
PPEK 818 Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról 

 

Prohászka Ottokár 
Elmélkedések az Evangéliumról 

 
mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) 

– a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában. 
 

Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért 
látogassa meg a http://www.ppek.hu internetes címet. 

 
 

  



2 PPEK / Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról 

Impresszum 

 
 
Prohászka Ottokár 
Elmélkedések az Evangéliumról 
 
 
Nihil obstat. 
Dr. Michael Marczell 
 
Nr. 358. Impimatur 
Strigonii, die 16. Februarii 1924. 
Dr. Julius Machovich 
vic. generalis 
 
 
Prohászka Ottokár – Jubileumi Sorozat / 4–5. kötet 
 
 
A borítón Fülöp Elemér Prohászka szobra látható 
 
 
Sorozatszerkesztő 
Barlay Ö. Szabolcs 
 
 
Szerkesztette 
Felsővályi Ákos 
 
 
 
 

____________________ 
 
 
A könyv elektronikus változata 
 

Ez a publikáció az azonos című két kötetes mű elektronikus változata. A két kötet 2009-
ben és 2010-ban jelent meg a Prohászka Baráti Kör kiadványaként Székesfehérvárott, az 
ISBN 978 963 88578 1 1 azonosítóval. E kötetek a Prohászka Jubileumi Sorozat 4–5. kötetét 
képezik. Az elektronikus változat a két kötetet együtt tartalmazza. A könyvet lelkipásztori 
célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. 

  



PPEK / Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról 3 

Tartalomjegyzék 

Impresszum................................................................................................................................2 
Tartalomjegyzék ........................................................................................................................3 
Tájékoztató.................................................................................................................................4 
Az elmélkedések hasonmás kiadásban ......................................................................................7 
 

  



4 PPEK / Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról 

Tájékoztató 

Prohászka Elmélkedések az Evangéliumról című művének jelen reprint kiadásával az volt 
a célunk, hogy egy olyan textust adjunk a Jubileumi Sorozatunkba, amelyet még maga a 
szerző, Prohászka Ottokár szerkesztett és adott közre. 

Önmagában már ez is nagy kutatást igényel, hiszen mint látni fogjuk, a szerző élete 
végéig formálta, alakította a kiadásokat. Életében egykötetes formában összesen négy kiadás 
jelent meg: 1908, 1910, 1914, 1924. Ezt mint folyamatot fázisokra osztva mutatjuk be. 

 
Első fázis 

A mű forrása Prohászka spirituálisi tevékenységéhez fűződik. 1891-ben Simor János 
hercegprímás kinevezte őt az Esztergomi Szeminárium spirituálisává. Mivel Prohászka a 
római jezsuita Collegium Germanicum-Hungaricum neveltje volt, érthető, hogy az ott átélt 
gyakorlatot akarta átültetni az esztergomi kispapok életébe. Ez azt jelentette, hogy minden 
este a kápolnában úgynevezett punctákat, elmélkedési pontokat adott számukra, amelyek 
alapján másnap végezték az elmélkedésüket. Ezekre Prohászka mindvégig nagyon felkészült, 
és írásba is foglalta a maga számára. Ezek az írások ma is megtalálhatók a Székesfehérvári 
Püspöki Levéltár Prohászka Archívumában. Ebből a – ha szabad mondani – „ömlesztett 
anyagból” válogatta ki maga Prohászka a később már nyomtatásban is megjelent anyagot, 
melynek az Elmélkedések az Evangéliumról címet adta. 

 
Második fázis 

Naplóiból és másoknak elmondott megjegyzéseiből, elejtett szavaiból tudjuk, hogy már 
1904 óta foglalkozott azzal, hogy ezeket könyv alakban is megjelenteti. Hogy ez mennyire 
megfelel a tényeknek, mutatja az, hogy tervét az 1905 decemberében történt püspöki 
kinevezése után pár évvel meg is valósította: Elmélkedések az Evangéliumról, Buzárovits 
Gusztáv esztergomi nyomdája, Székesfehérvár, 1908. 761 oldal. 

 
Harmadik fázis 

Ezután következik a székesfehérvári 1910-es második kiadás ugyanezzel a címmel, 
ugyanezzel a nyomdával (763 oldal). A kettő között a több apró változtatáson és finomításon 
kívül a leglényegesebb különbség, hogy Prohászka ezt a második kiadást kilenc új 
elmélkedéssel bővítette. Ezeket itt külön fölsoroljuk az elmélkedések kezdő és végső 
szavaival és a jelen reprint kiadás oldalszámaival. 

1. „A mult évet azzal zártuk be… szóval fölteszem, hogy szeretek.” Téma: újév, I. kötet 
132–134. oldal. 

2. „Nem vagyok magányos és elhagyott… Istenünk nevét s kegyelmét.” Téma: 
őrzőangyal, I. kötet 343–344. oldal. 

3. „Az alázatos Jézus… Inkább élek.” Téma: Krisztus önbizonysága, I. kötet 356–357. 
oldal. 

4. „S ezek is emberek voltak… se skarabeus ne legyen.” Téma: torz és tiszta lelkület, I. 
kötet 367–368. oldal. 

5. „Istennek személyes viszonya van az emberhez… sőt még inkább leszek az.” Téma: a 
nagy vacsorát rendező ember, I. kötet 379–380. oldal. 

6. „Szeresd a te Uradat… nehézségeiket elhárítanom.” Téma: a főparancsolat, II. kötet 
448–450. oldal. 

7. „Szeressük az Úr Jézust nagyon… citerám szólj mindig!” Téma: szeretet és békesség a 
Szentlélekben, II. kötet 486–488. oldal. 
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8. „A búcsúzó Mester mindenképen előkészíti tanítványait… a Szentléleknek okozott.” 
Téma: a lelki ember a búcsúzó Jézus nevelése alatt, II. kötet 495–496. oldal. 

9. „Szent Mihály a küzdő szellem… Ezeken küzdök én is.” Téma: Szent Mihály 
arkangyal, II. kötet 713–714. oldal. 

 
Negyedik fázis 

A bővített-javított második kiadáson a szerző már később nem változtatott, mindössze a 
közreadó és a nyomda változott, vagyis a harmadik kiadója a Szociális Missziótársulat, 
Stephaneum nyomda, Budapest, 1914, 744 oldal, a negyedik kiadója a Szent István-Társulat, 
Stephaneum Nyomda, Budapest 1924, 744 oldal. 

 
Ötödik fázis 

Az 1924-ig négy kiadást megért, 465 elmélkedést tartalmazó egy kötetben megjelent 
művön kívül van egy egészen más formátumú és más céllal összeállított kiadás is, amely 
szintén az ő életében jelent meg és „Füzetek” néven ismeri a bibliográfia. Bizonyára 
lelkipásztori okokból helyesebbnek vélte, hogy a nagy terjedelmű és szükségképpen drágább 
könyv formátum helyett füzetekben adja ki az egyes témákat. 1913 és 1916 között tíz füzet 
jelent meg. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük – amint ezt Schütz Antal Prohászka Ottokár 
Összegyűjtött Munkáinak idevágó kiadói jegyzeteiben leírja (6,345) – a 465 elmélkedésből 
többet elhagy, viszont 44 újat tesz hozzá. 

 
† 

 
Külön kell kitérni a Prohászka Ottokár halála utáni kiadások történetének fontosabb 

mozzanataira. 
Új lendületet adott az Elmélkedések történetében a mindmáig alapforrásnak tekinthető 25 

kötetes életmű sorozat: Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái (ÖM), szerk. Schütz Antal, 
Szent István-Társulat, Budapest, 1928–1929, amelynek 6. és 7. kötete tartalmazza ugyanazt a 
465 elmélkedést, melyet az olvasó most kezében tart. A nagy különbség az, hogy Schütz 
Antal minden elmélkedést számmal és címmel látott el. 

Az Elmélkedések az Evangéliumról kiadásának egy legújabb fejezetéről is kell néhány 
szót ejteni. Száz évvel az első kiadás után a hívek kérésére Székesfehérvárott a Papi 
Otthonban a jelen sorozat szerkesztője, Barlay Ö. Szabolcs Dr. Szappanos Béla kanonok 
igazgatóval együttműködve elhatározta, hogy az Elmélkedéseket négy részre osztva 
zsebkönyv formátumban újra kiadja. Valósággal megrendítő volt, hogy az első, Advent – 
Karácsony kötet után az olvasók a könyvet árusító Ecclesia könyvesbolton keresztül szinte 
követelték a folytatást. Magánkiadásként 2000 óta szünet nélkül újra és újra megjelenik a 
négy zsebkönyv: 

I. Advent – Karácsony (1–113. számú elmélkedések), 
II. Jézus nyilvános működése (114–269. sz.), 
III. Nagyhét – Húsvét (270–390. sz.) és 
IV. Pünkösd – Szentek ünnepei (391–465. sz.). 
A nyomdai munkát a Nagy József által vezetett Panax Kft. végzi. Mivel ez a hívek 

tömegének, a mai nagyközönségnek szól, itt nem a kritikai kiadás volt a fő szempont. Bár a 
Schütz Antal-féle számozásos, ötödik kiadást híven követi, itt a bibliai idézeteket – minden 
más kiadástól eltérően – a római kiadású Békés Gellért – Dallos Patrik által görög eredetiből 
fordított Újszövetségből veszi át. Ugyanezen okból az idegen nyelvű idézetekből is több 
elmaradt. 

 
† 
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Most át kell térnünk e remekműnek külföldi visszhangjára. Nincs a magyar lelki 

irodalomnak még egy ilyen alkotása, amelyet külföldön ennyire ismernének és ilyen sok 
nyelven mind a mai napig olvasnának. Senki nem vállalkozott eddig arra, hogy erről egy 
pontos összefoglaló bibliográfiai beszámolót készítsen. Ezért mi sem vállalkozhatunk másra, 
minthogy az általunk ellenőrzött adatokat közöljük. 

Már életében Wense Róza báróné fordításában megjelent német nyelven: Betrachtungen 
über das Evangelium, 1–3, Verlag der Josef Köselschen Buchhandlung, Kempten–München, 
1911–1912. 

Ugyancsak Prohászka életében jelent meg lengyelül Hermann Libiński SJ fordításában: 
Rozmyślania o Ewangelji. przeł. Herman Libiński, Kraków; Nakładem Wydawnictwa Księzy 
Jezuitów, 1926 (Kraków; Druk. „Przeglądu Powszechnego”) 492 s. 

Angolul a mű teljes kiadása 1937-ben jelenik meg: Meditations on the Gospels, translated 
by Margaret de Pál, in 3 volumes: 1. The nativity and infancy, 2. The public ministry, 3. The 
Passion, death and resurrection; Sheed & Ward, London, 1937. 

A francia kiadással kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, mert eddig több helyen is csak 
az első kötet nyomára bukkantunk: 1936-ban megjelent a nagyhírű francia domonkos, A. D. 
Sertillanges előszavával: Meditations pour l'année liturgique L'Avent – Noël –L'enfance du 
Christ. Traduit du hongrois par M(aria) Bacsa et M(aria) Genthon. (Lettre de 
recommandation par A. D. Sertillanges.) Paris-Tournai, 1936. 

A spanyol nyelvű első kiadás Meditaciones sobre el Evangelio. Tomo I. Advenimiento e 
infancia de Jesús, Tomo II. La actividad pública del Seňor, Tomo III. La Semana Santa, 
Pasión, Resurreción, Tomo IV. Pentecostés y festividades. trad. por el M. I. SR. D. Antonio 
Sancho, Ediciones Studium de Cultura, Madrid, 1944. 

Az olasz fordításról nincsenek teljeskörű adataink. 
 
Székesfehérvár, 2009. Advent 

Barlay Ö. Szabolcs 
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Az elmélkedések hasonmás kiadásban 
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