schütz 
Antalra, mind a mai kor emberére hatással lehettek és lehetnek.

Párhuzamok a két életút között
Rögtön az első közös jellemző a származásuk. Mindketten a mai Magyar-
ország határain túl látták meg a napvilágot. Prohászka Ottokár a felvidéki 
Nyitrán 1858-ban, Schütz Antal pedig a délvidéki Kistószegen 1880-ban. 
Noha Prohászka születését tekintve több mint húsz évvel megelőzte Schütz 
Antalt, az idő múlásával mindketten a Trianon után kialakuló anyaország-
ban kötöttek ki és gyakoroltak hatást a két világháború közti Magyarország 
történetére. Schütz Antal Prohászka életútját egy sötét keretben helyezi el 
a Bach-korszaktól a Trianon által megcsonkított Magyarországig, amely 
keretet szerinte Prohászka a maga fényével bevilágította, abból kiemelke-
dett.1 Egy másik fontos közös jellemző a német anyanyelvi környezet (Pro-
hászka édesanyja feltehetően svájci német polgárcsaládból származott),2 
amelybe egymástól függetlenül mindketten születtek, és ami mindazon-
által egyiküket sem akadályozta meg abban, hogy később a magyar nyel-
vet elsajátítva, választott nyelvükön alkossanak maradandót. Schütz Antal 
megemlíti Prohászka „tótos” kiejtését, ami annak volt köszönhető, hogy 
1 Schütz Antal: Prohászka pályája: élet- és jellemrajz. Stephaneum, Budapest, 1929. 

16. A továbbiakban Schütz 1929.
2 Szabó Ferenc SJ: Prohászka Ottokár élete és műve (1858-1927). Szent István 

Társulat, Budapest, 2007. 29. A továbbiakban Szabó 2007. Szabó Ferenc gyakran 
idézi Schütz műveit, amikor Prohászka életrajzi eseményeit felvázolja, vagy éppen 
naplójegyzeteiből idéz.
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a felvidéki Losoncon tanult magyarul. Nyelvi tanulmányai később Kalo-
csán, majd Esztergomban folytatódtak és előfordult, hogy olyanok voltak 
rá hatással, akik maguk sem beszéltek tökéletesen magyarul.3 A németen 
és a magyaron kívül olaszul, latinul és franciául is megtanult Prohászka az 
évek során, meg egy nagyon keveset angolul, mielőtt 1904-ben Amerikába 
utazott.4

A neveltetésükben is akad egy közös pont: középiskolai tanulmá-
nyaik során mindketten megfordultak piarista gimnáziumban. Prohászka 
Nyitrán végezte a gimnázium harmadik osztályát,5 Schütz pedig Szegeden 
tanult a rendnél. Később Prohászka esetében ez már nem volt annyira meg-
határozó, mint Schütznél (aki ekkor határozta el, hogy a piarista rend tagja 
lesz). Prohászka ugyanis később a jezsuiták kalocsai intézményében tanult 
tovább,6 és noha végül szülei,7 majd püspöke, Simor János8 nyomására 
megmaradt világi papnak, fiatal korában gyakran foglalkoztatta a jezsuita 
rendbe való belépés gondolata.

További közös jellemző a két életpálya között, hogy Prohászka Otto-
kár ugyancsak teológiai doktor lett, mint Schütz, igaz, ő nem Budapesten 
vagy Würzburgban, hanem a római Germanicumban folytatta (kiváló ered-
ményekkel)9 a tanulmányait hét éven keresztül. 1888-ban lett a dogmatika 
professzora, majd 1904-ben egyetemi tanár.10 Noha felmerült a lehetőség, 
a dogmatika tanszék vezetését nem ő, hanem Dudek János kapta meg,11 
akinek majd Schütz Antal lesz később utóda. Ennek a tanévnek a máso-
dik felében heti egy alkalommal abban a kupolateremben tartott előadást 
Istenről és lélekről világi hallgatóknak,12 ahol 1930-tól majd Schütz Antal 
tartja meg a maga előadássorozatát ugyancsak a hallgatók lehető legszé-
lesebb körének. Rövid ideig tartó egyetemi tanárságának az 1905-ben 
bekövetkező püspöki kinevezése vetett véget, amikor ő kapta meg a szé-
kesfehérvári püspöki széket elődje, a kalocsai érsekké előléptetett Városy 
3 Schütz 1929, 18.
4 U.o. 19.
5 Szabó 2007, 29. Itt nagy hatással volt rá az iskola igazgatója, Csősz Imre. Schütz 

1929, 17.
6 U.o. 32.
7 U.o. 33.
8 U.o. 60. Simor János tisztában volt Prohászka értékeivel, ezért nem engedte el szer-

zetesi szolgálatra, hanem inkább megengedte neki, hogy a papnevelés terén szaba-
don kamatoztathassa a Rómában szerzett tapasztalatait. Schütz 1929, 31.

9 Schütz 1929, 25.
10 Szabó 2007, 58. Erre a pozícióra Prohászka nem különösebben vágyott, a maga 

részéről szívesebben maradt volna esztergomi spirituális a szemináriumban. Schütz 
1929, 59.

11 U.o. 60.
12 Szabó 2007, 105. Az ottani hallgatók többsége utána gyakran hallgatta őt máshol 

is, így leginkább az egyetemi templomban. Schütz 1929, 62.
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Gyula után.13 Püspökké szentelése hatalmas öröm volt tisztelői számára, 
akik lelkesen tódultak Rómába részt venni az ünnepségen, elődje pedig 
azzal adta át neki a hivatalát, hogy Keresztelő János szavait idézte, mely 
szerint nem méltó lehajolni és a saruszíját megoldani.14 Maga Prohászka 
erre a tisztségre ugyanúgy nem vágyott, mint az egyetemi tanárságra, sőt, 
kifejezetten félelemmel töltötte el, alkalmatlannak érezte magát a püspöki 
pozíció betöltésére. Ez a gondolat később is visszaköszönt nála, 1913-ban 
és 1919-ben is, amikor már nyolc, illetve tizennégy éve volt székesfehérvári 
püspök.15

Prohászka Ottokár szellemi háttere és gondolkodása
Prohászka lelkiségét, gondolkodását elsősorban francia szerzők határoz-
ták meg (Henri Bergson,16 Edouard Le Roy,17 valamint Maurice Blon-
del18). Schütz vele szemben inkább német szerzők munkái nyomán inspi-
rálódott. Hatással volt továbbá Prohászkára Immanuel Kant és Friedrich  
Nietzsche munkássága is, valamint a közelmúltban szentté avatott John 
Henry Newman bíboros gondolkodása, akit Schütz Antal19 és Szabó Fe-
renc is egyenesen párhuzamba állít Prohászkával,20 amennyiben mindket-
ten mély vallásossággal és egyfajta apostoli lelkülettel (főleg Prohászka) 
rendelkeztek és jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy a katolikus 
egyház képes legyen nyitni a modern világ irányába.21 

Prohászka esetében kiemelkedő jelentőséggel hatott a gondolkodá-
sára a Rómában töltött hét év 1875-től 1882-ig.22 A fent említett szerző-
kön túl Prohászka maga is említi azokat a jezsuita tudósokat, akik nagy 
hatással voltak rá, mint Johannes Baptista Franzelin, Domenico Palmieri, 
vagy Antonio Ballerini23 és a római iskola mint eszmei irányzat alapítójá-

13 Szabó 2007, 108.
14 Schütz 1929, 64.
15 U.o. 65.
16 Szabó 2007, 136.
17 U.o. 137.
18 U.o. 141.
19 Schütz 1929, 145.
20 Szabó 2007, 165.
21 U.o. 167-168.
22 Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium 

Romanum szellemi befolyása. 5. A tanulmány eredetileg a Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok 1999, 3-4 számában jelent meg a 127-144. oldalakon. A továbbiakban: 
Szabó 1999.

23 Szabó 1999, 6. Walter Kasper bíboros a római iskola tanítványai közé sorolja a né-
met Matthias Joseph Scheeben-t is, aki Schütz Antal egyik nagy példaképe volt. 
Szabó 1999, 9, 13. Scheeben Dogmatikáját Prohászka is nagyra tartotta. Szabó 
1999, 13.
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nak tekintett Giovanni Perrone.24 Itt szívta magába azokat a gondolato-
kat Prohászka, amelyek új megközelítést hoztak a teológiába, meghaladva 
a skolasztika és a természettudományos irányzatok modern tudományok 
által továbbfejlesztett elképzeléseit.25 Ugyancsak itt fejlődött ki benne az 
a történeti érzék, amely a folyamatokat helyezte előtérbe a tényszerű ada-
tok, nevek, évszámok helyett.26 Amikor hazatért Rómából, a római iskola 
szellemiségét kezdte terjeszteni Magyarországon is a Magyar Sionban és 
máshol megjelent írásaiban, eltérve a hazai konzervatív skolasztikus gon-
dolkodástól.27 Sokkal szélesebb távlatokban gondolkodott, mint a moder-
nizmussal a tomizmust szembeszegezni kívánó hagyományos katolikus 
gondolkodás.28

Schütz Antal úgy jellemezte Prohászka tudományos munkásságát, 
hogy a püspök képes volt felismerni az idők jeleit, amelyek megkövetelik a 
kornak megfelelő változtatásokat még akkor is, amikor a többség még a régi 
idők kérdéseivel van elfoglalva. Ezzel pedig a maga módján messze meg-
előzte a saját korát.29 Határozottan állást foglalt a korszerűsödés mellett, 
a modern tudománnyal való párbeszédet, az ahhoz való alkalmazkodás 
lehetőségeit kereste az egyház eredeti tanításának feladása nélkül.30 A teo-
lógiát pedig életté akarta váltani, ami nem elvont tudományként, hanem 
az idők szükségleteire való reagálásban működik tovább. A tudományra is 
úgy tekintett, mint ami Isten gondolatainak a kinyilatkoztatása.31

Prohászka tudományos gondolkodását a Magyar Tudományos Aka-
démia is elismerte, amikor 1909-ben levelező taggá választották, ahogy 
erről Schütz Antal az 1936. május 17-én rendezett ünnepi közgyűlé-
sen megemlékezett.32 Székfoglalójára 1910. április 11-én került sor, ahol 
 

24 U.o. 9.
25 U.o. 6. A római iskola fontos jellemzői közé tartozik a pozitív történeti teológia 

felélesztése, a forrásokhoz, a Szentíráshoz és az egyházatyákhoz való visszatérés is. 
U.o. 9. Ez voltaképpen szembement a XIII. Leó által 1879-ben előtérbe helyezett 
tomizmussal, amelynek megújítását a pápa ösztönözni kívánta a modern világhoz 
való alkalmazkodás apropóján. U.o. 12. Prohászka az eredeti római iskola eszmeisé-
gét képviselte, azzal együtt, hogy maga is nyitott volt az újítások iránt. Schütz Antal 
viszont a tomizmusnak lesz majd később meghatározó képviselője.

26 U.o. 7.
27 Szabó Ferenc: A teológus Prohászka. In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka 

Ottokár – püspök az emberért. Székesfehérvár-Budapest, 2006. 15.
28 Szabó 1999, 14.
29 Szabó 2007, 171.
30 Szabó 1999, 15.
31 U.o. 16.
32 Schütz Antal: Prohászka, mint akadémikus. Budapest, 1936. 4. A továbbiakban 

Schütz 1936.
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az intellektualizmus túlhajtásairól tartott előadást.33 Ennek fő gondolata az  
volt, hogy a tudomány bármilyen nagy hatalom is legyen, soha nem emel-
kedhet az élet és a valóság fölé.34 A tudományt igyekezett mindig alázattal 
művelni, ami azonban nem jelentette azt, hogy ellenfeleivel szemben hiá-
nyos lett volna a tudása.35 Emberként és tudósként egyaránt nyitott volt 
az újdonságokra, de mindig tudott mértéket tartani, kellő távolságtartással 
kezelni az új eszméket. Azt is pontosan tudta, hogy a tudás, az ismeretszer-
zés önmagában nem cél, a begyűjtött ismereteket, felismeréseket tettekre 
kell váltani, kamatoztatni kell a jobb élet érdekében.36

A tettekre váltás jellemezte Prohászka népművelő tevékenységét is, 
amelyről Schütz Antal kifejezett rajongással beszél. A századfordulót 
követően Prohászka rendszeresen tartott előadásokat konferenciákon, 
majd a katolikus nagygyűléseken. Az egyik korszakalkotó kezdeménye-
zése volt például, amikor 1901-ben a virágvasárnap előtti héten kizáró-
lag férfiaknak tartott konferenciabeszédeket a Mátyás-templomban.37 
A következő évtől már az egyetemi templom lett a helyszíne ezeknek az 
alkalmaknak, amelyekhez csatlakoztak a nőknek szóló lelkigyakorla-
tok, és később mások is bekapcsolódtak ilyen események szervezésébe. A 
kezdeményezés mindenesetre Prohászkával indult el, és egyre szélesebb 
körben terjedt az ő híre, elismertsége.38 A fővárosban tartott konferencia- 
beszédeket, lelkigyakorlatokat, a katolikus nagygyűléseken való fellépéseit 
székesfehérvári püspökként is folytatta, sőt, az ország más területeire is 
rendszeresen járt lelkigyakorlatokat tartani.39

Az indexre tétel és a politikai szerepvállalás hatása, jellemzői
Prohászka életének egyik meghatározó eseménye volt, amikor 1911-ben 
indexre tették három művét40: Az intellektualizmus túlhajtásai című böl-
cselettudományi akadémiai székfoglaló értekezését, a Modern katoliciz-
mus című művét és a Több békességet! című cikkét.41 Prohászka villámcsa-
pásként élte meg a hírt,42 de Schütz Antalt magát is megviselte ez a döntés, 
amelyre abból lehet következtetni, hogy a Prohászka művek kiadásánál ki-
hagyott naplórészleteket, amelyek erről az eseményről szóltak (konkrétan 
33 Schütz 1936, 5. Ez volt az egyik olyan alkotása, amelyet egy évvel később indexre 

tettek.
34 U.o. 5.
35 U.o. 6.
36 U.o. 7.
37 Schütz 1929, 54.
38 U.o. 55.
39 U.o. 68.
40 Ezek a művek nem jelenhettek meg a Schütz Antal által szerkesztett gyűjtemény-

ben sem az indexre tétel miatt.
41 Szabó 2007, 176.
42 Schütz 1929, 77.
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egy olyan részletet is kihagyott, amelyben Prohászka említi, hogy mennyi-
re megindította Schütz dr. ragaszkodása).43 

Ugyanakkor Schütz utólag úgy ítéli meg az index-ügyet Prohászka 
lelki fejlődését tekintve, mint ami megértőbbé és elnézőbbé tette az ő 
korábbi radikálisabb megnyilvánulásaihoz képest.44 Készségesen elfogadta 
a döntést, és a X. Pius pápa iránti engedelmességnek is gond nélkül eleget 
tett. Ennek ellenére voltak ellenfelei, akik igyekeztek őt a döntés miatt 
háttérbe szorítani, mint például Samassa József egri érsek, aki a híveit 
pásztorlevélben próbálta óvni Prohászka valamennyi írásától, nem csak az 
indexre tettektől.45 

Összességében azonban Prohászka hírneve nem szenvedett komo-
lyabb csorbát, a korábban megszokott előadásait, lelkigyakorlatait továbbra 
is meg tudta tartani.46 Ettől függetlenül nagyon megviselte őt ez a szomorú 
esemény, nem véletlen, hogy ekkor kezdett először álmatlanságra panasz-
kodni és a gyomrára sem tett jó hatást ez az állapot.47

Schütz Antal a Prohászka életmű kiadása során alaposan megvizsgálta 
az egyes műveket abból a szemszögből, hogy szembementek-e azok bár-
miben az egyház dogmájával, de olyan tanítást, ami azzal nyíltan szembe-
helyezkedett volna, nem talált.48 Schütz három dologban vélte megtalálni 
az indexre tétel okait (pontosan ezt nem lehetett tudni, mivel a vatikáni 
hivatal vonatkozó dokumentumaihoz nem lehetett hozzáférni).49 

Egyrészt nem kísérte kellőképpen figyelemmel a teológiai változáso-
kat és egyes pontokon szabadabban fogalmazott a Szentírás teremtésre 
vonatkozó igazságtartalmával kapcsolatban, mint ami még belefért volna a 
hivatalos keretek közé.50 Másrészt határozottan felszólalt azzal a hiedelem-
mel szemben, hogy az elméleti ismeretek útján megoldhatók az élet nagy 
kérdései, elítélve ezzel a kor intellektualista gondolkodását.51 Harmadrészt 
felszólalt az egyházi köröknek a kor társadalmi problémáival  szemben 
tanúsított nehézkessége ellenében, türelmetlenül sürgetett változásokat,52 
amire az elit a gondolkodását tekintve még nem volt kellőképpen megérve.

A másik fontos szakasz Prohászka életében az 1918 és 1922 közti idő-
szak, amikor a politikai változásokba aktívan bekapcsolódott a székesfe-
hérvári püspök. Erről Schütz azt állapítja meg, hogy Prohászka a realitások 
talaján állva sürgette a katolikusok politikai szerveződését, noha hamaro-
43 Szabó 2007, 188.
44 U.o. 197.
45 Schütz 1929, 84.
46 U.o. 85.
47 U.o. 87.
48 U.o. 78.
49 U.o. 79.
50 U.o. 79-80.
51 U.o. 81-82.
52 U.o. 82.
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san kiábrándult és visszavonult a politikai élettől.53 A Tanácsköztársaság 
idején például összetűzésbe keveredett a helyi népbiztossal, amikor az egy-
házmegye papságához írt körlevélben nem engedte kijavítani azt a bekez-
dést, amely arról szólt, hogy mindenképpen meg kell tartani a forradalmi 
rendeleteket, nem csak akkor, ha azok nem sértik a hit és erkölcs törvé-
nyeit.54 Ennek ellenére kitartott a székvárosa mellett,  türelemmel viselte a 
nehézségeket és a palotából is csak azért költözött ki átmenetileg, hogy ne 
kelljen elviselnie az oda betelepülő vörös kommandó garázdaságait.55

Később a keresztény kurzus elindulását üdvözölte némely rendi 
kiváltságok eltörlésének szándékával együtt56 és nagy lendülettel állt ki a 
keresztény magyar program mellett,57 részt is vett a parlamenti munká-
ban,58 amíg rá nem jött, hogy a kurzus képviselői valójában csak a saját cél-
jaikra akarják felhasználni ezeket az eszméket. 1922-ben megkönnyebbü-
léssel fogadta az országgyűlés feloszlását,59 ahol ezzel a gyakorlati szerepe 
véget ért. Schütz szerint Prohászka ekkor ismét a nemzet lelkiismeretévé 
vált,60 hasonlóan az indexre tétel előtti időszakhoz és arra hívta fel a figyel-
met, hogy mindenkinek elsősorban belül, magában kell megélnie a keresz-
ténységét.61 Őszintén érdeklődött a magyarság gondjai iránt, képes volt egy 
személyben összekapcsolni a különböző néprétegeket is a főrendiháztól 
egészen a nemzetiségekig, mivel azt vallotta, hogy kötelességünk a ható-
ságok által leginkább csak zaklatott nemzetiségekhez tartozókkal is meg-
szerettetni a hazát.62 A magyarok részéről mélyen elítélte a káromkodást, 
a szellemi restséget és a természetfölötti iránti szűkkörű fogékonyságot.63 

Mindent egybevetve Prohászka természetét tekintve magának való 
ember volt, aki bár vágyott rá, de igazi barátokra sosem tett szert. Ennek 
okai közt a jezsuita neveltetést és a római Germanicum fegyelmezett világát 
jelöli meg, de végső soron arra a következtetésre jut, hogy ez a legtöbb nagy 
lélek sajátos végzete, akik többnyire mély érzelmi gazdagságban élik az éle-
tüket. Ezt annak kapcsán említi Schütz, hogy Prohászka kifejezetten baráti 
viszonyt ápolt Farkas Edith szociális nővérrel, a Szociális Missziótársulat 
alapítójával, akinek ezt a tevékenységét intenzíven támogatta és kiterjedt 
levelezést folytatott vele.64 A levelezés egyébként is fontos szerepet töltött 
53 Szabó 2007, 207.
54 U.o. 220.
55 Schütz 1929, 104.
56 U.o. 103
57 Szabó 2007, 228.
58 Schütz 1929, 109.
59 U.o. 113.
60 Szabó 2007, 228.
61 U.o. 236.
62 Schütz 1929, 101.
63 U.o. 101-102.
64 Szabó 2007, 264-266.
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be Prohászka működésében, Schütz Antal, aki nagyra értékelte a püspök 
időbeosztó művészetét és rendkívüli munkabírását, 15 000-re becsülte az 
általa írt levelek számát.65

De nem csak a levelezését, hanem a szépirodalmi stílusú írásait is 
nagyra értékelte Schütz Prohászkának, amelyeket a Magasságok felé című 
kötetben gyűjtött össze. Ezekről úgy nyilatkozott, hogy egy különleges, 
szép aranyfonál köti össze valamennyi művet, amelyek mondanivalója a 
legnemesebb és leggazdagabb költészet eszközeivel kerül kifejtésre.66

Ami Prohászka életének az utolsó szakaszát illeti, Schütz Antal emlí-
tést tesz arról, hogy 1925-től kezdve egyre több fizikai problémával, vér-
keringési zavarokkal, orrvérzéssel, kötőszövet-gyulladással küzdött,67 vala-
mint rettegett attól, hogy szellemileg leépül, ezért igyekezett még többet 
dolgozni.68 Végül ezt sikerült elkerülnie, hiszen mint az köztudott, szellemi 
épsége teljében érte 1927. április 1-én Budapesten az Egyetemi templom 
szószékén az a végzetesnek bizonyuló agyvérzés, ami másnap el is vitte. 

Schütz maga is megemlékezik erről a szomorú eseményről, amikor 
arról ír, hogy Prohászka éppen a bűnbánatról és a bűntudatról beszélt, 
amikor az egyre fokozódó lendülete hirtelen megakadt, majd görcsösen 
kapaszkodni kezdett a szószék peremébe, miközben a főoltárt és az Oltá-
riszentséget nézte és a hangja fokozatosan eltompult. Mikor levezették 
a szószékről, még gyorsan áldást osztott a hallgatóságára. A következő 
napon, 1927. április 2-án, a virágvasárnap előtti szombaton háromnegyed 
kettőkor halt meg.69 Két nappal később, április 4-én hatalmas tömeg kísérte 
utolsó útján a vonathoz, majd Székesfehérvárra, ahol a Szentháromság-
temetőben temették el.70

Szabó Ferenc SJ, aki a fentebb sokszor idézett összefoglaló Prohász-
ka-életművet készítette, Schütz Antalt a püspök személyes ismerőseként, 
hűséges „tanítványaként” és életművének legjobb ismerőjeként mutatja be, 
aki egykorú tanúként hitelesen vallhatott arról, hogy Prohászka szentség 
hírében távozott az életből,71 annak ellenére, hogy hozzá fűződő csoda nem 

65 U.o. 289. A fáradhatatlanság közös jellemzőjük volt, Schütz Antal maga is 
olyan ember volt, aki minden idejét a tudománynak és az embereknek szentelte. 
Prohászkáról elismerősen nyilatkozik, olyan embernek ismerve őt, aki betegséget és 
fáradtságot nem ismer, korán kel és későn fekszik, jól bírja a hideget és mindenhol 
képes ott lenni, ahol szükség van rá. Schütz 1929, 46.

66 Szabó 2007, 296.
67 Schütz 1929, 122.
68 Szabó 2007, 312-313. Mintha érezte volna, hogy már nincs sok ideje hátra, ezért az 

orvosi utasítás ellenére egyik lelkigyakorlatot tartotta a másik után szünet nélkül. 
Schütz 1929, 123.

69 Schütz 1929, 125.
70 U.o. 126-127.
71 Schütz 1929,127-128.
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történt.72 Megemlékezik Schütz Antalról Frenyó Zoltán vallásfilozófus is, 
aki a fogalmak és tantételek mesteri elrendezőjének nevezi őt.73 

Prohászka Ottokár történelemszemlélete
 A Prohászka-életmű társadalom- és történelemszemlélettel foglal-
kozó elemeit vizsgáló részben azokat a gondolatokat nézem meg és muta-
tom be közelebbről, amelyek folytatva az előző rész párhuzamos megkö-
zelítését, a mai napig érvénnyel bírnak és amelyek többé-kevésbé Schütz 
Antal műveiben, világlátásában is visszaköszönnek. Az első tárgyalt Pro-
hászka-mű az Iránytű a magyar ifjúság számára című füzet, amely a Zász-
lónk folyóirat Diákkönyvtárában jelent meg, és azért érdemes rá kitérni, 
mert egyrészt Schütz Antal is igyekezett a maga idejében a fiatalokhoz 
szólni, amihez ihletet meríthetett ebből a munkából (noha az általa szer-
kesztett Prohászka-sorozatból ez a mű hiányzik), másrészt jól megragadja 
Prohászka történelemszemléletét, amely egyes elemeiben Schütz Antalnál 
is megjelenik.

 Az Iránytű című füzetben Prohászka az első világháborús vesztesé-
geket követő újjáépítésre buzdítja a fiatalokat, ahogy arra a kötet rendszer-
váltás utáni közreadója, Barlay Ő. Szabolcs felhívja a figyelmet a kiadáshoz 
csatolt tájékoztatóban.74 A háború fizikai veszteségein túl sokkal súlyo-
sabbnak ítéli Prohászka a lelki, erkölcsi romlást, ami az országban végbe-
ment, amivel a keresztény nemzeti gondolattal akar szembeszállni. Ehhez 
arra ösztönzi a fiatalokat, hogy elsősorban legyenek ízig-vérig keresztények 
és merítsenek erőt a Szentlélekből és Krisztus kegyelméből. Másodsorban 
pedig legyenek új honfoglalók, akik munkájukkal képesek megtartani a 
hazát és felépíteni mindazt, ami korábban elveszett.75

 Az új honfoglalás kivitelezéséhez Prohászka erőforrásként a 
magyarság ezeréves történelméhez nyúl vissza, abból ajánl követendő 
példákat. Épít a magyarok általa igen nagyra becsült értelmi képességére, 
intellektuális energiájára, amellyel a szellemi javakért, a hit, a szabadság, 
a függetlenség értékeiért lelkesednek.76 Felhívja rá a figyelmet, hogy a 
magyar nemzeti eszmék és azok legfőbb szimbólumai mind a keresztény-
ségből származnak. Először is a Szent Korona a nemzeti egység, független-
ség és alkotmányosság jelképe, amely a nyugati kereszténység ajándékaként 
került hozzánk. Aztán ott van a király alakja, aki Szent Istvántól kezdve az 
apostoli címmel rendelkezik, és ezzel az első király példáját követve egyene-
72 Szabó 2007, 325-326.
73 Frenyó Zoltán: Prohászka Ottokár. IN: Korfordulón – filozófiai tanulmányok. 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Budapest, 2015. 167.
74 Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára 1. Budapest, 2006. 5. A to-

vábbiakban Prohászka 2006.
75 Prohászka 2006, 6-7.
76 Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete. Budapest, 1934. 11. A to-

vábbiakban Tamás 1934.
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sen az Úr alá kapcsolódik.77 De ott van a zászló is a hit, a remény és a szere-
tet színeivel, valamint a Szűzanya alakjával, amelyek mind a kereszténység 
jelképei, és amelyek századokon át meghatározzák a magyar történelmet, a 
közgondolkodást, a magyarság erkölcsi értékrendjét.78 Ezen szimbólumok 
ünneplésére egyébként jó alkalom az 1896-os millennium, amely a nemzeti 
tradíció megélésének kiváló lehetősége.79 Prohászka arra hívja a fiatalokat, 
hogy ezeket a szimbólumokat és az általuk megjelenített értékeket tart-
sák szem előtt, amikor az első világháború romjain egy új ország építésébe 
fognak.

 Prohászka úgy látja, hogy a magyarság a szabadságszeretetét az 
őshazájából hozta, de a megmaradást a kereszténység tette lehetővé, amely 
Szent István közreműködésével a korábbi harcok helyett templomok köré 
telepítette, iparra és földművelésre tanította a népet.80 Szent István az I. 
világháborúba belesodródó magyarság számára is fontos előkép volt, aki 
egy ugyancsak zűrös időben az Istenbe vetette bizalmát és tőle kapott segít-
séget nagy tettei véghezvitelében.81 A fiatalok elé Prohászka Szent Imre 
herceget állítja példaképnek,82 a keresztény nemzeti ideál megtestesítője-
ként pedig Szent László királyt mutatja be, aki a korábban, Szent István 
alatt megkeresztelt magyarságot ízig-vérig kereszténnyé teszi a maga harcai 
által.83

 Azonban nem csak az Árpád-házi szenteket tartja igazi példa-
képnek Prohászka a fiatalság számára a magyar történelemből, hanem II. 
Rákóczi Ferencet is.  Ő a nemzeti föléledés zászlaját hordozta a maga ide-
jében, így követendő példává válik az I. világháború után kialakult helyzet-
ben, hiszen Rákóczi odaadó hite Krisztus és az egyház iránt nem rendült 
meg soha, akkor sem, amikor az ország éppen nehéz, reménytelen helyzet-
ben volt.84

 Ugyanakkor Prohászka máshol azt is mondja, hogy az egyháznak 
tevékeny részt kell vállalnia a népnevelő folyamatban. Nem szabad bele-
kényelmesedni az államegyházi szerepkörbe, amit a katolikus Habsburgok 
alatt élvezett a magyar egyház azzal, hogy tulajdonképpen nem volt üldözé-
seknek kitéve. Öntudatos kereszténységre 85 van szükség ahhoz, hogy a hit 
és a szentek valóban követendő példává tudjanak válni Magyarországon.

77 Prohászka 2006, 8.
78 U.o. 9.
79 Prohászka Ottokár: Korunk lelke. 10. Szent István Társulat. Budapest, 1928. Sajtó 

alá rendezte: Schütz Antal. 26. A továbbiakban Prohászka 1928 (10).
80 Prohászka 2006, 10.
81 Prohászka 1928 (10). 217.
82 Prohászka 2006, 11.
83 U.o. 13-14.
84 U.o. 15.
85 Prohászka 1928 (10). 84.
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 Végső soron Prohászka az Istenbe vetett bizalmat helyezi előtérbe, 
aki erőt ad az embernek az előtte álló feladatok elvégzéséhez, erőt és jóked-
vet, örömöt a munkálkodáshoz.86 Meg kell élni, hogy Isten bennünk és 
velünk van.87 Természeti képek segítségével arra ösztönzi az embert Pro-
hászka, hogy törekedjen fölfelé, ne búsuljon és csússzon-másszon a porban, 
hanem igyekezzen a saját környezetének napjává válni, mindig jónak lenni 
és másokkal jót tenni.88 Persze mindezek belátásához megfelelő nevelésre 
van szükség, amely szoktatás és dresszúra helyett (ami Prohászka szerint az 
állatokkal teszi egy szintre a fiatalokat) azt tanítja meg, hogyan lehet a ter-
mészettel egyensúlyban, harmóniában élni, illetve rávezeti az egyént arra, 
hogy ösztönözve legyen a jóra törekvésre.89

 Ezek a gondolatok nem meglepő módon mai felgyorsult, rohanó 
világunkban éppoly aktuálisak, mint a két világháború közti Magyarorszá-
gon, amikor sokan elszakadtak a gyökereiktől, a pusztulást látva kétségbe-
estek, elbizonytalanodtak, hogy hol találnak fogódzót a rájuk váró nehéz-
ségek leküzdéséhez.

 Prohászkának a magyar történelem nagy pillanatait példaként 
előtérbe állító tevékenysége tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy elhe-
lyezze a magyarságot a történelem folyamában, ami egy Istentől kiinduló 
és hozzá visszatérő eseménysor.90 Ez a történelemre vonatkozó gondolat 
eredetileg Szent Ágostontól származik,91 de megtalálható Schütz Antalnál 
is, aki erre építi fel az Isten a történelemben című előadás-sorozatát.  Pro-
hászka figyeli az idők jeleit,92 amelyeket értelemszerűen akkor lehet meg-
felelő módon felismerni, ha van mihez viszonyítani, korábbi történelmi 
jelekhez, eseményekhez, korfordulókhoz képest aktualizálni. A történelem 
haladásába vetett hit párhuzamba állítható Pierre Teilhard de Chardin 
gondolatmenetével is, aki egy transzcendens Ómega-pontban látja egye-
sülni a Krisztus lelke által átitatott történelmi folyamatokat.93

 Prohászkának a fent többször idézett útmutató füzetével érdemes 
párhuzamba állítani Schütz Antal 1939-ben megjelent Magyar életerő 
című összeállítását, amely ugyancsak a fiatalok számára kínál hasonló útmu-

86 Prohászka 2006, 21.
87 U.o. 27.
88 U.o. 27, 29.
89 U.o. 29.
90 Szabó Ferenc: A történelem Istene. Prohászka Ottokár történelemteológiájához. 

In: Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok 2009-2012. Székesfehérvár, 
2012. 29. A továbbiakban Szabó 2012.

91 Szabó 2012, 30.
92 U.o. 32. Az idők jeleinek figyelése és felismerése a II. vatikáni zsinat egyik fontos 

gondolata lesz, Prohászka ebben megelőzi a saját korát.
93 U.o. 40.
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tatást. Ennek már rögtön az elején említi Schütz, hogy milyen nagy hatást 
gyakorolt az egész életére Prohászka, az ő egyénisége, élete és művei.94

 A kor, amelyben a két nagy szerző gondolatai napvilágot látnak, 
azonos: a két világháború közti Magyarország időszaka ez, amelyben az 
első világháborús veszteségeket követően gyakorlatilag új honalapításra 
van szükség.95 Tény és való, hogy a magyarság múltja nehézségekkel és 
tragédiákkal terhelt, kezdve a magyar nép testvértelenségével és a keleti 
és nyugati nagyhatalmak közti ütközőzóna mivoltával, folytatva a török 
hódoltság jelentette veszteségekkel és befejezve a lassú és sokszor hibák-
kal tarkított gazdasági, társadalmi talpra állással, azonban Schütz szerint 
mindezek túlélése reményt kínál a magyaroknak az újrakezdéshez.96 

Minden nehézség ellenére az ezeréves múlt és a magyarság példaértékű 
asszimiláló ereje a kulcs a folytatáshoz.97 Abban a nemzetnevelő tevékeny-
ségben, amelynek célja a kor pesszimizmusának legyőzése, fontos szerep 
jut Prohászkának.98 A maga módján Schütz azzal, hogy sajtó alá rendezi 
és közkinccsé teszi Prohászka életművét, hozzá akar járulni a nemzetne-
veléshez, a nehézségekből való kilábaláshoz. De persze nem csak ez által 
válik maga is nemzetnevelővé, hanem azzal is, hogy bekapcsolódik abba 
az irányzatba, amelyet Prohászka képvisel és ezzel igyekszik fölerősíteni az 
előbbi gondolatait. 

Ilyen hasonlat például a kiindulópont megerősítése, amely Prohászká-
hoz viszonyítva Schütznél is a vallásban található meg. A vallás a nemzeti 
erő ősforrása,99 amely minden emberben ott lakik valamilyen szinten.100 
Schütz egyenesen az Oltáriszentséget javasolja mint mindennapi erőfor-
rást, amely segít leküzdeni a kor nehézségeit.101 Sőt, külön kitér az eucha-
risztikus kongresszus értékére is, amelynek célja Krisztus erejének kinyilvá-
nítása és amelyből a magyarság erőt meríthet.102 

Prohászka maga ekkor már 11 éve nem él, de jelentőségét jól mutatja, 
hogy Schütz együtt említi őt Szent Istvánnal, Szent Imrével, Szent Lász-
94 Schütz Antal: Magyar életerő. Budapest, 1939. 7. A továbbiakban Schütz 1939.
95 Schütz 1939, 10.
96 U.o. 14.
97 U.o. 15. Schütz Antal maga az egyik legjobb példa erre az asszimilálódásra, aki a 

délvidéki sváb gyökereivel tökéletesen beépült a magyar nemzetbe, annak kultúrá-
jába és vált neves szószólójává.

98 U.o. 23.
99 U.o. 53.
100 U.o. 57.
101 U.o. 82.
102 U.o. 84. Ez a téma nem is lehetne aktuálisabb most, amikor 2021-ben újra 

Budapesten lesz az Eucharisztikus Kongresszus. Most meg tudjuk válaszolni Schütz 
Antal kérdését, hogy ki tudja, lesz-e még valaha ilyen kitüntetésben részünk: igen. 
Kérdés, hogy mit jelent majd ez az esemény számunkra ahhoz képest, amit 1938-
ban jelentett.
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lóval, Nagy Lajossal, Szent Erzsébettel és Pázmány Péterrel.103 Viszi 
tovább Prohászka magasba mutató gondolatmenetét, és ki is bővíti, hogy 
Magyarországnak gazdasági és hatalmi előnyök helyett a lelki dolgokban 
kell magasra törnie és akár megtalálni a módját annak is, hogy gyógyírt 
kínáljon nem csak a magyarság, de a világ sebeire is.104 Az eucharisztikus 
kongresszus nem is lehetne jobb alkalom arra, hogy a magyarságnak ez a 
küldetése széles, világszerte elismert nyilvánosságot kapjon.

A Magyar életerőben feltüntetett nemzetnevelők sorában is ott talál-
juk Prohászka Ottokárt Pázmány Péter alakja mellett. A gyűjteménybe 
egy Prohászka halálának 10. évfordulójára készült írás került be a püspök 
méltatásával.105 Ebben Schütz elemzi Prohászka püspöki címerét, amely-
ben egy turul repül a hármashalom fölött, csőrében kereszt-tel.106 A turul, 
amely Prohászkát cseh és német származása ellenére a magyarokhoz küld-
te.107 Ő kapta azt a küldetést, hogy a kereszt üzenetét, a keresztény miszté-
riumokat magyar nyelven tolmácsolja a magyar nép számára.108 

 Egy két évvel korábbi, 1935-ös évfordulós írásban pedig úgy emlé-
kezik Schütz Antal Prohászkára, mint ahogy a németek tisztelték Bismarck 
alakját. Tőle vártak segítséget az I. világháborúba induló német katonák, és 
Prohászka segítsége is jól jönne a harmincas évek közepének Magyarorszá-
gán, hogy ne menjen mindaz feledésbe, amit Prohászka a maga idejében 
képviselt.109

Prohászka diadalmas világnézete és haladásfogalma
 Prohászka társadalom- és történelemszemléletét az Iránytű mel-
lett, ami egy kisebb lélegzetvételű munka, három nagyobb kötet segítségé-
vel lehet jobban megismerni a Schütz Antal-féle Prohászka-összesből. Ezek 
az V., a X. és XI. művek.  E három kötetből, főként a címadó munkából 
Prohászka diadalmas világnézetét ismerhetjük meg, amely komoly hatást 
gyakorolt Schütz világnézetére és nem mellesleg jó néhány napjainkban 
is aktuális gondolatot tartalmaz. Ennek a kötetnek az írásai a XX. század 
legelején keletkeztek, még mielőtt Prohászka székesfehérvári püspök lett 
volna. Ebben az időszakban Esztergomban élt és tevékenykedett, a világtól 
többé-kevésbé elzárva.110 Schütz ezeket az írásokat Prohászka legegyénibb 

103 U.o. 86.
104 U.o. 89.
105 U.o. 121.
106 U.o. 122. Schütz annyit azért hozzátesz, hogy az elgondolás valószínűleg nem 

Prohászkától származott.
107 U.o. 122-123.
108 U.o. 124.
109 U.o. 127-128.
110 Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. 5. Szent István Társulat. Budapest, 

1927. Sajtó alá rendezte: Schütz Antal. 7. A továbbiakban Prohászka 1927 (5). 
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munkáinak tartja.111 De ott van a Korunk lelke című kötet is a sorban, 
amelyben vannak a keresztény ébredésről szóló írások még a XIX. század 
utolsó éveiből, a XX. század szellemét értelmező művek a század első két 
évtizedéből, valamint a háború lelkét körüljáró gyűjtemény, amely az I. vi-
lágháborús viszonyokat igyekszik keresztény szemmel magyarázni és átér-
telmezni. A Kultúra és terror című kötet pedig fontos társadalmi, szociális 
problémákat, azok elméleti hátterét vizsgálja és fejti ki úgy, hogy abból fel 
lehessen építeni a háborús pusztítástól szenvedő magyarság önbecsülését, 
kulturális értékrendszerét. Utóbbi két kötetet Schütz Prohászkának az ant-
ropológiai jellegű írásai közé sorolta.112

 Különösen nehéz kérdés a háború értelmének megvilágítása, 
miért történik annyi borzalom a világban, és hogyan lehet feldolgozni 
ezeket. Mi az a lelkesedés, ami beleviszi a háborúba az embereket,113 
és hogyan lehetne idejében megfékezni?114 Lelkesedésre szükség van 
a változások eléréséhez, de kérdés, hogy mennyire lehet hozzászabni 
a szükséges áldozatok mértékét, amit az örök igazságok, eszmék meg-
követelhetnek.115 Ezekben a bizonytalan időkben Prohászka egyetlen 
biztos pontot lát, amihez ragaszkodni lehet és mindenképpen szüksé-
ges is, ez pedig a hit az erkölcsi világrendben.116 A rosszat csak jó lélek-
kel lehet legyőzni, ezért fontos, hogy minél jobb, nemesebb, szeretőbb 
lélekkel álljunk szembe vele.117 A háború pusztító ereje egyben tisztító 
erővé is tud válni akkor, ha felismerjük a magasabb rendű isteni gondo-
lat munkálkodását ezekben a folyamatokban és hiszünk benne, hogy a jó  
fog végül diadalmaskodni.118 Az Úrhoz való mély és bensőséges ragaszkodás 
segíti a lélek megtisztulását az olyan súlyos bajok idején, mint a háború.119 

Prohászka nem kevesebbet vár ettől a megtisztulástól, minthogy a 
népek lássák be végre, hogy ez a borzalom többé nem ismételhető meg és 
temessék el végleg az erőszakot mint a nemzetközi érintkezés eszközét.120 
Már akkor, 1915-ben a háború utáni világ újjáépítéséről gondolkodik, ami-
kor még messze nem látszik a háború vége.121 Meg van győződve róla, ahogy 
az több helyen is elhangzik tőle, hogy Isten terveit mi nem tudjuk átlátni, 
111 Prohászka 1927 (5). 8.
112 Schütz 1936. 8.
113 Prohászka 1928 (10). 177.
114 U.o. 178.
115 U.o. 182.
116 U.o. 190.
117 U.o. 196.
118 U.o. 203.
119 U.o. 211.
120 U.o. 269.
121 Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a nagy háború. In: Mózessy Gergely 

(szerk.): Prohászka-tanulmányok 2007-2009. Székesfehérvár, 2009. 24. A továb-
biakban Mózessy 2009.
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de ettől még abban lehet üdvözítő szerepe a közjó számára az ilyen jellegű 
történéseknek is.122 A háború lehet Isten szándéka szerint büntetés vagy 
próbatétel is.123 A háború végén, 1918-ban ugyanakkor azt állapítja meg, 
hogy a háború magában hordozott egy lehetőséget,124 ahol a vallásosság 
megerősödése éppen lehetett volna  pozitív hozadék,125 ha nem húzódik 
el túlságosan a háború,126 viszont az erkölcsi érzékek terén inkább romlás 
volt megfigyelhető, annak ellenére, hogy az emberek sokszor együttműkö-
désre kényszerültek a nehéz helyzetekben. Így aztán a háború két legfőbb 
tanulsága az, hogy sem jobbakká, sem erkölcsösebbé nem leszünk tőle, 127 
viszont annyi jót mégis érdemes megfigyelni benne, hogy megtanított az 
egység, az összetartozás megélésére.128 Utóbbi tanulság a mai kor embere 
számára is örök értékként kezelendő (persze nyilván az előbbi is).

Prohászka igen hosszan foglalkozott több írásában is a háborúval, 
amely láthatóan megviselte őt,129 különösen az a tény, hogy az 1914-ben 
a problémák gyors megoldására elindított, lelkesedéssel átitatott folyamat 
ilyen hosszantartó és egyre értelmetlenebbé váló öldöklésbe torkollott. A 
Háború lelke című kötetet eredetileg nem szándékozott megjelentetni, de 
nem állt ellen a felkérésnek, amikor megkeresték ezzel 1915-ben.130 Írásait 
tanulmányozva egyértelműen látható, hogy egyfajta lelkiismeretként pró-
bál működni a társadalomban, amely rávilágít a háború értelmetlenségére, 
de igyekszik tartani a lelket a hozzáfordulókban, a kétségbeeséstől sújtot-
takban, próbálva magasabb, isteni szintre emelni a jelenségek értelmét.

 Prohászkának az elsődleges célja, ami tulajdonképpen valameny-
nyi ebben a vizsgálatban idézett munkáján végighúzódik és a háborúhoz 
való hozzáállásán is jól látszik,131  nem más, mint a keresztény világnézet 
alkalmazása az adott kor kultúrájára.132 Az emberiség minden korban töre-
kedett nemes ideálok követésére, és Prohászka szerint ezen igényét tökéle-
tesen ki tudja elégíteni a kereszténység és az a példa, amit Krisztus mutatott 

122 Prohászka 1928 (10). 308.
123 Mózessy 2009, 22.
124 U.o. 23.
125 Prohászka 1928 (10). 318.
126 U.o. 320.
127 U.o. 330.
128 U.o. 332.
129 Naplójában a háborútól való elborzadásának ad hangot, egyszersmind örül annak, 

hogy nem vett részt egyetlen hadba induló sereg megáldásán, zászlószentelésén 
sem. Mózessy 2009, 20.

130 Mózessy 2009, 21.
131 Mózessy Gergely szerint Schütz Antal is Prohászka történelemfilozófiai megköze-

lítését használja, annak ellenére, hogy az Isten a történelemben című művében a 
háború fogalmával összefüggésben nem említi Prohászkát. Mózessy 2009, 26.

132 Prohászka 1927 (5). 14.
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az emberiségnek.133 A századelő légkörében fordul a szél és ez lehetőséget 
kínál arra, hogy az emberek a tudomány előretörését hozó XIX. századot 
követően megint a lelki dolgok felé forduljanak.134 

Az új iránti érdeklődés azonban sokszor együtt jár a régi iránti ellen-
szenv megerősödésével,135 ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy amúgy mara-
dandó értékek is könnyen kidobásra kerülhetnek. Megesik, hogy a modern 
kor eszméinek korai hőseit, így a reneszánsz tudósokat piedesztálra emelik, 
miközben az egyházat elítélik a középkori bűneik miatt. Prohászka szerint 
ebben az esetben ugyanaz történik az egyházzal, mint amit bűnéül rónak 
fel néhány évszázaddal korábbról.136 A cél tehát az, hogy ezeket a vitákat 
kellő mértékkel sikerüljön lefolytatni, megőrizve mindazt, ami értékálló és 
kiszűrve azokat, amelyek már nem felelnek meg a kor szintjén felállított 
követelményeknek.

 A századfordulón divatos eszmévé válik nem csak Nyugat-Európá-
ban, hanem hazánkban is a liberalizmus eszmerendszere. Prohászka ebben 
elsősorban reakciót lát, ami a szabadságot jeleníti meg a korábbi elnyomás-
sal szemben, azonban a korlátlan szabadság elvét elveti.137 A korábbi merev 
társadalmi rendszerek fejlődésében szükségesek a szabadság irányába tett 
törekvések, különös tekintettel az egyén szabadságára, azonban ez nem 
jelentheti azt, hogy minden korábbi értékmérőt ki kellene selejtezni, azok-
kal minden szempontból szakítani kellene. 

Prohászka jól látja azokat a hibákat, amelyek a liberális szemlélet 
elterjedését okozták a korábbi társadalmi rendszerben, ahol az abszolút 
monarchiák vezető rétegei a többieket korlátlanul kihasználták a saját  
önző érdekeik mentén.138 Azonban azt is látja, hogy a korlátlan szabadság 
soha nem lehet több utópiánál és a világ önmagában nem lesz jobb attól, ha 
a régi szegények kifosztják az addigi gazdagokat és egyszerűen magukhoz 
ragadják mindazt, amitől addig meg voltak fosztva.139 Mindezt Prohászka 
már akkor világosan látja, amikor még sehol sincs az I. világháború minden 
addigi berendezkedést teljesen felforgató hatása.

Prohászka szerint elsősorban önmagunkat kell megtalálunk ahhoz, 
hogy nyitottan tudjunk viszonyulni a változó világhoz (amelynek milyen-
sége már a századfordulón egyértelműen kivehető a korábbi korokhoz 
képest), és a saját világnézetünket kell megszilárdítanunk ahhoz, hogy har-
móniában élhessünk a világgal.140 A keresztény világnézet mindig aktuá-
lisan él egy kor embereinek lelkében és alkalmazkodik. Nem olyan, mint 
133 U.o. 20.
134 U.o. 24.
135 U.o. 26.
136 U.o. 27.
137 Prohászka 1928 (10). 13.
138 U.o. 14.
139 U.o. 17.
140 Prohászka 1927 (5). 31-32.
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egy múmia, amely változatlan formában minduntalan vissza akar térni a 
tudomány előtti időkbe és a kultúranélküliséget dicsőíti. Azonban a szél-
sőséges irányzatokkal, azon belül is különösen az ateizmussal felveszi a har-
cot, hogy ezen irányzatok képviselői ne tekinthessék a keresztény kultúrát 
elmaradottnak.141

Persze az is fontos, hogy az egyházak csatlakozzanak a változáshoz és 
a nemzetek demokratikus fejlődéséhez. Támogatnia kell az emelkedő réte-
geket, és nem maradhat kizárólag az arisztokrácia és a nemesek pártján.142 
Közre kell működnie az oktatás színvonalának javításában és az erkölcsi 
érzék fejlesztésében, hogy a vallásos világnézet minden társadalmi rétegnek 
egyformán osztályrésze lehessen.143 Ha az egyház nem áll a nép mellé ebben 
a folyamatban, akkor nem csoda, ha a történelem során többször is meg-
figyelhető módon ellenséggé válik és áldozatává a különböző keresztény-
ellenes áramlatoknak.144 Prohászka szerint nincs haladás változás nélkül, 
alakulás alkalmazkodás nélkül.145 Ebben érdemes szem előtt tartani a 
keresztény ősközösségeket, ahol még nem alakult ki a későbbi társadalmi 
berendezkedés.146 

 A vallásos világnézet hatalma Prohászka értelmezésében abban 
rejlik, hogy egyrészt mindig kész a megújulásra, ezért folyamatos fejlődé-
sen megy keresztül a kezdetektől a kiteljesedésig, másrészt éltető lélekkel 
rendelkezik.147 Ezzel szemben a természettudományok arra képesek, hogy 
leírják a minket körülvevő világot (ezért tudjuk, hogy a forrásokban nem 
laknak nimfák és a víz az oxigén és a hidrogén vegyülete),148 de világnézeti 
kérdésekben nem nyújtanak eligazítást. A tudás nem egyenlő az élettel.149 

Ugyanakkor a modern filozófia olyan irányzatai sem kínálnak 
egyértelmű világnézeti válaszokat az élet értelmére, mint a materializmus, 
amely leírja az evolúciót, de nem magyarázza meg, hogy mi az értelme 
ennek a folyamatnak.150 Prohászka elveti továbbá a pesszimizmust is, mint 
ami pillanatnyi örömökre redukálja le az életet a szenvedés mindennapja-
iban.151 A maga módján igyekszik felvenni a kesztyűt minden irányzattal 
szemben, amely a századelőn azt hirdeti, hogy a vallás a múlté, mindent le 
lehet írni és meg lehet magyarázni tudományos módszerekkel. Prohászka 
szerint mindkettőt a helyén kell kezelni. Nem a Bibliából kell természet-
141 U.o. 40.
142 Prohászka 1928 (10). 50-51.
143 U.o. 52.
144 U.o. 53.
145 U.o. 55.
146 U.o. 56.
147 Prohászka 1927 (5). 55.
148 U.o. 71.
149 U.o. 72.
150 U.o. 77.
151 U.o. 79-80.
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tudományos ismereteket szerezni, mert az nem arra való, hanem a Bib-
liát kell a kornak megfelelően a természettudományok ismereteire építve 
magyarázni.152

Azonban tény és való, hogy ezen módszerek egyike sem képes érte-
lemmel feltölteni magát az életet, megindokolni, hogy mi végre vagyunk a 
világon és miért nem találjuk meg a boldogságot mindennapi életünkben 
azáltal, hogy egyre alaposabb tudásra teszünk szert a minket körülvevő 
világról, egyre több jelenséget tudunk racionálisan, képletekkel, magyará-
zatokkal leképezni. A harmóniát az ember életében a test és a lélek egyen-
súlya tudja megteremteni,153 egyik sem lehet meg a másik nélkül. Hiába 
próbálja meg az ateista, materialista világszemlélet a lelki irányultságot hát-
térbe szorítani, fölöslegesnek kikiáltani és mindent az anyagi tényezők alá 
rendelni.

Prohászka nyomatékosan felhívja rá a figyelmet, hogy a dolgok lénye-
gét nem lehet minden esetben a részekre bontással megérteni. Nem lehet 
méterekben és kilogrammokban kifejezni a valóságot. Az egész mindig 
egész marad, így a növények, az állatok és az emberek is maguk alkot-
nak egy egészet, egy ember nem kis emberekből tevődik össze. Mindez 
Krisztusra és az ő tanítására is érvényes, ami nem a próféták tanításának 
összegyúrásából készült, hanem önálló egység.154 Az Isten országa pedig, 
amelynek elérésére Krisztus meghívja az emberiséget, nem más, mint az 
élet erkölcsi feladatainak az ő szellemében történő teljesítése, a jó szeretete 
és a rossz elítélése.155 

Persze az is fontos, hogy nem az egyházi szertartások mint külső jegyek 
megélése jelenti magát a krisztusi életet,156 hanem az erkölcsre vonatkozó 
parancsok megtartása teszi igazán kereszténnyé az embert. Hogy a gya-
korlatban ez hogyan nézzen ki, arra Prohászka konkrét példát is ad egy 
kilenc módból álló, 1472-ből származó összeállítás segítségével, amely 
Hans Bamler neve alatt jelent meg Augsburgban. Ezt a következőkben szó 
szerint idézem.

„«Ha Istennek tetsző dolgot akarsz végezni, adj egy fillért életedben Is-
tenért; tetszőbb dolgot teszesz vele, mint ha halálod után nagy fillérrakást 
hagysz hátra jó célra.*

«Sirj egy könnyűt bűneidért kínszenvedésemre való tekintetből; tetszőbb 
dolgot végzesz vele, mint ha annyi vesszőt üttetsz a hátadra, mennyi egy tágas 
mezőn nőhet.»

«Tűrj el kemény gáncsot kedvemért; tetszőbb dolgot művelsz vele, mint 

152 Szabó 1999, 16.
153 Prohászka 1927 (5). 159.
154 U.o. 180.
155 U.o. 188.
156 U.o. 193.
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ha patakokat sírnál mulandó dolgokért».
«Kurtítsd meg alvásodat kedvemért; tetszőbb dolgot csinálsz vele, mint 

ha tizenkét lovast küldenél a szentföldre halálod után*.
«Fogadd föl szállásra a szegényt s bánj vele jól; tetszőbb dolgot művelsz 

vele, mint ha negyven évig hetenként háromszor böjtölnél kenyéren és vízen.»
«Ne szólj meg s ne rágalmazz meg senkit; tetszőbb dolgot művelsz vele, 

mint ha mezítláb járnád körül a földet, s lépten-nyomon véredet ontanád.*
«Ne botránkoztass meg senkit s fordítsd a dolgokat jóra; tetszőbb dolgot 

művelsz vele, mint ha naponként a harmadik égbe ragadtatnál.*
«Bármit kérsz testednek vagy lelkednek, kérd azt te magad; tetszőbb dol-

got művelsz vele, mint ha anyám s a szentek könyörögnek érted* (vagyis ne 
bízd magadat vakmerően a szentek közbenjárására).

«Szeress engem mindenekfölött; tetszőbb dolgot művelsz vele, mint ha 
oszlophoz köttetnéd magadat, mely tele van hegyes késekkel. Szeress, ó, szeress 
engem! Az Úr mondja: Dicsérj engem hűséggel, munkáddal, akkor munkád 
az én dicséretem lesz, s szeress engem kellemetlenségeidben, akkor szereteted 
dicsőségem lesz.”157

Prohászka elismeri, hogy az egyház nem mindig és nem min-
den téren szolgálta az evangéliumi értékek terjedését és megélését, 
amelyek a fenti idézetben olyan szépen meg vannak fogalmazva gya-
korlatias módon. De ez nem azt jelenti, hogy az evangélium maga is 
elértéktelenedett volna, ahogy azt sem, hogy az egyház ne lett volna 
mindvégig képes folyamatosan természetfölötti irányt mutatni az embe-
riségnek, ne segítette volna a hit és az evangéliumi értékek által sok-
sok ember boldogulását.158 Hangsúlyozza, hogy az Újszövetség külde-
tése egyetemes, nem nemzeti, faji alapú, mint a zsidók számára íródott  
 
Ószövetség könyvei.159 Mivel nincs alávetve semmilyen kötöttségnek, az 
evangéliumokban megfogalmazott értékek erkölcsi irányjelzőként szolgál-
hatnak a későbbi korok számára is.

Az egyház isteni intézmény, ami az emberekben áll fenn, ezért az 
abszolút értékek mellett vannak relatív, koronként változó jelenségek is a 
működésében, ami az egyes dogmák fejlődése szintjén is megjelenik,160 de 
az alapok mindig ugyanazok maradnak. Prohászka ügyesen reagál a kor 
kihívásaira, amikor azt mondja, hogy a munka és az evangélium nem össze-
keverhető egymással, vagyis kizárólag kétkezi munkával nem lehet megte-
remteni az Isten országát. Jézus maga nem határozott meg egy ideális világ-
rendet, társadalmi berendezkedést, amelynek uralkodója lett volna, ezért 

157 U.o. 193-194.
158 U.o. 227.
159 U.o. 228.
160 U.o. 231.
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egyetlen történelmi korszakra sem lehet azt mondani, hogy az az ideális 
evangéliumi szemlélet szerinti világ lenne, amihez kötelező visszatérni.161 

A munka egy természetes emberi funkció, ami a maga eszközeivel 
a világban való boldogulást, fejlődést kívánja elősegíteni, ezt az alapvető 
folyamatot az evangéliumi tanítás semmilyen módon nem akarja korlátoz-
ni.162 A munka és az Isten országának keresése nem egymással szemben áll 
tehát, hanem egymás mellett működve képes egyensúlyt, harmóniát terem-
teni a társadalmi berendezkedésben.163 

Prohászka és a Rerum Novarum, a katolikus egyház társadalmi 
tanítása

A korban előtérbe kerülő szociális kérdés megoldásához Prohászka 
szerint az evangélium erkölcsi alapelvet, iránymutatást tud nyújtani, ameny-
nyiben az ilyen jellegű törekvések elsődleges célja az egyén magasabb fokú 
szabadságának és műveltségének elérése.164 Prohászka fontosnak tartja, 
hogy a fejlődéssel megjelenő problémákat ne a már korábban meghaladott 
keretek közé való visszalépéssel akarják megoldani, mint például a szabad 
munkások rendi struktúrába való visszaszorítása, ahol mindenben ki vol-
tak szolgáltatva kenyéradó gazdájuknak. Létre kell hozni azt a társadalmi 
rendszert, amelyben az önrendelkezés joga mellett is biztosítva van, hogy 
mindenki hozzájusson a munkája fejében őt megillető bérhez.165

Prohászka új értelmet ad a szocializmus fogalmának, amikor azt 
mondja, hogy az önmagában nem jelent semmi rosszat. A szó jelentése 
ugyanis annyit tesz, hogy társas együttműködés, amely a közös jogokat, 
kötelezettségeket, feladatokat határozza meg adott keretek közt. A szocia-
lista gondolkodás pedig lényegében arra irányul, hogy a szétszórva, magá-
nyosan tevékenykedő egyéneket azonos érdekkörök szerinti csoportokba 
szervezze, érdekeiket egységbe fogva képviselje.166 A kor egyik vívmánya 
abban jelenik meg, hogy ez az említett szocializmus megjelenik állami 
szinten, ahol az állam feladata lesz az azonos érdekek képviselete. 

161 Ez válasz arra a felvetésre, hogy az egyház maradiságát az fejezi ki a legjobban, hogy 
mindenáron vissza akarnának térni a középkori világképhez, amikor ideológiai 
szempontból teljhatalommal bírtak az emberek fölött.

162 Prohászka 1927 (5). 253.
163 U.o. 256.
164 U.o. 263.
165 U.o. 265. Noha több mint száz év eltelt azóta, hogy Prohászka ezeket a gondolato-

kat papírra vetette, jól tudjuk, hogy a mai modern társadalomban is igen komoly 
problémát jelent, hogy nem mindenki tud élni a szabad önrendelkezés jogával és 
sokan nem az őket megillető bért kapják az elvégzett munkájuk fejében.

166 Prohászka Ottokár: Kultúra és terror: A társadalmi kérdés. 11. Szent István 
Társulat. Budapest, 1927. Sajtó alá rendezte: Schütz Antal. 12. A továbbiakban 
Prohászka 1927 (11).
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Felmerül továbbá a magántulajdon kérdése is olyan tekintetben, hogy 
az kiterjedjen-e a termeléshez szükséges eszközökre is, vagy azokra ne.167 
Prohászka kételyeket fogalmaz meg a kollektív birtoklással szemben,168 
mivel meglátása szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ez 
lesz az egyedül üdvözítő megoldás a kor problémáira, a szegénységre, a 
munkások nehéz helyzetére. Azt viszont egyértelműen leszögezi, hogy a 
termeléshez szükséges eszközök ne kerülhessenek magánkézbe, mert akkor 
a tulajdonosaik visszaélnek ezzel a joggal a többség kárára.169

Összességében Prohászka a fontolva haladás pártjára helyezkedik a 
szocialista eszmerendszer egyes elemeinek bevezetése kérdésében, amely 
szerint nem szabad a kapitalista társadalom vívmányait teljes egészében 
kidobni. Ugyanez igaz az erkölcsi, vallásos értékekre is, amelyek képviselete 
az egyház feladata.170 Az ateizmus és a materializmus nem szükségszerűen 
kapcsolódik a szocializmushoz, az leginkább a szocialista gondolkodás 
vezéralakjának, Karl Marxnak a harcos ateista mentalitása révén kapcsoló-
dik ehhez a megközelítéshez.171 Követői azonosultak ezzel az ideológiával 
és ezzel a közgazdasági krízis megoldására létrejött szocialista irányzatból 
ideológiai irányzatot csináltak.172 Prohászka nem a munkások érdekeinek 
képviselete miatt ítéli el a szociáldemokráciát, hanem a hitetlenség miatt.173

Innen pedig egyenes út vezetett ahhoz, hogy a tömegek nyomorá-
ért a régi elitet és a hozzá kapcsolódó egyházat hibáztassák.174 A nyomor 
elszenvedői pedig, miután látják, hogy az értük küzdők egyházellenesek, 
szükségszerűen maguk is hitetlenné, vallástalanná válnak. Mindez egészen 
a francia forradalomig visszavezethető, ott merül fel először a természet-
felettivel és az azt képviselő egyházzal való szembeszállás.175 A vallástalan-
ság és a nyomor az idők folyamán együtt válik a szocialista mozgalmak 
melegágyává.176 

Maga a szociális kérdés a fejlődésnek arra a szintre lépéséből ered, 
hogy az alsó néprétegekhez tartozó tömegek ráébrednek arra, hogy 
nekik is joguk van azokhoz a javakhoz, amelyekben addig csak kevesen 
részesültek.177 Ehhez egy új társadalmi rend megteremtésére van szük-
ség,178 amely a megélhetési gondok kezelését lehetőség szerint a keresz-
167 Prohászka 1927 (11). 117.
168 U.o. 131.
169 U.o. 134.
170 U.o. 13.
171 U.o. 15.
172 U.o. 14.
173 U.o. 319.
174 U.o. 16.
175 U.o. 19.
176 U.o. 21.
177 U.o. 33.
178 U.o. 36
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tény erkölcs figyelembevétele mellett, mondhatni keresztényszocialista 
alapon hajtja végre.179 A kereszténységnek nem célja a társadalmi rend 
megváltoztatása. Ahogy Pál apostol mondja, mindenkinek a saját kö- 
zegében kell keresztényként élnie, tehát elsősorban lélekben kell szabaddá 
válnia az embernek.180 Viszont ez nem zárja ki azt, hogy az anyagi világban 
törekedni kell a jobb élet körülményeinek megteremtésére.181

Prohászka idején mielőbbi megoldásra vár az iparosodás elterjedésével 
tömegessé váló gépeket kezelő munkások sokaságának helyzete, megélhe-
tése és emberi méltósága.182 A munkások nem válhatnak a gyártulajdono-
sok önző érdekeit kiszolgáló rabszolgákká, akiknek a megélhetése kizárólag 
attól függ, hogy képesek-e a legmesszemenőbbekig kiszolgálni kenyéradó 
gazdájukat. Ugyanez igaz a földeken dolgozó parasztok sokaságára is.183 
Az állandó munkakényszer felbomlasztja a családi közösségeket,184 ami az 
egész társadalom számára káros következményekkel bír, hiszen ezzel elve-
szítik az őket addig megtartó erkölcsi, szellemi hátteret. Holott Isten nem 
csak a gazdagoknak teremtette a világot, hanem az egész emberiségnek, 
amelyben az emberhez méltó élet feltételei mindenkit megilletnek.185

Prohászka felismeri azokat a követeléseket, amelyek szerint ebben a 
helyzetben az egyháznak nem elég a nyomorúság türelmes viseléséről pré-
dikálni, fel kell lépnie a nyomorban élőket sújtó igazságtalanságok ellen 
is, ideértve elsősorban a tízparancsolat hetedik parancsa ellen elkövetett 
tetteket.186 A tízparancsolat nem arra való, hogy a szegényeket riogassák 
vele, miközben a gazdagok háborítatlanul elteszik azt, amit másoktól meg-
kaparintottak és mindezt egyházi jóváhagyással.187 A klérus hallgatása és 
szociális tétlensége csak tovább fokozza a bajokat.188 

Az egyház szerepe itt elsősorban abban nyilvánulhat meg Prohászka 
értelmezésében, hogy érdeklődniük kell a bajok okai és mibenléte iránt 
és megoldási lehetőségeket kell keresniük a keresztény szociális értékek 
szem előtt tartása mellett,189 keresniük kell a papoknak a kapcsolatot a 
179 Prohászka komolyan vette a példamutatást, ezért saját földbirtokreform tervezetet 

dolgozott ki 1916-ban, melynek lényege abban állt, hogy az állam vegyen bérbe 
földeket a nagybirtokosoktól és alakítson ki rajta kisbirtokokat a szegény földmű-
vesek számára örökbérletként. Prohászka ezt a saját tési birtokán a gyakorlatban is 
megvalósította. Tamás 1934, 17-18.

180 Prohászka 1927 (11). 256.
181 U.o. 258.
182 U.o. 38.
183 U.o. 44.
184 U.o. 47.
185 Tamás 1934, 6.
186 Prohászka 1927 (11). 51.
187 Tamás 1934, 9.
188 Prohászka 1927 (11). 53.
189 U.o. 53.
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hívekkel.190 Továbbá pártolnia kell az egyháznak mindazon intézkedése-
ket, amelyek javítják a munkások helyzetét.191 Oltalmaznia, segítenie kell 
a rászorulókat a tehetősebb rétegek szociális munkába való bevonásával,192 
azzal, hogy bizalomra ösztönzi a bajban lévőket, hogy merjenek segítséget 
kérni az egyháztól és a keresztény eszmeiség szellemében kapják is meg ezt 
a segítséget, szolgáljanak rá erre a bizalomra az egyház képviselői.

Prohászka magáévá teszi a Rerum Novarum tanítását,193 amikor azt 
mondja, hogy a legnagyobb alamizsna, amit a rászorulók kaphatnak, nem 
más, mint ha megkapják a munkájuk után nekik járó tisztességes bért, amire 
több helyen is utalást tesz.194 Kifejezetten élesen195 foglal állást emellett, 
amikor egy alkalommal azzal provokálja az ezzel egyet nem értőket, hogy 
a papok éppenséggel fölmehetnének a szószékre és onnan hirdethetnék, 
hogy a szegénység Isten akarata, aki azt tanítja a munkásoknak, hogy rend-
ben van, hogy dolgoznak, de a bérüket nem kapják meg.196  Fontos, hogy 
ne a pénz hajszolása és a kevesek gazdagsága legyen az elsődleges motiváló 
erő, mint a kapitalista gondolkodásban, hanem a szükségletek fedezése és 
a minél inkább emberhez méltó életszínvonal megteremtése mindenki szá-
mára.197 Nem lehet a vagyongyűjtés, a pénzgazdaság köré rendezni a vilá-

190 U.o. 60.
191 U.o. 58.
192 U.o. 227-228.
193 Rerum Novarum: XIII. Leó pápa enciklikája a munkáskérdésről (az első pápai szo-

ciális körlevél) Róma, 1891. 3. fejezet, 17. pont. A Rerum Novarum egyházra vo-
natkozó szociális tanítása azt vallja, hogy az egyház nélkül nincs kiút a kor szociális 
problémáiból. Elismeri az egyes emberek közt meglévő különbségeket, de elveti az 
osztályharcot és a szocialisták által vallott, mindenre kiterjedő egyenlősítés lehető-
ségét. A munkáért járó tisztességes bér mellett a gazdagokat arra ösztönzi, hogy a 
fölöslegükből segítsék a nehezebb sorsú embertársaikat. Az egyház konkrét szociá-
lis feladatát pedig abban határozza meg a lelki támasz nyújtásán túl, hogy a gyakor-
latban is segítse a rászorulókat az ősegyház gyökereihez visszanyúlva gyűjtésekkel, 
szociális intézmények létrehozásával, karitatív tevékenységekkel. Rerum Novarum 
3, 13-24. Prohászka a maga részéről élen járt abban, hogy a magyar viszonyok közt 
ezeket az irányelveket alkalmazza és tanítsa.

194 Prohászka 1927 (11). 59. Ez az egyik legalapvetőbb kérdés, amit egy jól működő 
társadalomnak meg kell oldania és ma, száz évvel Prohászka után sem mondhatjuk 
azt, hogy ez maradéktalanul sikerült volna.

195 S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár szociális tanítása. In: Mózessy Gergely (szerk.): 
Prohászka Ottokár – püspök az emberért. Székesfehérvár-Budapest, 2006. 33. A 
továbbiakban: S. Szabó 2006.

196 Prohászka éles stílusa nem mindig vált közvetlen előnyére, mivel fiatal papként, ta-
nárként nem volt akkora tekintélye, mint a pápának, akinek az enciklikájára hivat-
kozott. A hazai konzervatív légkörben sokan negatívan viszonyultak hozzá emiatt 
is. S. Szabó 2006, 33.

197 Prohászka 1927 (11). 133.
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got,198 mert a pénz nem valóságos, önálló érték, hanem annak csak egyfajta 
jele.199 

Érdemes röviden megemlíteni Prohászkának azt az írását, amelyben 
a szellemi munka értéke mellett száll síkra. A kor egyik jellemzője (amely-
nek vannak máig ható irányvonalai), hogy a fizikai, termelő munka mellett 
értéktelennek tartják a szellemi munkát és naplopóknak az ilyen tevékeny-
séget végzőket (akkoriban jelesül az egyház képviselőit, a papokat).200 

Prohászka a szellemi munka improduktivitásának gondolatát azzal 
oldja föl, hogy minden munka produktív, ami értéket teremt, ami valami 
jót hoz létre, amit az ember élvezni tud.201 A szellemi javak pedig legalább 
olyan fontosak, mint az anyagi javak, tehát azok előállítása is produktív, 
vagyis értéket teremtő és elismerésre érdemes tevékenység, ahogy ezt Pro-
hászka példák hosszú során át magyarázza a cselédek által végzett házimun-
kával, az orvos gyógyító tevékenységével, vagy éppen a borbély munkájával, 
ami konkrét fizikai produktumot nem hoz létre, de mégis nélkülözhetet-
len ahhoz, hogy az ember élete élvezhető legyen.202 Mai világunkban sem 
lenne haszontalan ezt az érvelést szem előtt tartani.

Összességében leginkább az egyház szociális feladatainak pajzsra eme-
lésében tudjuk megragadni Prohászka gondolkodásának az újdonságát. 
Ebben követi a XIII. Leó pápa által a Rerum Novarum enciklikában lefek-
tetett alapelveket, amelyeknek első számú magyarországi követévé válik, 
valamint a kialakuló keresztényszocializmus egyik meghatározó alakjá-
vá.203 Nem könnyű ezzel helyt állni egy olyan világban, ahol több évszázad 
megoldatlan problémái sűrűsödnek össze egy olyan kataklizmává, mint az 
I. világháború, ahol egy dolgot lehet csak biztosan tudni, hogy a technikai 
fejlődés és az eltömegesedés okozta kihívásokra valahogyan reagálni kell. 
Nem maradhat minden úgy, ahogy korábban volt. Prohászka arra tapint 
rá nagyon határozottan, hogy az egyház nem teheti meg többé, hogy csak 
a lelkek üdvözüléséről prédikál és nem foglalkozik a világ aktuális gondja-
ival, nem ad választ arra a kérdésre, hogy ezen a világon milyen úton lehet 
mindenki számára emberhez méltó életet biztosítani.

Ezek a gondolatok napjainkban többé-kevésbé már természetesnek szá-
mítanak, azonban a XX. század hajnalán ez korántsem volt így. Viszont jól 
mutatja, hogy Prohászka sok tekintetben megelőzte a korát és ezt a szemléle-
tet közvetítette a követői, így Schütz Antal felé is, aki a maga módján ugyan-
csak tesz lépéseket annak érdekében, hogy a világ történelmi folyamatait és az 
egyház által képviselt értékeket egymással összeegyeztesse.
198 U.o. 192.
199 U.o. 193.
200 U.o. 84-85.
201 U.o. 90.
202 U.o. 91.
203 S. Szabó 2006, 31. Nem mellesleg a teológiaihoz hasonlóan a szociális gondolkodá-

sát meghatározó alapok is a római éveiben ragadtak rá. S. Szabó 2006, 32.
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Az idézett három nagy kötetben tehát Prohászka számtalan olyan 
gondolatot megfogalmaz, amelyek összehasonlítás tárgyát képezhetik egy 
további vizsgálatban Schütz Antal társadalom- és történelemszemléleté-
vel. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy bár mai szemmel olvasva talán 
kicsit bő lére eresztettnek tűnhet Prohászka néhány gondolatmenetének 
részletes kifejtése, és sokszor nehéz kihámozni belőle a lényeget, sok szem-
pontból ma is aktuális okfejtésről van szó.

Prohászka mint Schütz Antal példaképe
Hogy miként vélekedett Schütz Antal Prohászkáról mint példaképéről és 
mesteréről? Ennek megállapításához a leghatékonyabb segítség Schütznek 
a korábban már sokszor idézett, Prohászka pályáját felvázoló írása, amely 
külön kötetben jelent meg, de bekerült a Prohászka összes utolsó, 25. kö-
tetének az elejére is.204 Ebből megtudjuk, hogy Schütz számára Prohászka 
egy rendkívül összetett, sokoldalú személyiség. Egyrészt egy haladó szel-
lemiségű teológust lát benne a korai művei alapján,205 másrészt egy tudós 
gondolkodót, aki nyitott a világ nagy kérdései, a természettudományok, a 
bölcselet, metafizika irányába is.206 Harmadrészt egy misztikus imádkozó 
lélek Prohászka, aki a régi nagy szentek nyomdokain, Szent Bernát, Assisi 
Szent Ferenc, vagy éppen Avilai Nagy Szent Teréz útján jár az imádság-
ban. De nem, mint szerzetes remete teszi ezt, hanem mint olyan ember, aki 
ízig-vérig a saját korában él, látja és ismeri annak az összes problémáját, ki-
hívását, beleértve ebbe a szociális, gazdasági témákat, a munkásréteg sorsát 
és annak javítását taglaló kérdéskört is.207

Ha mindez nem lenne elég egy már eddig is mindenféle felemelő 
jellemzőkkel felruházott ember számára, akkor Prohászka ezen túl író és 
költő is gazdag érzelemvilággal, a kultúra és a művészetek iránti nyitottság-
gal, amelynek gyümölcsei ugyancsak több kötetet megtöltenek.208 Rend-
kívüli éleslátásával minden korabeli problémára tudott valamilyen módon 
reagálni és tette mindezt úgy, hogy mindvégig a katolikus egyház tanítását, 
a keresztény értékrendet tartotta szem előtt.209

Az írás napi tevékenységként volt jelen Prohászka életében, Schütz 
elmondása szerint délelőttönként napi 2-4 órát töltött írással, és a délutáni 
szabad idejét is meghatározta az olvasás és az elmélkedés, a szükséges infor-
mációk begyűjtése, amelyek eredményét utána másnap papírra tudta vetni. 
Nem csak magának írt, hanem megrendelésre is dolgozott, amennyire 

204 Schütz 1929.
205 U.o. 3.
206 U.o. 3-4.
207 U.o. 4.
208 U.o. 6-7.
209 U.o. 8. Schütz megemlíti, hogy Prohászka még élete végén, 69 évesen sem szorult rá 

arra, hogy szemüveget viseljen.
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tehette, minden felkérést elvállalt és mindennel határidőre elkészült.210 
Érdekességnek számít ugyanakkor, hogy Prohászka állítólag nem tartotta 
nagyra a saját írói tevékenységét, naplójában többször is utalt arra, hogy 
csupán irkálásnak, irka-firkának tartotta azt, amit csinált.211 Írásait nem 
gyűjtötte, amit másoknak írt, abból saját példányt nem tartott meg magá-
nak és a kiadói jogokkal sem törődött.212 Az, hogy ennek ellenére sikerült 
egy olyan összeállítást készíteni, ami az összes fontos írását tartalmazza, az 
leginkább Schütz Antal érdeme, aki örömmel tett eleget ezen tudományos 
szükséglet kielégítésének.

Összegzés
Ha egy mondatban akarjuk megfogalmazni, hogy mekkora hatást gyako-
rolt Prohászka Ottokár Schütz Antal  életművére, akkor az biztosan 
nem lehet kérdés, hogy az utóbbi életmű máshogy nézne ki az előbbi 
nélkül.213 A mai világban talán kevésbé megszokott, hogy azzal a rajongó 
lelkesedéssel tiszteljék meg egymást tudós emberek, mint amivel Schütz 
Antal adózott Prohászka tevékenysége előtt, akár a Prohászka összes 25. 
kötetében a püspök pályáját méltató tanulmányban, akár az akadémiai 
közgyűlésen elmondott beszédében.

Prohászka Ottokár a maga korában tökéletesen látta azokat a problé-
mákat, amelyekre kellő módon reagálva egy jobb, igazságosabb, emberhez 
méltó társadalmi rendszert lehetett volna fölépíteni, ami példa lehetett 
volna a világ többi országa számára is. Más kérdés, hogy az adott politikai 
körülmények közt mennyire volt realitása az általa képviselt értékek tet-
tekre váltásának, mindenesetre Prohászka értette és érezte azt a népi lel-
kületet, amely támogatást, segítséget várt mások mellett az egyháztól is az 
I. világháború borzalmai után ahhoz, hogy megsebzett világát új alapokra 
helyezve felépítse. 

Schütz Antal pedig messzemenőkig azonosult Prohászka értékrend-
jével, csodálta és tisztelte őt, aminek mindig, minden körülmények közt 
igyekezett hangot adni. Egyenesen a történelem egyik nagy emberének tar-
totta, aki a felmenőiből nem mutatható ki, így feltehetően isteni szándék 
működik benne.214 Ami a leginkább összekötötte a két nagy gondolkodót, 
az a problémáknak a magasabb szintről való vizsgálata volt: mondhatni 
210 U.o. 13. Ahol a napló-jegyzetei hiányosak, ott többnyire mások felkéréseinek a tel-

jesítése vette el az időt attól, hogy magának írjon.
211 U.o. 14.
212 U.o. 15. Ezen a téren Prohászka és Schütz személyisége élesen eltér, hiszen Schütz 

Antal életművét végigkíséri a szintetizálás, összegzés iránti igény, aminek nagyban 
köszönhető mások mellett éppen a Prohászka-életmű összeállítása, amely igény 
magából Prohászkából teljesen hiányzott.

213 Ennek részletezése a Schütz Antal műveit vizsgáló fejezetben válik teljessé, amikor 
majd világossá válnak az egyes visszacsatolások Schütznél Prohászka gondolataira.

214 Mózessy 2009, 26.
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isteni szemszögből próbálták magyarázni a kor nehézségeit és megérteni 
a világban zajló változások szükségességét és a megoldásnak a keresztény 
tanítások figyelembevételével történő kidolgozását. Nagy kár, hogy a II. 
világháborút követően mindkét gondolkodó, de különösen Schütz Antal 
a megváltozott politikai viszonyok közt feledésbe merült, mivel a rend-
szerváltás után nem volt egyszerű ott folytatni a társadalomról való gon-
dolkodást, ahol korábban abbamaradt és fölismerni, hogy a régiek közül 
kik azok, akiknek olyan örökérvényű gondolataik vannak, amelyek a ma 
embere számára is irányjelzőként, értékadóként szolgálhatnak.

Prohászka Ottokár fent vizsgált műveit végigolvasva jól látható, hogy 
számos ott tárgyalt probléma ma is jelen van a világban, legyen szó a tár-
sadalmi egyenlőtlenségekről, a világi javak igazságtalan elosztásáról, a nem 
megfelelő, az emberhez méltó élet megteremtéséhez nem elegendő mér-
tékű munkabérekről. Vagy éppen arról, hogy az egyház milyen megoldást 
tud kínálni a szükséget szenvedőknek, milyen módon tudja képviselni a 
keresztény értékeket a mai eltömegesedett világban. Abban az eltömegese-
dett világban, amelynek kibontakozása Prohászka és Schütz Antal korában 
kezdett elindulni. Amelynek végkimenetelét persze ma sem tudjuk bizto-
san, de amelynek irányát annak idején mindketten fölismerték.
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