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NEWMAN ÚTJA AZ EGYHÁZHOZ

Az isteni Gondviselés irányítása míndnyájunk életében megnyilatkozik,
ha legtöbbször nem is szembetűnő .módon. Vannak azonban emberek, akiknek
élete mintegyszemléItető példa a Gondviselés működésére. J. H. Newman
élete azok közül vpló, melyeken Isten útmutató kezenyoma világosan felismer
hető, 'jeiéül annak, hogy Isten neki is fontos hivatást szánt népe és talán az
egész európai kereszténység- életében.

Hogy a Gondviselés észrevehetőmódon beavatkozik életébe és hogy tervei
vannak vele, maga is idejekorán észrevette és iparkodott készséges eszközül
odaadni magát. Amikor idősebb korában ismételten szinte aggályos gondos
sággal foglalja írásba élete emlékeit, azokat a, személyeket és eseményeket
emeli ki, melyek szellemét. érdeklődését, élete folyását szinte erőszakosan for
dították hivatásának irányába.

1816-ban már ott állott a postakocsi az ablakuk alatt és apja még mindig
tétovázott, vajjon Hounslow vagy Cambridge felé induljon-e egyetemre készülő

fiával. Oxford javára döntött, s ha nem így történik, Newman talán sohasem
jutott volna abba a teológlet légkörbe, amely olyan döntő hatással volt lelki
alakulására.

1818-ban győztesen kerül ki egy ösztöndíjért folyó versenyből. De rövi
desen meg kellett tapasztalnia azt is, hogyan ízlik a kudarc elviselése. 1820-ban
az egyetemi fokozatok elnyerésére készült. Ismerősei Iényes eredményt vártak
tőle, de a szerencse ellene fordult. Rendszertelen, sokfelé ágazó munkával
agyondolgozta magát, s amikor a felhívást hirtelenül egy nappal előbb kapta
meg, mint várta, elvesztette a fejét, egészen rosszul lett és többnapi sikertelen
kísérletezés után vissza kellett lépnie. Csak a borostyános fokozatot tudta
elérni, azt is gyenge mínösítéssel, Apjának őszinténmegírta, hogy a vizsgáz
tatók nagyon barátságosak voltak ugyan iránta, de idegei cserbenhagyták és
összeroppant. Apja eddig jogásznak szánta, de mert a sikertelen próbálkozás
kétessé tette, vajjon fia a nehéz hivatás területén viheti-e valamire, beleegye
zett, hogy belépjen az egyházi rendbe.

Newman azonban ezt a kudarcot egy pillanatig sem tekintette szellemi
teljesítőképessége mértékének. Hogy a csorbát kíköszörülje, egyévi pihenés
után tagságra pályázott az Oriel-kollégiumba. Az Oriel akkar az oxfordi szel
lemi élet központja volt. Minden törekvő fiatalember becsvágya. arra irányult,
hogy oda bejuthasson. Reményük azonban csak azoknak lehetett, akik egyetemi
pályafutásukban a legmagasabb reményekre jogosítottak. Newman sikerében
senki sem bízott, hiszen a pályázók között képességeikről és tudományos ké
szültségükrőlközismert ernberek is akadtak. A vállalkozás mégis sikerült.

Newman úgy emlékezett vissza erre a napra, mint élete legjelentősebb

napjára és évről-évre hálát adott érte a Gondviselés irgalmasságának. Kiemelte
a sötétségből, a szürkeségből és elindította a világosság, a hírnév felé. Olyan
emberekkel került itt állandó érintkezésbe, akiknek nevét csak kalaplevéve
merte eddig kimondani. Ezektől tanult meg önállóan gondolkodni, gondolataít
elrendezni és szabatos formába önteni. Sokat köszönhetett nekik hitének gazda
godásában is. Ezek hívták fel figyeimét többek között az Egyház apostoliságára,
a szenthagyományok nélkülözhetetlen voltára, az Egyház láthatóságára, ti külső
vallási gyakorlatok fontosságára.

1824-ben átmenetileg.a Szent Kelemen-templom lelkészségével bízták meg.
A papi hivatás tudata gyakorlatilag is kialakult benne. Sorban látogatta híveit,
hogy mindenkit megismerjen és őt is· ismerje mindenki. Nem tesz különbséget
templombajárók és nem járók között. Szívesen ajánlja fel templomonkívüli
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szolgálatait azoknak, akik' il templomban nem veszik igénybe. Öszintén meg
mondja nekik, hogy a templomba nem járó jó embert többre ti,rtja a templomba
járó rossz embernél, de a templomba járó jó ember mindig értékesebb a szemé
ben, mint a templomba nem járó jó ember. Munkája közben felmagasztosul benne
a papi jelleg és érzi, hogy a világ útjait egyszersmindenkorra elhagyta.

Amikor két év mulva tutorként tért vissza az Oriel-be, új hivatását is
elsősorban papi feladatának érezte. Erkölcsi és vallási 'védője akart lenni a
rábizott ifjúságnak. A provost azonban ném helyeselte sem nevelési, sem taní
tási elveit, s a feszültség annyira fokozódott köztük, hogyaprovost újabb növen
dékeket nem jelölt ki részére, s ilyenformán hivatalát 1832-re elvonta tőle.

Newman pillanatnyilag úgy vélte, hogy Isten', vissza akarja vezetni a magán
életbe, de rövidesen rájött, hogy új feladatra szemelte ki. Amint később megálla
pította, ha tutor maradt volna, a röpirat-mozgalom sohasem indult volna meg.

1832 végén délvidéki utazásra indult és Szicíliában olyan súlyosan megbete
gedett, hogy ápolói lemondtak életéről, Neki viszont' színte öntudatlanulismé
telgetett meggvőződése, hogy nem halhat még meg, mert Isten otthon munkát
tartogat számára.

Hazaérkezése utáni vasárnap tartotta egyik tanártársa az egyetemi temp
lomban prédikációját a nemzeti aposztáziáról, s ez a nap lett az új vallási moz
galom kiindulópontja.

Angliában ugyanis nagy politikai fordulat történt: a liberálisok jutottak
uralomra. London utcáin magas egyházi személyeket megfenyegettek és szidal
maztak. Úgy látszott, hogy az utolsó 150 év alatt teljesen kiveszett az ország
ban a régi vallásosság. Az egyháziméltóságokat alkalmatlan emberek szállották
meg. Ez juttatta a liberálisokat diadalra. Ezek elvetették a dogmákat, a vallást
pusztán érzelmi dolognak tekintették és az Egyházat el akarták választani az
államtól. '

Newman 1828-tól rendszeresen tanulmányozta az egyházatyák műveít és
önkénytelenül is összehasonlitotta a széttépett, ingadozó, a maga erejét nem
Ismerő angol egyházi szellemet az első századok friss, eleven, lendületével.
A vértanuk türelme, a püspökök rendíthetetlensége, a terjeszkedés örömteljes
üteme lelkesítette és megalázta egyszerre. Ai.jövö kilátásai aggodalommal töl
tötték el, a tétlen tanácstalanság bosszantotta. A liberalizmus győzelme egyházi
ügyekben is biztosnak látszott. Úgy érzi, második reformációra van szükség
és magános óráiban többször támad az a gondolata, hogyaszabaditás művének

nem a sokaságtól, hanem a személyiségektől kell kiindulnia.
Röpiratsorozatot indít meg azzal a céllal, hogy az angol Egyházat apos

toli alapokra vezesse vissza. Az első röpiratot a papi hívatásról írja. Tiltakozik
benne az állam és az Egyház szétválasztása ellen, mert az állam anyagi támo
gatásának megvonása a papságot teljesen a nép kegyének szolgáltatná ki.
A nép tetszése irányítaná a papokat, holott a papoknak kell ,irányítaniuk a
népet. Hogyan őrízhetné meg a papság a reája bizott igazságokat ,ha befolyása
népszerűségétől függ? Nem az-e a pap.ság feladata, hogy ellene mondjon a
világnak? De akkor hogyan hizeleghet neki.? A pap tekintélye nem nyugodhatik
előnyös világi tulájdonságokon, hanem az apostoliságon kell nyugodnia. A pap
ság nem vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfiú indulatából. hanem Istentől

született. Erre utal a pappászentelés szertartásának minden imája.
Már ennek az első röpiratnak megjelenése a katolikus Egyházzal való

rokonszenvezés gyanújába keveri Newmant és először készteti arra, hogy
szembenézzen ezzel a kérdéssel.

A katolicizmusról gyermekkorában senki sem beszélt előtte, csak hírből
ismerte. 15-16 éves korának egyháztÖrténeti olvasmányaiból beléje rögződött
az a meggyőződés, hogy a pápa az antikrisztus és a római Egyház az anti.
krisztus szövetségese. A katolikusok egyenjogúsításáért folytatott parlamenti
harcok idején úgy látta, hogy a hitetlenség és a római rendszer jól megférnek
egymással, sőt összetartoznak. Meggyőződése szerínt tehát katolíkus-ellenes
volt és ha az emancipációt nem támadta, azt csak azért tette, mert az
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O'Connell-el szővetkező liberálisok ellen kedvezőbb terepen akarta a küzdelmet
felvenni. Itáliai ~tazása idején a műemlékek tetszettek neki, de az erkölcsök
nem. Úgy látta, hogy szellemükön kivül mindenük isteni az ottani embereknek.
Elismeri viszont azt is, hogy szellemüket igazában nem ismerhette meg, mert
távoltartotta magát a velük való érintkezéstől. Irígyli Rómától, hogy híven
megőrizte az ősegyházból azt, amit ők elvetettek, de il röpiratokkal éppen azt
akarja beláttatni, hogy amit Róma a magáénak tart, az az övék is lehetne, ha
akarnák. Fokozni akarja az anglikán hívekben az ősegyház iránti tiszteletet.
Szeretné meghonosítani a már ott rnegtalálható szokásokat: a megholtakért való
könyörgést, a breviarium ímádkozását és a papi nőtlenséget.

A kövétkező röpiratokat különböző, vele rokonszenvező személyek írták.
A közvélemény állandó izgalomban volt miattuk, s az alsóházban is támadás
hangzott el Oxford ellen, ahol olyan emberek, akiket azért fizetnek, hogya
protestantizmust tanítsák, mindent elkövetnek, hogy a dolgokat közelebb vigyék
Rómához. A botrány azonban akkor tört ki, amikor a röpiratok megindítása
utáni nyolcadik évben megjelent a 90. röpirat. Ebben Nevman azt vizsgálta,
högy a 39 anglikán tétel mennyire engedi meg a katolikus szellemben való
értelmezést. Ezeket a tételeket alkotóik egyenesen a katolikus tanítás elítélésé
nek szánták és a szokásos értelmezések is mindig ilyen jelentést tulajdoni
tóttak neki.

Érthető, hogy Newman röpiratával a támadások pergőtüzébe került. Az
anglikán püspökök azon a ponton álltak, hogy ünnepélyesen elítélik. Newman
a maga igazolására idézeteket gyüjtött össze a 17. századbeli nagy teológusaik
műveiből, ezzel ellenfeleit zavarba hozta és tekintélyűket egy időre csökken
tette. A püspökök is úgy látták legjobbnak, ha pihentetik az űgyet, amíg lehet.
Először arra akarták Newmánt rávenni, hogy röpiratát vonja vissza, s amikor
erre nem volt hajlandó, megígérték, hogy nem ítélik el, ha röpiratát ő sem védi
és további röpiratok kiadását megszünteti. Newman ezt az oxfordi püspökhöz
intézett levelében megígérte.

Az ügyuzonban ezzel nem ült el. Egyrészt az ujságok csaptak továbbra
is nagy lármát és szokatlan izgalomban tartották az .egész Londont, másrészt
magánosok árasztották ellevelekkel Newmant és főképen áttérése iránt ér
deklődtek.

Newmannak . nagyon fájt, hogy torkára forrasztották az igazságot, hogy
nem engedték meg neki az ő felfogása szerinti szabad értelmezést, amit pro
testáns irányban mindenki ellenmondás nélkül 'megtehetett. Pedig nem ment
messzebb a tételék betűszerinti értelmezésénél és nem akart többet bizonyítani,
mint hogy azok nem állnak szükségképeni ellentétben a katolikus tanokkal.
De még mindig nem akarja látni, hogy egyháza protestáns, még mindig hiszi.
hogy középút a katolicizmus és a protestantizmus között, Tudja, hogy a katolikus
Egyház tanításában közelebb áll az' ősegyházhoz. de viszont szemére veti, hogy
egyes országokban a néphit és a vallásos szokások főkép Szűz Mária és a
szentek tiszteletében szerinte elütnek ettől a helyes tanítástól.

A középút lehetőségébe vetett hitét 1839 nyarán u monophysták történe
tének tanulmányozása ingatta meg először. Az 5. század közepén a 16. és a 19.
század kerszténységét látja tükröződni. A tükörben látja a maga arcát és
monophysita volt. A középút Egyháza ugyanazt a helyzetet fogadta el, mínt
akkor a keleti közösségek, Róma ugyanaz volt akkor is, mint maj a protesténsok
voltak az eutychiánusok. Az Egyházat, mint ma, akkor is kíméletlennek, ke
ménynek, parancsolónak, elbízakodottnak, kegyetlennek lehetett mondaní. Az
eretnekek ravaszok, váltoáékonyak, .zárkózottak, álnokok voltak; hízelegtek az
államhatalomnak és egymásközt sohasem értettek egyet, csak az állam segitsé
gével. A világi hatalom mindig egyeztetésre törekedett, nem törődött a láthatat
lannal és az előnyt tette a hit helyébe.

Newman egy pillanatig arra gondolt, hogy a római Egyház végül is jog
szerűnek fog bizonyulni. De azután nézetei a régiek maradtak. Elhatározta,
hogy csak értelmétől engedi magát vezettetni, nem képzelőerejétől. Bizonyos
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volt benne, hogya gondolat ujból hatérozottabbTormében és nagyobb bizo
nyító erővel fog visszatérni, ha felülről jött. Most támadt először aza gondolata
is, hogy Krisztus igazi helytartóját a világ. szükségképen mindig antikrísztus
nak látja. A valódi mindig hasonlít a hamisítvényhoz. Tehát az Ilyen rágalmazás
szinte egyik ismertetőjele az Egyháznak.

Hogy ennek a belátásnak az erejét csökkentse, Rómában "a ~vetkezet"

lenséget, a becsvágyat, az alattomosságot és az állítólagos agyefúrtságotv-tá
madta. S ebben a támadásban nagyon' goromba volt. ,~Mi, angolok - ír.a 
szerétjük a férfiasságot, a szilárdságot, az igazságot, Róma soha nem nyer
meg bennünket, ha ezeket az erényeket meg nem tanulja és nem gyakorolja,'!
Mindezzel azonban nem tudta megakadályozni az anglíkánok bizalmatlanságának
fokozását. Már-az egyetem előljáróinak sem tetszett prédikálási módja. Szemére
vetették, hogy beszédei önkénytelenűl is rokonszenvet ébresztenek Róma iránt
a hallgatóságban. Neki azonban még mindig az a meggyőződése, hogya protes
táns szellem előbb vezet hitetlenségbe. mint az ő beszédei Rómába.

1841 folyamán azonban három olyan ütés éri, hogy azok erejét nem
bírja kí.

Az ariánusok történetének tanulmányozása ugyanazzal az eredménnyel
járt, mint korábban a monophysitáké, csak még határozottabb formában. Vilá.
gosan látta, hogy a tiszta ariánusok a protestánsok, a fél ariánusok az anglíké"
nok, Róma pedig akkor is ugyanaz, mint ma. Ez volt az első ütés.

Ezt még ki sem heverte, amikor jött a második. A püspökök, ígéretük elle-:
nére, pásztorleveleikben egymásután támadják. Látni lehetett, hogy a 'ta
madások megfontoltak és tervszerűek voltak. Néhányan az anglikán Egyházbói
átléptek a katolikus Egy1:)ázba és azt a röpiratoknak tulajdonították. Newman
viszont a hibát nem a röpiratokban. hanem a helytelen egyházi politikában
találta meg. A röpiratokben lévő meggyőző erő Rómának használ, ha azokat az
angol Egyház elveti, de az ő javát szolgálja, ha elfogadja. Ha azonban az elöl
j~rók nem méltányolják a bennük rejlő elveket. sőt nem is tűrik, akkor híveik
kénytelenek arra a meggyőződésre jutni, hogy vagy az elveket, vagy az Egy-
házat kell feladniuk. .

S ugyanakkor, amikor a katolicizmus felé való mérsékelt közeledést
ilyen élesen eIítélték, beleegyeztek abba a porosz király által kezdeményezett
tervbe, hogyaközelkeleten élő protestánsok és eretnekek védelmére .Ieruzsá
lemben anglikán püspökséget állítsanak fel. -Ez volt a harmadik ütés. 
Jeruzsálemben mindössze féltucat zsidóból lett anglikán élt és Newman úgy
látta, hogy a vallással politikai célra visszaélnek és az angolokat esetleg
protestáns Iígába viszik bele. Már fiatalkorában elutasított magától minden
protestáns vonatkozást és ez az idegenkedés csak növekedett benne történeti
tanulmányai folyamán. A történelem arra tanította,' hogy a kereszténység leg
kevésbé a protestantizmussal azonos. Ha volt valamikor egyáltalában olyan
hítrendszer. amilyet a protestánsok hirdetnek, akkor az nyomtalanul eltűnt,

mintha vizözön pusztította volna el. Vízözön, mely éjtszaka jött és mindent,
amit ebből az Egyházból talált, eláztatott, szétmosott, levegőbe illantott, hogy
mire a kakas megszólalt, nemcsak hírmondó, de mégcsak nyom sem maradt
utána. Amikor tehát azt látta, hogy a püspökeik a jeruzsálemi anglikán püspök
ség felállításával a protestánsokat az anglikán egyházi közösségbe akarják
engedni, az a gyanú ébredt fel benne, hogy Egyháza nemsokára nemcsak meg
szűnik Egyház lenni, hanem hogy a 16.századtó~ kezdve egyáltalában nem is
volt az. Mint anglikán pap, mínt az oxfordi Szűz Mária-templom plébánosa,
lelkiismeretének megnyugtatására az oxfordi püspökhöz intézett levelében til
takozik a terv ellen és megtagadja annak elismerését.

Ez a lépése ismét nagy vihart támasztott és a szenátus rendeletet készült
kiadni az egyetem megtiszfítására. Newman azzal ,« gondolattal foglalkozik,
hogy elhagyja az egyházi rendet, mert nem maradhat az angol Egyház szolgá-.
latában. De katolíkussá nem akar lenni, egyrészt a szentek tisztelete miatt,
másrészt mert keveset tart az .olyan emberekről, akik a püspökök egy lépése:
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miatt rögtön az Egyházat hagyják .el. Vívódásaiból egyelőre annyi lesz, ho~y
a St. Mary-templomban helyettest alkalmaz, maga pedig visszavonul Littlernore
leányegyházba és néhányadmagával szerzetesí; szigorúságban él.

St. Mary az egyetemmel kapcsolatos oxfordi templom volt, s Newman
1828-ban lett plébánosa. Innen hirdette az igét már két évtizednél hosszabb idő

óta. A hely is megkövetelte a beszédek magas színvonalát, de ez felelt meg a
szónok egyéniségének is. Maga írja, hogy négy beszédét kevés változtatással
tanulmányként adta ki, de ugyanazt megtehette volna 12 kötetet ,megtöltő

beszédeinek nagy részével. Az egyházi szónokoknak ahhoz a ritka fajtájához
tartozott, akik nemcsak mások tanítására és buzdítására gondolnak, hanem
beszédeik tárgyául olyan kérdéseket választanak, amelyeknek megoldása őket

magukat is érdekli, Közvetlenül dogmatikus tárgyat ritkán választott, az élet
-gyakorlatí oldalával szeretett foglalkozni. Elhibázottnak tartotta azok felfogását,
akik a vigasztalást tekintették a prédikáció főtárgyának. Nála a szeritség a
nagy cél. Életfelfogása rendkívül szigorú. Már egyetemi hallgató korában ne
vetségesnek tartotta, ha társai a kollégium szigorúságára panaszkodtak. Ide
genkedett a mulatozásoktól, s botrányosnak tartotta a közös áldozásokat követő

pezsgős reggeliket. Tutorkorában hevesen szembefordult a gavallér-hallgatók
kal, akik előkelő, gazdagok voltak és nagyreményű kilátásaik nyíltak az érvé
nyesülésre. Távol állott azonban' attól, hogy csak a mások gyengeségeire építse
beszédeit. Megszólal bennük míndaz, amit Isten jelenlétében állva, gondos önvizs
gálat megállapíthat: bujkáló hajlamok, megesett gyarlóságok, vagy a tőlük

való félelem, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szenvedések, megpróbál.
tatások tapasztalata és az általuk érlelt bölcseség. A lustaság, a hiúság, a
büszkeség, a türelmetlenség, a kedvetlenség a határozatlanság, a szórakozások
keresése, a nyelv fékezhetetlensége, az anyagi gondoktól, a világtól való féle
lem, vagy a világnak való hízelgés, a dícséretnek, a csodálatnek. az ünneplés
nek a keresése, az előkelőkhöz, a befolyásosakhoz való alkalmazkodás, a keresz.
tény kötelességek teljesítése elől a kibúvók keresése, általában a látszat
vallásossággalvqló megelégedés azok a hibák, amelyekre gyakrabban felhívja
a figyelmet. Finom, szemérmes lelkületére vall, hogya durva erkölcsi kisiklá
sokkal nem foglalkozik. Ezeket csak "alacsony szenvedélyek" néven, szokta
összefoglalni. Szent Pál tanítása szerint ilyeneket mégcsak említeni sem illik
keresztények, között. Az erények közül a naponkénti önmegtagadás, az enge
delmesség, a bánat, a jószándék azonnali megvalósítása, a másvilági dolgoknak:
az evilágiakkal legalább azonos mértékben való értékelése, az örök életért
földi kockázatok vállalása, a kapott kegyelmekért való hála, ártatlan szórakozá
sok, kedvtelések megtagadása, a megszégyenülés elviselése, a megszólásoknak
önismeretünkre siolgáló felhasználása fordulnak elő gyakrabba,n beszédeiben.
A Szentírás ritka ismerete, a szentírási gondolatok .mély értelmének feltárása,
I;agyogó szellemesség, nagy lelkiismeret, életbölcseség és mindezeket átható
őszinte vallásos lelkület, a tettetésnélküll kenet jellemzik beszédeit.

Azonban nagy értékei mellett is - úgy látszik - gyakran kifogásolták
szigorúságát, mert beszédeiben is, más írásaiban is többször védekezik: "Tudom
- írja -, hogy olyan igazságokat tartalmaznak, melyek nem izlenek az embe
reknek. De a megfeszített Krisztusról való tanítás az erény és a jámborság
egyetlen forrása, a béke és a vigasztalás egyetlen alapja".

Beszédeinek felépítese lassú ütemű. Nehezen halad, sőt vissza-visszatér.
Sodró elragadó lendület nincs bennük. Szentírási példák és idézetek fölös bő

séggel sorakoznak. Nemcsak a szorosan vett bizonyító erejűek, hanem gyakran
a csak vonatkozáaba hozhatók is. Ha fel akarjuk ezeket a beszédeket használni,
úgy érezzük, hogy ami mai viszonyainknak megfelelőbb, ha bizonyítékaik közül
csak a jellegzeteseket használjuk fel és bizonyos átcsoportosítással a beszédek
nek gyorsabb lendületet adunk.

Newman nem könnyű, nem tömeghatások kiváltására alkalmas szónok.
De ha nincs is a világ nagy rhetorai között, mínt igehirdetönek kétségtelenül
minden idők legnagyobbjai között van a helye. Tisztában volt jelentőségével
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és feladatának nagy fontosságával. Ha mégis a lemondás gondolatával foglal
kozott, nemcsak azért tette, mert elöljáróival ellentétbe jutott, hanem mert lel
kében is megkezdődött a hasadás. És ez a hasadás minden erőfeszitése ellenére
is egyre nagyobb lett. Barátai ebben az időben adták kezébe Szent Ignác lelki
gyakorlatos könyvét és egy sorozatot olasz népi ájtatossági füzetekből. Csodál
kozva állapította meg, hogy a Szűzanya és a szentek tiszteletéről nem azt találta
meg bennük, amire számitott. Gondosan méregette, mekkora helyet foglalnak el
az olasz nép ájtatosságában, mert ezt a népet gyanúsitotta leginkább visszaélé
sekkel. A mérlegelés azzal végződött, hogy szinte keveslette, amit Szűz Máriá
ról és a szeritekről a könyvekben talált. O is tisztelte a Szent Szűzet is, a szen
teket is, de a katolikusokról azt hitte, hogy kis isteneket csinálnak belőlük.

Kételyei most már kinzókká lesznek. Elhatalmasodik rajta az érzés, hogy
nem szeretne az anglikán egyházban meghalni. De el kell-e az embernek
viselnie, hogy ott éljen, 'ahol nem halhat meg? Vajjon engedetlenek voltak-e
a mózesi törvény iránt 'azok, akik az evangéliumtóle:n,gedték magukat vezet
tetni? 1843 februárjában ünnepélyesen visszavonja míndazokat a sértő kitétele
ket, amiket valaha a római Egyházról írt. Szeptemberben lemondott 'St.. Mary
ről, Littlemore-t ís beleértve.

De voltak ellentétes aggodalmaí ís. Hátha valami rettenetes csalódás
kerítette hatalmába? Évek hosszú során át nem tartotta-e bízonyosnak, amit
most elvet? Van-e valami belső kezesség arra nézve, hogy nem fOK ismét hitet
cserélni, ha katolikussá lesz?

Hogy ennek a lelki bizonytalanságnak végetvessen, szigorúbb életmódot
folytatott és megvilágításért imádkozott, azután olyan mű írására határozta el
magát, melyben tüzetesen megvízsgálja a keresztény tanítás fejlödését, Látni
akarja, hogy amit a katolíkus Egyház Krisztus Urunk és az apostolok tanitásá
hoz hozzáadott, az. eredeti tanításnak egészséges fejlődése, kibontakozása-e,
vagy fokozatos megrontása. Meg akarja magának adni a véleményváltozás
lehetőségét és biztosítani akarja vitás nézetei határozott kialakulását. Ha meg
győződése a könyv befejezése után is erős marad, megteszi a szükséges lépé
seket a katolikus Egyházba való felvételére.

A könyv (Essay on the Development of Chrístian Doctrine) megírásában
tüneményes tehetség egyesült párját ritkító tudással. Valóban eredeti mű, mely
nek nincsenek elődei és mintái. Egyforma bizonyiték Newman gondolkodó,
rendszerező erejére és tudományos felkészültségére. Pontosan, világosan meg
szövegezí tételét, kifejti, bölcseletileg mínden oldalról megvilágítja és gyakor
lati példákkal bizonyítja. Olvasás közben elkápráztat, mint egy sakknagymester,
aki szimultán játékban ellenfelei minden lehetőségével számolva, teszi meg
döntő lépéseit. A pogány klasszikus írók, a szentatyák, az eretnekségek, a ké
söbbí nagy teológusok ismerete kimeríthetetlen bőséggel árad lapjairól. De
éppen ilyen otthonossággal hivatkozik történelmi, politikai, bölcseleti, vagy
matematikai példákra. Sokoldalú leleményességének, alaposságának, lelkiísme
retességének nincs határa. Szinte aggályos a teljességre való törekvésben.
Könyve nehéz, kitartást, nagy felkészü1tségetés a teológia felsőbb rétegei iránt
való érdeklődést követelő olvasmány. Sehol sem engedi meg az olvasó szelle
mének ellanyhulását.

Mielőtt könyvét befejezte volna, már belépett a katolíkus Egyházba. Bár
·a könyvet később többször is átdolgozta, végső formájában is torzó maradt.
Utolsó fejezetei csak vázlatokat adnak. Már írás közben arra a következtetésre
jutott, hogy nincs középső út a hitetlenség és a katolicizmus között, Követke
zetes szellemnek vagy az egyiket, vagy a másikat kell vállalnia.

A lépés megtételére való' elhatározás azonban tiszta belső meggyőződése

-ellenére is rendkívűl nehéznek bizonyult. Pótolhatatlanoknak érezte azokat az
.áldozatokat, melyeket érette meg kellett hoznia. "Sok embernél jó nevem van
- írja ebben az időben -, teljes meggondoltsággal feláldozom. Még több ember
nél rossz nevem van. Betöltöm leggonoszabb vágyukat és hozzásegítem őket

.az annyira sóvárgott győzelemhez. Megszomorítom azokat, akiket szeretek.
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Nyúgtalanítomezokat, akiket tanítottam, vagy támogattam. Olyan emberekhez
megyek, akiket nem ismerek és akiktől nagyon keveset várok." Majd: "Min~

dent,ami kedves volt nekem, elvesznek tőlem. Napjaim odavannak, mint az
árnyék, és én elszáradtam, mínt a fű". "Életem virágkora odavan és én nem
vagyok semmi." . ,

. Azután megtérése egyik napról a másikra magától értetődő könnyedség
gel következik be. Úgy hullt az Egyház ölébe, ahogyan az érett gyümölcs leesik
a fáról. Amikor arról értesült, hogy egy olasz passzionista szerzetes Angliából
útban van Belgium felé, barátai révén megkérte, hogy vegye őt fel Krisztus
igaz nyájába. A felvétel 1845 október 9-én történt meg. A páter feljegyzései
szerint Newman rendkívül megindult volt és a hitvallást megindító nagy hévvel
tette le.
. Atlépésével - amint később tanuskodik róla - vallási nyugtalanságai tel

jesen megszűntek, Ebben a tekintetben tökéletes békét és nyugalmat élvezett,
kételyek nem bántották többé. Emberí aggodalmai sem váltak egészen valóra,
Isten irgalma kárpótolta azért, amit elvesztett. A katolikusok szerfelett szíves
barátsággal fogadták és értékes régi barátai sem tagadták meg. Megújultak
azonban a személye elleni támadások, amelyekhez most már katolikusok is
csatlakoztak. Megtérésének őszinteséget és tanításának tisztaságát vonták
kétségbe.

Megtérése után eleinte világi foglalkozást akart keresni magának, majd
1847-ben Rómába ment, ahol áldozópappá szentelték. Angliába visszatérve
IX. Pius pápa helyeslésével Néri Szent Fülöp szabályai szerint oratóriumot ala
pított Birminghamben. Ismét megkezdte igehirdető tevékenységét és konfe
rencia-beszédeiben azokat a vallási kérdéseket ölelte fel, melyek az angolokat
a katolikus hittől visszatartják. 1851-ban az új dublini katolikus egyetem rekto
rának hívják meg. Az egyetemet az angolul beszélő katolikusok szellemi köz
pontjává szerette volna fejleszteni, de törekvése nem járt sikerrel. Az angolok
nem mentek az ír egyetemre, az írek viszont bizalmatlanok volták a rektor
iránt, aki nemcsak angol volt, hanem még konvertita is. 1858-ban vissza is tért
Birminghambe. .

Oratoriánus társaival élénk, buzgó munkásságot fejtett ki. Míssziót tar
tottak, látogatták 'a szegényházakat, a fogházakat, katolikus alakulatokat szer
veztek és segítettek a lelkipásztorkodó papságnak. Amikor Bilstonben olyan
erővel pusztított éj. kolerajárvány, hogy a város két papja nem győzte a beteg
látogatásokat, Newman másodmagával segítségül sietett és mindaddig ott
maradt, míg a vész meg nem szűnt. Barátai ösztönzésére az angol jellemnek
megfelelő katolikus nevelőintézetet alapított, mely nagyon jó hírnévnek és
kedveltségnek örvendett.

Közben a támadások állandóan folytak ellene. Közkeletű volt a vád, hogy
az angol Egyház iránti magatartása nem volt becsületes és őszinte. Évekig ott
maradt, ahol nem lett volná joga maradni. A Gondviselés megengedte ezeket a
támadásokat, hogy megérjen benne legnépszerűbb és talán legnagyobbhatású
könyvének terve. 1864-ben érte a legcsúnyább és legérzékenyebb támadás,
melynek súlyát növelte, hogy előkelő helyről jött. Kingsley történelemprofesz
szor, azt írta egyik cikkében, hogya katolikus papságnak sohasem tartozott az
erényei közé az önmagáért való igazság szeretete. Bizonyításként Newmanre
hivatkozott, aki szerinte azt tanította, hogy az igazságra nincs is szükség, az
ég a ravaszságot adta fegyverként a szentek kezébe. Aki Newman könyveit
olvassa - írja tovább ~', sohasem lehet biztonságban, vajjon nem vezeti-e
félre valami ravasz kétértelműséggel.

Newman míndíg érzékeny volt a becsületére és ha két évtizeden keresztűl

hallgatott is és a jövőre akarta bízni a maga igazolását, most úgy érzi, véde
keznie kell nemcsak a maga, hanem az egész katolikus papság nevében. Véde
kezése egész könyvre terjed, melynek cime: Apologia pro vita sua. Katolikus
meggyőződésénekfokról-fokra való kialakulását tárja fel benne. Bevezető feje
zeteiben a' régi harcos éled fel, aki hangsúlyozza ugyan, hogy semmi ellenséges
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indulatot nem érez támadója 'iránt, de ez nem akadályozza meg abban, hogy
erős szavakkal ne mondja meg a véleményét ellenfele eljárásáról. Galádnak
-és gorombának bélyegzi támadási módszerét, mert íorrásmérgezéssel akarja
számára még a védekezést is lehetetlenné tenni, gyanút, bizalmatlanságot akar
kelteni minden szava iránt, hogy ne higgyenek neki. "Nem tűrhetem -írja
tovább -, hogy szemtől-szembe hazugnak, gazembernek minősítsenek. Hitem
és nevem iránti kötelességemet tagadnám meg, ha tűrném. Tudom, hogy Semmi
olyasmit nem követtem el, ami ilyen gyalázkodást érdemelne. ff

Könyve célját abban foglalja össze, hogy kiindulási pontjának rnegadásá
val meg akarja mutatni, milyen külső alkalmakra, vagy véletlenekre vezethetők

vissza meggyőződésének alakulásai. Meg akarja mutatni, hogyan fejlődtek,

erősbödtek, helyesbültek, kapcsolódtak, hogyan jutottak ellentétbe és .változtak,
továbbá, hogy milyen volt az ő magatartása v:elük szemben.

A könyv rendkívüli érdeklődést váltott ki' és nagy szerepe volt Angliában
a katolikusok iránti ellenszenv eloszlatásában. Részletesebben nem foglal
kozunk vele, hiszen egész írásunk legnagyobbrészben ezen a könyvön épült fel.

1870·ben jelent meg utolsó nagy irodalmí műve (Grammar - of assent),
melyben bölcseletileg vizsgálja, hogyan alakul ki a lélekben a bízonyosség val
lási kérdésekben. Amit történetileg vizsgált a keresztény tanítás fejlődéséről

írt könyvében, amit magára vonatkozólag leírt az Apológiában, annak a viz.s
gálódásnak most megalkotja ff módszertanát, a bölcseletét és ez lesz legtudomá
nyosabb könyve. Bár egész élete a bizonyosságért való küzdelemben telt el, a
munka mégsem volt könnyű. Húsz évig készült megírására és számtalan válto
zatban kísérelte meg mondanivalója számára a helyes forma megválasztását,
De a sok sikertelen próbálkozás között sem hagyta el a biztató érzés, hogy ki
kell hoznia, amit olyan világosan lát, a keresztény hit igazságainak értelmt
megalapozását. Amikor végre elkészült, csodálatosan érett, gazdag és szép
könyv lett belőle, telve Newman írásainak értékeivel. A könyvért katolikus
oldalról mégis sokat támadták és a nominalista filozófiai írány követésével
vádolták.

1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá nevezte ki és ezzel az Egyház részéről

megadta értékének a legfőbb elismerést. Amikor 1890 augusztus ll-én meghalt,
az egész Anglia gyászolta.

Newman a Gondviselésnek kétségtelenül kiválasztott embere volt. Nem
csak életének fordulatai, hanem eredményei is mutatják ezt. Kimutathatóan
háromszáznál nagyobb azoknak a száma, akik az ő közvetlen hatására tértek
meg a katolikus Egyházba. Közvetlen hatása művei révén folytatódik halála
után is nemcsak Angliában, hanem fordítások által Franctaországban és Német
országban is. Elmélkedéseiben már magyarul is inegszólalt. Általános megál
lapítás szerint a 19. század legnagyobb vallási lángelméje, legelső hitvédője

és keresztény bölcselője.

Mint egyéniség is tiszteletreméltó. Az imádságot 'és a szigorú lelkiismeret
vizsgálatot fiatalkorától kezdve komolyan vette. Bár a becsvágy erős volt benne,
mindig tudott azért imádkozni, hogy Isten akarata teljesedjék rajta. Nem a
sikert tartotta fontosnak, hanem azt a lelkületet, mely mindent el tud viselni
és a kudarcot is javára tudja fordítani. Tisztában volt a maga értékével. de
nem volt elvakult. Mások tehetségét nem irigyelte, hivatkozott rájuk és elis
merte, ha valamiben különbek voltak nála. Nem riadt vissza attól sem, hogy
hibáit nyiltan elismerje, ha észrevette öket. Szerény volt, ha dícsérték, megalázva
érezte magát és sohasem engedte meg az iránta való tiszteletnek megalázkodó
megnyilvánulását. "Nem vagyok tiszteletreméltó - írja magáról - és nem is
tehet azzá semmi." Viszont ő elöljáróinak nemcsak a hivatalos tiszteletet adta
meg, hanem belső nagyrabecsüléssel Istentől rendelt felsőbbséget látott bennük
és iparkodott személyes jóindulatukat is megnyerni. Nagy lelki fájdalmat oko
zottneki, amikor lelkiismerete parancsára kénytelen volt ellentétbe jutni velük.

Sokat vitázott, s bár vita közben szenvedélyes természete sokszor elragadta
és erős, sértő, gúnyos, sőt megvető kifejezéseket iratott le vele: a harcban
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sohasem vesztette egyenességét; őszinteségét el és nem vétett az igazság ellep.
Ellenfelei állításait komolyan mérlegelte, nem ferdítette, nem csavarta el és
maga sohasem használt olyan érveket, melyeknek igazságáról nem volt meg
győződve. Indulatos, szeszélyes természetén is iparkodott úrrá lenni és pl. az
Apológia későbbi kiadásaiból elhagyta azokat az első fejezeteket, amelyek
inkább személyes természetűek és nem általános érdekűek voltak. Amikor
katolíkussá lett, nem vált az anglikánoknak tűzön-vizen keresztül való ellen
ségévé, hanem későbbi írásaiban is felhasználta, amít teológusaik írásaiban.
igaznak, jónak, érdemesnek tartott, éppen ezzel nyert meg sokat közülük,

Nem a vállalkozásban és a kezdeményezésben volt az ereje, hanem a
kitartásban és a következetességben.. Tudta, hogy a lelki életben nincs semmi
nagy szenvedések nélkül, viszont szenvedések árán mínden lehetséges: de
néha mintha félne és aggodalmaskodnék: hátha nem bírja elviselni, amire
Istennek felajánlja magát. Csak arra mert kegyelmet kérni, hogy türelmesen
elviselhesse azokat a szenvedéseket, amelyeket Isten végtelen szeretetében és
bölcseségében jónak lát reája bocsátani. . .

De így is nagy volt. Sok megpróbáltatást és megaláztatást kiállott. S mind
ezt Istenért viselte. Ha a Gondviselés kiválasztotta, a kiválasztás kegyelme
nem lett benne hiábavaló. S éppen ezért nemcsak műveí jelentenek vallásos
értéket, 'hanem életének példája is,

Alfred de Lamartíne

MAGANY

A nyájas hegytetőn, az ódon tölgy tövében
alkonyat idején gyakran merengek itt;
borús tekintetem végigszáll a vidéken
s elnézem lenn a völgy változó képeit.

Kígyózva hömpölyög a folyó habos árja
s a párás messzeség ködébe vész amott i
odébb nyugodt vizét az alvó tó kitárja
s ringatja kék egén az esti csillagot.

Az erdős ormokon, hol már a mély homály nő,

még búcsúsugarat villant az alkonyati
foszló felhőiből kiszáll az éjkirálynő,

fehérre festve túl a messzí partokat.

És akkor fönn a gót toronyból messzehangzó
dallam csendül, megáll a vándor és figyel.
amíg a falusi áhítatos harangszó
egybesimul az est végső neszeível.

De sivatag szívem közönyében nem ébred
e meghitt képeken se derű, se remény;
úgy nézem már csak a földet, mint egy kísértet:
nem éled a halott az élők melegén.

90


