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John Henry Newman (1801-1890), az angol katoliciz
mus büszkesége, a legnagyobb modem katolikus gondolkodók
közé tartozik. Atyja anglikán, anyjának ös ei francia protes
tánsok. Oxfordban tanul, anglikán pappá lesz, s az egyház
atyák tanulmányozására veti magát. Mint az oxfordi Mária
templom plébánosa, egyik szellemi irányítója szóval és írás
ban az 1833-ban megindult Oxford-mozgalomnak, mely irodalmi
hadjáratot indított az anglikán egyház' meg újulása érdekében
és dogmatikailag egyre jobban közeledni igyekezett a kato
likus egyházhoz. Már ekkor érdeklödéssel és kiváncsisággal
tekintenek rá, mint tüneményszerű lángeImére. Magához lán
colja a lelkeket. Ö írja az Oxford-mozgalom röpiratszerű trak
tátusainak jelentékeny részét, s az 1841-ben megjelent utolsó
ban megkísérli bebizonyítani az anglikán és a római egyház
tanainak megegyezését, illetöleg az angol egyház tanainak
keretében akarja a katolikus egyházat föltalálni. Az anglikán
püspökök azonban szembeiordulnok ezzel a kísérletével, miic
1843-ban lemond plébániájáról, magányba vonul, s nagy lelki
küzdelmek, alázatossága okozta sok kétely és újabb tanulmá
nyok után 1845-ben felvétette magát a katolikus egyházba.
Áttérése Dlstaeli, a későbbi lord Beaconsfield szerint, súlyos
döfés t adoll az angol államegyháznak. S ez valóban így van,
mert Newman iratai mindaddig megőrzik eredeti alkalom
szerűségüket és térítő ere jüket, amíg csak anglikánok, vagy
bármily néven nevezett angol protestánsok lesznek a világon.

1846 őszén Rómába megy, pár hónappal később pappá
szentelik, belép Néri szent Fülöp oratóriumának újoncai közé,
s 1847 utolsó napjaiban mint az új angol oratorianus kongre
gáció tartományfőnöke tér vissza hazájába, s tevékenyen részt
vesz a lelkipásztorkodásban. 1851-től hét éven át az új dublini
katolikus egyetem rektora, majd visszatér kolostorába Bir
minghambe, s innét, edgbastoni magányából haláláig az ő

lángelméje irányítja hazája szellemi és vallási mozgalmait. Az
Egyház új tanítót üdvözölhetett Newmanben. Bátor fellépés é
ben, mely méltó alázatossággal és szerénységgel párosult, oly
merész tanok tól sem riadt vissza, melyeket csak kétkedő cso
dálattal tudtak fogadni mindaddig, amíg 187g-ben a bíbort meg
nem kapta. Bíborosi kinevezésével maga Xlll. Leó tett bizony
ságot a kétkedők előtt Newman tanításának igazságáról.

Newman legnagyobb ereje a ltühatculatuiak eleven rea
lizálása volt. Ha - az ő fölfogását követve - végső okból
az nevezhető "a világ fiának", akinek a szemében "a láthatat
lan világ" irreális, s egyedül a látható a reális: akkor reá
valóban illik Przywara megállapítása, - bármennyire para
doxonnak hangzik is -, hogy tudniillik az ő szemében "a lát
hatatlan világ" volt a látható, és "látható világ" a láthatatlan.
Ö valóban elmondhatta volna magáról Szent Pálnak a korin
tusiakhoz írt szavait: "Nem a látható dolgokra figyelünk, ha
nem a láthatatlanokra. Mert ami látható, az ideigvaló, ami
pedig láthatatlan, örökkévaló."
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ISTEN A VILAGBAN

Kétségtelen, hogy ha van Teremtő, e világ elrendezésének leg
alább nagy körvonalaiban és legszembeötlőbb megnyilvánulásaiban
meg kell szólaltatnia akaratát. Ha' azonban most az alapelvet a való
ságra alkalmazzuk, s azt kutatjuk, hogy abban miként érvényesül:
első érzésünk nagy meglepetés, mondhatnám kedvetlenség, amiért
a Teremtő őrködésea világ felett annyira közvetett, uralma annyira
rejtett. Ez az első, amit az emberi dolgok folyásából következtetünk;
- ami a lelket annyira sebzi és kínozza; - ami, ha szabad így mon
danom: Isten távolléte saját világától.

Olyan hallgatás ez, .amely beszél. Mintha mások vették volna
birtokukba művét. Miért nem ád a mí Teremtőnk és Urunk ő maga
valamilyen közvetlen felvilágosítást önmagáról? Miért nem tükröz
teti vissza főbb vonásaiban erkölcsi lényét a történelem arculatán?
Miért nem fűzi egybe az eseményeknek ezt a vak, zavaros, össze
kuszált iramlását égi,hierarchikus rendbe? Miért nem tesz bizonyossá
bennünket a társadalom helyes rendjéről önmaga kinyilatkoztatása
által, - legalább annyira, amennyire azt a pogány vallások pótolni
ígyekeznek? Miért nem a világ kezdetétől fogva világosított fel
egyenletes, állandó világossággal minden családot a földön és mín
den egyes embert arról, hogy míként tetszhetnek neki? Míért lehet
séges kiáltó ellentmondás nélkül akaratát, tulajdonságait, létét
tagadni? Miért nem jár-kel velünk meghitten beszélgetve, ahogyan
- mint mondják -, hajdan járt-kelt kiválasztottaival a régi időben?

Mi emberek látjuk egymást és tudunk egymásról: hát miért nincs
akkor -, ha látnunk Öt már nem lehet osztályrészünk - legalább
tudomásunk Róla? Épp ellenkezőleg, ~gyenesen "elrejtőzött Isten" ő,
és legnagyobb erőfeszítésünkkel is csak kevés, halvány és foszlá
nyos képet tudunk róla a világ arculatából elkapni!

Csak két lehetőséget látok ez annyira meghökkentő tényállás
magyarázatára: vagy nincs Teremtő, - vagy eltaszította magától
teremtményeit. Mit mondjunk? Képzelődünk,mikor jelenlétének hal
vány' árnyékait véljük felismerni az emberi eseményekben? Vagy el
fedte arcát és vonásainak ragyogását, mert valamikép szégyenbe
hoztuk? Csalhatatlan bizonyságom, bűnnel terhelt lelkiismeretem az
egymásnak ellentmondó mindkét kérdésre egyszerre megadja a vá
laszt: vonakodás nélkül mondja, hogy van Isten, és épily bizonyos
sággal mondja, hogy eltántorodtam Tőle, hogy "keze nem rövidült
meg", hanem "hogy vétkeink gátat vetettek közénk és Istenünk
közé."

Igy oldja meg ez a világ titkát és leli meg e titokban saját ősi

tanításának bizonyságát.
(1870; An essay in aid of a qrammarrot assent.)

A Gondviselésnek az a törvénye itt e földön, hogy leplezetten
működik, s ami látható belőle, az a láthatatlant legfeljebb csak jelzi,
sokszor homályba borítva és elmosódva. A világnak, melybe bele-
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születtünk, megvannak a maga törvényei és alapelemei, s ezek,
amennyiben ismerjük őket, amint egyszer már mozgásban van, ele
gendök megfejtéséhez: annyira önmagába zárt és független, mintha
nem is volna rajta túl más ...

A nap a maga törvénye szerint kel fel és hanyatlik le; megvan
a dagály és apály idejének a szabálya. A föld vagy zölden virít, v,agy
az óceán sirjában rejtezik; állandó törvényszerűséggel elöregszik,
s azután újból megfiatalodik. A növényi és állati élet hasonló (külső

és egyetemes) törvényeknek van alávetve. Az emberek felnőnek,

megöregednek és meghalnak; rendeződnek társadalmilag, s a társa
dalomnak megvannak a maga alapfeltételei. Törvényei vannak a
nemzetek életének, melyek sorsszerűleg peregnek le fölöttük, s ma
is époly erősek, mint ezer év előtt. És a szociális és politikai világ
e törvényei beletorkollanak ,a természettörvényekbe; és minden, amit
látunk, egyetlen nagy rendszer. Egy ló megbotlik, - és egy elnyomott
nép megszabadul zsarnokától. Egy vulkán pusztává tesz népes váro
sokat. Régi időben megnyílik a föld, - folyam ered belőle és el
dönti egy nagy kereskedelmi gócpont későbbi helyzetét. mely kü
lönben soha ki nem alakult volna.

Nem tudjuk az okok és következmények e nagykiterjedésű és
finom elágazású csodálatos szövevényének a határait felmérni,
melybe minden beleszövődik, amit látunk. Felnyúlik az égig és be
hatol gondolataink, szokásaink és törekvéseink mélységébe. Minden
kinek el kell ismernie, hogy ilyen ez a világ, melybe a mindenható
Teremtő bennünket beléhelyezett. Ha tehát mégis cselekvőleg van
jelen saját művében, a nemzetekben, az egyesekben: akkor a maga
ismert világrendjének útján kell hatnia, vagy úgy, hogy erőit (ha
szabad igy mondanunk) felébreszti és ösztönzi, vagy úgy, hogy ki
kapcsolja, illetőleg megszakítja, más szavakkal: vagy a "természet",
vagy "csoda" útján kell működnie. És mivel a szorosabb értelemben
vett csodaszerű beavatkozásnak a dolog természete szerint ritkának
kell lennie, minden amellett szól, hogy az Isten az általunk tapasz
talt fizikai, társadalmi és erkölcsi törvények által bennük és köztük
működik... .

Igy azután nem mondunk sokat, ha azt véljük, hogy ez az
egyetlen nagy törvény, melynek értelmében az isteni elhatározások
az embereken eleitől fogva beteljesűltek: hogy a látható világ esz
köze, de egyúttal eltakaró fátyla is a láthatatlannak; fátyol, de rész
ben jelkép és jel is, - úgy, hogy minden, ami látható vagy látható
lesz, személyek, tények, események földöntúli rendszerét rejti és
mégis jelzi, mindenekelőtt azonban neki szelgal ...

Minden, amit látunk, - világ, szentírás, egyház és maga az
ember, - jelkép, s fokozat és hely szerinti ábrázolása és eszköze
egy igazabb és fensőbb láthatatlan világnak.

(1840; Essays eritical and histotical, lI.:ll).
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A Sátán nem tudja felismerni, hol működik az eseményekben
az Isten keze, s ha áltatja is magát, hogy találkozik vele és rábuk
kan: az ég elleni őrült és istenkáromló lázadásában mégsem tudja őt

megtalálni. Bármily ravasz és leselkedő is, ezer szeme és összes kü
lönféle eszközei sem segítenek neki semmit az Isten uralmának fen
séges derült csendjével és szent, zavartalan nyugalmával szemben.
Bár ravasz és sokat tapasztalt, mégis gyermeknek vagy ostobának
tűník fel az isteni tanács mély és rejtett bölcsesége előtt; síkertelen
ség és gúny a mindennapi kenyere. Itt gyanít valamit, ott egy vak
merő lépést merészel, azonban minden homályban van előtte. Nem
tud semmit Gabriel küldetéséről, a Szüz csodálatos fogantatásáról,
vagy hogy mi van az Udvözítővel, aki megszületett és Isten fiának
hivatik. Megkísérli, hogy megölje őt, de csak vértanukat és apró
szenteket avat. Megkísérti a Mindenség Urát éhséggel és földi di
csőség csábításéval. megrostálja az apostolokat, de csak azt kapja
meg, ki már a nevét víselte s kiről lemondtak már, mint ördögről.

Fellázadt Istene ellen teljes erővel a sötétség órájában és hatalmá
val, - de végső megfeszülésével és legnagyobb sikerével sem ért
el többet, mínt amit Isten keze és határozata már azelőtt eldöntött,
mielőtt megtörtént. Ö okozta a világ megváltását, melytől félt és
amit gyűlölt. Ö fejezte be a világ megengesztelését, amikor a világ
nyomorát tervezte.

0, csodálatos hallgatása és mégis akadálytalan folyása az Isten
előrelátásának! "Valóban elrejtőzött Isten vagy, Izrael Istene,
Üdvözítő!" Ha maguk az ördögök, kik természettől fogva szellemek,
s tapasztaltak a gonoszságban, minden cselszövéseik ellenére sem
tudják felfedezni kezét, midőn működik: miként remélhetnénk mi,
hogy meglássuk, - ha csak azon az úton nem, mely az ördögök előtt

el van zárva: az élő hit útján! Hogyan találhatnánk meg másként,
mint utólagosan: mint a hit jutalmát, messziről szemlélve fenségének
felhőoszlopát, mely jelenléte idején túlságosan idegenszerű és ki
tapinthatatlan a halandó érzékeknek!

(1837; Parochial and plain sermons, IV.:17.)

AZ EGYHAZ

Ha végigtekintjük az idők sorát, amelyet a katolicizmus átélt,
a kiállott kemény megpróbáltatásokat, a rászakadt, hirtelen és

meglepő, külsö és belső változásokat, - hitvallóinak szakadatlan
szellemi tevékenységétés lelki adományait, - a lelkesedést, amelyet
keltett, - teológusai hitvitáinak szenvedélyességét, - az ellene in
tézett rohamok hevességét, - a dogmatikája kifejlődése következté
ben állandóan növekvő felelősségét: akkor egyszerűen elképzelhetet
len, hogy ha' a katolicizmus elfajulása volna a kereszténységnek, már
régen össze ne tört és el ne pusztult volna.

Pedig még mindig élet, - ha vallás és bölcseség egyáltalában
élő a világban; - fiatalosan üde, átütő erejű, meggyőző, fejlődő:
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Vires acquirit eundo, ereje növekszik fejlődésével, - no es nem
növi túl magát, szétterjeszkedik, mindig újjásarjad és mégis mindig
hasonló marad önmagához: ugyanaz. Igaz, voltak idők, amikor 
külső és belső okokból - az Egyház belésodródott valamibe, ami
majdnem az enyészet állapotával volt egyenlő. De csodálatos újjá
éledései, éppen akkor, amidőn a világ már győzedelmeskedni vélt
fölötte, csak újabb bizonyitékai annak, hogy hivatalos tevékenysé
gének és tanitásának abban a rendszerében, amelyet kifejlesztett, a
pusztulásnak semmi esirája sincsen. Ha a hanyatlás kezdődő bom
lást jelent, akkor bizonyára kevésbbé érthető a korábbi erőteljes

életnek hosszú szünet után bekövetkezett váratlan és hirtelen vissza
térése, mint a tartós hanyatlás. S éppen ez jellemzi a szóbanforgó
újjáéledéseket.

Nagy megerőltetés után az emberek kimerülnek és álomba
zuhannak; felébredve ugyanazok, mint korábban voltak, de felüdül
tek az ideiglenes pihenéstől. Ilyenféle az Egyház szunnvadása és
újjáéledése is. Nyugszik élete folyamán és pihenteti erőit, majd föl
kel és ugyanaz, sőt több, mint korábban volt: minden tettrekészen áll
a maga helyén, a tan, a szokások, elvek, rangsor, kormányzat, ugyan
úgy, mint korábban. Történhetnek változtatások: ezek vagv szilárdí
tások, vagy alkalmazások: semmi sem kétértelmű és minden határo
zott benne: lényege kétségtelenül ugyanaz maradt, mint volt.

(1845; An essay on the development of christian doctrine.)

KOCKAzTATUNK-E VALAMIT KRISZTUSÉRT?

Mint kereszténynek kötelességünk, hogy kockáztassunk valamit
az örök életért, a siker föltétlen bizonyossága nélkül. Különös koc
kázat lenne az olyan, amelyben semmi félelem, tét, veszély, gond,
bizonytalanság nem lenne.

Ebben rejlik a hit nemessége és szépsége, ez az oka annak,
hogy a hit minden erényt megelőz és hogy mint megigazulásunk
eszközlőjének. különős jelentősége van: mert ha hitünk van, akkor
szívünk is van rá, hogy kockáztassunk valamit.

Ha tehát a hit a keresztény élet lényege: akkor kötelességün
kül adódik, hogy Krisztus szavára kockára vessük azt, amink van,
azért, amínk nincs, bs bátor szívvel, nemesen kell ezt cselekednünk,
- nem gyorsan és könnyelműen ugyan, de mégis anélkül, hogy kí
nosan vizsgálnánk, mi a tétünk. mit adunk oda és mit kapunk érte:
bizonytalanségban jutalmunk nagysága felől, bizonytalanságban áldo
zatunk terjedeleméről, minden tekintetben Reá támaszkodva, Reá
várakozva és bízva Benne, hogy megtartja ígéretét, - bízva Benne,
ki erőt ad nekünk, hogy a magunk ígéretét megtartsuk és így minden
nyugtalankodás és gond nélkül haladjunk előre.

Kérdezze meg kiki magától, mit kockáztatott Krisztus ígéreté
nek az igazságáért, milyen tekintetben járna rosszabbul, feltéve 
ami mindenesetre lehetetlen, - de mondjuk ki, feltéve, hogy remé-
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nye nem teljesednék; - mit kockáztattunk Krisztusért? Mit adtunk
oda az Ö ígéretének hitében? Az apostol azt mondja, testvéreivel
együtt a legnyomorultabb lenne minden ember között, héli a holtak
nem támadnának fel. Alkalmazhatjuk ezt valami észszerűséggelma
gunkra? Azt gondoljuk talán pillanatnyilag, hogy bizonyos remé
nyünk lehetett volna a mennyre. Igen, ezt elvesztenénk. De milyen
tekintetben járnánk rosszabbul mostani életünkben1 A kereskedő,

ki vállefkozásába bizonyos tőkét fektetett és rajta vesztett, nem
csak a nyereségre való reményét veszti el, hanem a nyereség remé
nyében kockáztatott korábbi vagvona egy részét is. Az a kérdés,
mi a mi tétünk?

Valóban félek, hogy ha egyszer elkezdjük vízsgální, akkor rá
eszmélünk: hogy semmi olyan nincs, amit elhatározunk, semmi olyan,
amit megteszünk, semmi olyan, amit abbahagyunk, semmi olyan, amit
elkerülünk, semmi olyan, amit választunk, semmi olyan, amiről le
mondunk, semmi olyan, amire törekszünk, amit el ne határoztunk,
meg ne tettünk, abba ne hagytunk, el ne kerültünk, ne választottunk
volna, amiről le nem mondtunk, amire ne törekedtünk volna éppen
úgy, mintha Krisztus nem halt volna meg és a mennyet nem ígérte
volna. Komolyan félek, hogy nagyon sok magát kereszténynek mondó
ember, bármilyen hitvallású legyen is, bármiként gondoljon és érez
zen, bármilyen benső melegséget és megvilágosodást vagy szeretetet
tulajdonítson is magának, ugyanúgy cselekednék, amint cselekszik,
- se sokkal jobb, se sokkal rosszabb nem lenne, ha a kereszténysé
get csak regének tartaná.

Nincs bennük semmi -:. bár a keresztény hitet vallják -, ami
valami vallá:si alapelvről tanuskodnék bennük, semmi, amit nem ten
nének meg akkor is, ha semmi más jutalom nem lenne várható, mint
a síron innen. Jutalmuk a "most"; kielégítik pillanatnyi vágyaikat.
nyugodtak és tisztességesek, mert ez valamikép saját érdekük és haj
landóságuk, - de nem kockáztatnak semmit, semmi tétet, semmi ál
dozatot, semmi károsodást, semmit Krisztus szavának hitében.

(1836; Parochial and plain sermotis, IV.:20.)
Salacz Gábor fordítása

FALUSI REGGEL

Tegnap esett. Csupa locspocs az út, de a hajnali szellő

szertezavarta serényen az ónszinü fellegeket. Most
kéjesen nyujtózkodnak a fák ázott koronái.
Hallod a koncertett A kakast, a harangot, a tülköl?
Bőgnek a barmok és indul él! csorda a dús legelőre.

Ébred a táj és ébred a kert: borzas verebekkel
sárgarigók ricsajoznak az ágon a reggeli fényben!
Nézd: hogy kél bíbor nyoszolyáról a rőtszemű Nap,
s hogy hajigálja a földre, a zöldbe arany nyilait!

Balássy László
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