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NEWMAN
(AZ EM~ER ~ AZ IMÁDKOZÓ)

Néhány hónappal ezelőtt bejárta; a katolikus világs.aj,tót a hír,
hogy a birminghami érsek megkezdte Newman kardinális boldog
gáavatási eljárásának előkészületelt.Az egyik le,ge,1ter;iedtebb egy
háztöriténelmi összefoglalás szerzője (Funek) így ír róla: -Az' an
gol "egyház legszellemibb és legzseniálisabb alakja..a Ieg'ragyog'óbb
angol író, .a XIX. század egyik legnagyobb 1t1eológusa,a;ki a gon
dolkodásélességét ésa pszichológia mélv-látását a, mísztikus jám
borságával és a költő lendületével köti össze.« Egy másik jeles
egyháztörténész a nagy mintaképnek nevezi. amely korunknak
jobban kell, rnint bárki más, (Lortz). Nem kisebb arányokban festi
meg képét a teológus is: Przywara szer.int méHó rá; hogy az le
gyen a modern kornak, ami Szent Ágn,sinn volt az antik világ
nak és Aquinói Szent Tamás a közénkornak. Sz.intótikus szellemé
nek gazdagság-ára. gnndolatainak forró elevenséeére semmi. sem
jellemzőbb, mint hagYa mai katolicizmusnak mindhárom eszmei
irányzata: a haladó, a konzer-vatív és a közvetítő eg-yaránt hivat.
'kozák rá. A róla szóló ésegyresz.aporodó tanulmányok egyre, több
ször emlegetik iaz újkori e.qyházatYa címen. Hosszú élete, (1801-
1890) nemcsaka mnht század - és bizonyos fokig az abból szer
vesen kinövő XX. század - teológiai szdntéeiséf valósítja meg.
hanem egy ,egész,en kivételesen nagyarányú emberi személyisée
kivételesen tiszta és heroikus pályáját is. Ex umbris et imaaini
7JUs in veritatem - mond ia magakáseítette sírfelirata. 'I'ömöreb
hen aligha lehetne összefoglalni életéti. Naevszabású ez a pálva,
de harmincas éveitől kezdve tragikus jellegű; negyvennégy", angli
'kán és negyvenöt katolíkus évét e,gyaránt külső és belső harc tölti
b~~z igazságért és - nem kevesebb intenzdtással -az életszerit
'Segert.

Oxford

Paraszti származású angol bankárnak és francia hugenotta
anyának gyermeke. A század t inikus Iiberálls-morál.is anglikán
nevelésén megy keresztül, Fiatalon lép be. ,az· oxfordi egyetem
város hagvománvok-szentelte ívei alá és hosszú, boldog. éveket
tölt ott, mint tanuló, majd kolléziumi nevelő, utóbb professzor,
egyetemi plébános és hitszónok, Ha't::'is.a kőrnveeotére, hallgatóira,
elsősorban az egyetemi ifiúságra szinte példátlanul errős. Az ox
fordi ifjúság köreiben sz·éI:tiében jária a szállóige: Credo in New
mannum. Ti zenhatéves' korának »első megítérése« ótaiáUandóan
érez valami homáívos isteni hívást, - hogy annak mindenestül
átadhass-, magát. korán elhatározea, bogy nem nősül. 1833-ban. in
dítja meg néhány nagytudású és apostol! lendületű barátjával
(Ke-ble, Pusev) az n. n. traktáriánus, más néven Oxiord-moetroi
mat, az angol egyház legszellemibb köreinek harcát az E,gyházon
belüli Iiberalizmus és a cézarooapizmus ellen. A mozgalorn évti
zedes harca, arnelvet beszédeken éselőadásokon kívül füzetes ki-
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advánvokkal (traktátusokkal) vittek bele az anglikán értelmiség
szélesebb köreíbe, három alap-tételt védelmezette dogmatikus ke
reszténységért küzdenek, »szakramentáiis egyházér't« (azaz körül
belül római katoiíkus értelemben vett egyhá,zért, a hivatalnok egy
ház ellenében) és a százados angol hagyomány alapján a »bál
ványimádó és babonás« római egyház ellen. E küzdelmek során
Newmann felállítja a »via medíia« elméletét: a babonás római ka
tolicizmus és az eretnek protestanrízmus között az anglikán egy
ház van hivutva megvalósítani az igazi, ősi katolikus keresztény
séget. Ezt az elméletet az ősegyháznak, elsősorban az egvházatyák
műveinek szenvedélyes tanulmányozásával iparkodik tudományo
san alátámaaztani. Tanulmányai azonban ellenkező eredményre
vezettek. »Az őseigyház tükrében meglámtam arcomat és me;gdöb
beuve láttam, hogy eretnek vagvok.« Az, Iwtyák lapjain az eretnek
tanok közt, amelyek ellen azok harcolnak, sorr» Ismen rá korának
protestáns (és anglikán) álláspontjaira, Róma pedig akkor is
ugyanazt az, álláspontot képviselte" mint ma.

Most hat esztendei küzdelem következik. Egy végtelenül fi
Hom lelkiismeret és az ígazságnak végsőkig menö, feltétlen tiszte>
lete küzd a családi ésa, nemzeti hagyománnyal, a gyermekkori
emlékekkel, jóbarátokkal, beidegzett rágalmakkal, tekintélyének és. .
hatásának e,gyre valószínűbbelvesetésével.Az a tragikus külsö és
belső harc, aníBly változott formákban mindvégig kíséri, málr ek
kor megkez.dődöltlt. A f'elzúdult anglikán érzékenység szóban és
nyomtatásban, levelekben, prédikációkban, püspöki intelmekben
mindenf'elöl rázüdult,a rágalmaktól sem irtózva; az üldözés oly
máreteket öltött. hogy volt idő, amikor egy-e,gy levélben már csak
azért látsúk dmádkoznivhagvják békében meghalni. mint az álla
tokat. A fő vád, amely legjobban fájt, merü legigazságta.lanabbnak
érezte, a képmutatás és a, rosszhiszeműség vádja volt, az, hogy bel
ső küzdelménok tíz ével alatt, míg a katolicizmusig eljutott, mint,
»áleázost pápista« küzdött egyháza ellen. Erre, a vádra később így
felelt Apolőgiájában:

»Az első négy évben egészen becsületesen akartam szolgální az angol egy
háznak a római ellenében. A következő négy évben használni akartam az angol
egyháznak anélkül. hogya római egyháznak ártsak. A kilencedik év kezdetén
kételkedni kezdtem az angol egyházban és letettem minden papi kötelezettsége
met; mindenben, amit ettöl kezdve írtam és tettem, .már .csak az a kívánság ve-
zetett, hogy igazságtalan ne legyek hozzá; használm nekí már nem akartam. A
tizedik év elején elhatároztam magam, hogy forma szerint elhagyom, de bará
taimmal is gyakran közöltem szándékomat. Végre a tizedik év második felében
egy könyvön dolgoztam. amely a római egyház mellett és indirekte az angol egy
ház ellen szólt, de a befejezésig egyáltalán nem volt szándékom nyilvánosságra
hozni, hanem nyitva akartam tartani azt a lehetőséget, hogy megváltozhatik a'
gondolkodásom, ha írás. közben esetleg tisztázódnak a vitás nézetek.« (Ap. 203.)

Becsületesebben és lojál isahban ialdgha lehetne szellemi harcot
vívni. .

1841-ben irja meg a 90. traktátust, amely megpróbálja az angol
egyház hittételeit római katolikus szellemben magyarázni. Evvel
betelt a mérleg; egyház és egyetem (a neki oly kedves egyetem)
egyformán elítéli, Még a rágalmaknál is johban fájt, hogy leg
kedvesebb barátai, az évek küzdelmében meghitt bajtársai legna
gyobbrészt nemcsak hogy nem követik, de meg sem tudják érteni.
Utolsó Anglikán prédikációjában a következő megrázó szavakkal
búcsúzik egyházától és szeretett barátaitól :



Testvéreim, barátaim! Ha volt valaki, aki egyszer szavaival, vagy írásával
'tettekre ösztönzött, ha fölfedezte előttetek a mindennapin túínyomö magasabb
'életet, ha nagyobb értéket csillogtatott meg szemetek előtt, mínt a föld mínden
-gazdagsága; ha bátorított és megnyugtatott nehézségeitekben; emlékezzetek meg
.róla akkor is, mikor többé nem hallgatjátok. Imádkozzatok érte, hogy mínden
ben meglássa Isten akaratát s mindenkor készen álljon teljesítésére,

Küzdelmek és kudarcok

1845-ben néhány barátjával együttt Iéteszi la katolíkus hitval
lást. Két évi visszavonult elmélkedő és imádkozó élet után 1847~bell
'Rőmában katolikus pappá szeutelik.. IlU ismerkedik meg Néri
'Szent Fülöp társulatával, az Oratóriummal és IX. Pius pápával
,egyetértés,ben elhatározza, hogy e~t az intézményt meghonosítja
Angliában. Visszatérve Fldgbaston-ban, Birmíngham mellett fel is
'állítja az elsö angol Oratóriumot, És most következik életének
még tragikusabb felei: három évtized, tele katolíkus és anglikán
részről egyaránt megnyilaskozó bizalmatlansággal, gyanakvással,
ellenszenvvel, törekvéseinek elgáncsolásával. Newman valóhan
míndenét áldozatul hozta meggyőződésének. kedvelt életmódját,
népszerűségét, .a közvetlen hatás minden rendelkezésére álló lehe
tőségét, - ezzel szemben semmit sem várt, csak a belső békességet
ésa meggyőződése szerint való életet, Ezt sem kapta meg zavar
talanul. Amint nem értették meg szellemi útjált régi testvérei, nem
értették meg sokáig és nagy többségükben új Egyházán8Jk veze
tői sem. 'I'úlságosan nagyformátumú egyéniség volt ahhoz, hogy
eszméinek útján követni tudják. Főleg nem érl,he,tbe meg a kis
angol katolikus e,gyház, amely a hosszú elnyomás. másodrendű
polgárként való: kezelés ntán ekkor kezd szabadabhan fedlődni és
így érthetően elsősorban szervezkedni, hódítani, terjesskedni akar.
Ennek a szervező munkának nagystílű vezére, Manning bíboros.
.iellernre is, és - ennek oa »kisegyháznak« képéből és igényeiÍből
indulván ki _ törekvésre, is valóságjzal ellentéte volt a, messze
'tekintő, lelkében a világegyház képét hordozó Newmannek. New
man előtt a belső elmélyülés és megszdlárdulás lebeg- Amazoknak
'legfontosabb a hagyomány és fegye,le,ni, Newmannek - az ő év
-tizedes lelkidsmereti küzdelme után semmi sem természetesebb 
a belső szabadság, Newman, a XIX. századnak elismerten legna
gyobb teológusa, sehogvsein fért bele a teológia és filozófia te-
Kintetében egyaránt rnély sűllvedés állapotában élő korszak láJtiÓ
körébe. A Iángelmék annviszor mesrismétlődő sorsa az övé: fél
nek tőle éppen azok, akikért él, és akik lesriobban rászorulnak. A
nagy Ward-féle éleitrajz köúi egy beszélgetését püsnökével, dr.
Tlllathorne-valvaki azt fedtege,tte előtte, hogy laz angol katolikusok
békés polgáremberek, akik nem azoktak kételkedni és nagyon
meglepődnek, amikor azt hallják, hogy mások kétség'bevonnak
olyan igazságokat, amelyekben ők addig- implicite, hittek. Newman
azt válaszolta: ast hiszi. hogy ő elvan oldalát is látja a ténye~nek,
amely a püspököknek és oa papságnak figye,lmét elkerülte, »Ök a
vidéki angol uemesség fogalmaiban gondolkoenak, én a tépelődő

lelkek és oa jövő nemzedék világában élek.« E,z a félelem és gya
.nakvás .annvira mont, hogy egy ve,~tő világi katolikus férfiú,
mint Anglia legveszedelmesebb emberét jellemezte: a római kő
rök előtt.

Nem lehet csodálni ilyen körűlmények között, hogy jóformán
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minden vállalkozása, noha valamennyibe egyházi fölszólítáB~a fo
gott, kudarcba f'ult- Első ilyen volt a katolikus .Iilg'yetem ügye. A
dublini érseik me,ghívja,hogyszervez.ze meg és mint rektor kor
mánvozza a felállítandó Ír katoldkus e,gyetemet. Alkalmait erre
az adott, hogya katolikusok fokozatos társadalmi fe,lszabadulása
során megengedték -a katolikus ifjúságnak az, egye,temi tanulmá
nyokat. A fennálló egyetemek azonban kifedezetten protestánsok
voltak. Newman, aki szerelmcse volt az egyetemi gondoladnak, kéit
évig jóformán mással sem fog'Ialkozott, mint az ,egye,tem hivatá
sának és munkájának elvi tisztázásával (ezekről a kérdésekről

kitűnő könyvet is írt közben) és a gyakorlati szervező munkával,
tudósok f'elkérésével, stb. Lassan kiderült, hogy megbízói egészen
más valamit értettek egyetemen, mint ő; e,gy felsőbb-fokú papné
velő-félét, Intézkedésejt meghiúeították, mire Newman lemondott
és nem folytatta az »írországá hadtiáratot«, - A második vállal
kozás, amelynek az angol püspöki kar felszólítására nagy örömmel
és roppant alapos és széleskörű tudományos munkával adta oda
magát, egy új angol bibliafordítás, Üjabb évekig tartó munka és
egész. sereg' kitűnő munkatárs dolgostatésa után megint csak. fel
üti fejét a bizalrnatlanság-; végül is átlátszó ürügyekkel visszavon
ják la megbízást. Harmadik vállalkozása la Rambler című folyó
irathoz fűződik, amelvet fiatal és tűzes katolikus világiak szer
késztettek. E,gyházi előliáróinak fölkérésére Newman vállalta a
folvóiraf szellemi iránYí'tlá.isát. Mikor azonban 'a fiatal túlzókat
nem tudta mindenben mérsékelni. hibáikért viszont őt tették feler
lőssé, ettől is vissza kelleott vonulnia. Ezeknél és hasonlóknál job
ban fájt az a bizalenatlanság; amely ,a maga társulatának, az
Oratóriumnak fiaitial, türelmetlenül konzervatív és erőszekos nem
zedéke részéről érte. Végül is visszavonult Edgbaston-ba és az ott
alapított mag'ánközépiskola növendékeire halmozta nevelői és papi
szdvének kincseit. A látszólagos leotörésnek eeekalatt az évtizedei
alatt írta meg, illetve mondta el azokat a könyveket és beszéde
ket. arnelvek nemcsak az ang'ol egyháznak máig Iegnagyobb kin
csei, hanem az, egész katolikus szellemi világra az idővel egyre
fokozódó nagy hatással voltak és vannak. (Jellemző, hogy angli
kán papkorában elmondott beszédeit mint katolíkus, ruinden vál
tóztatás nélkül adhatta ki.)

A szeni, mint tragikus hős

Ime" Newman tragikus pályája, kívülről nézve. Hogyan vi
seli el ezt a súlyos sorsot belsőleg' Beőthy Zsolt a tragikumról
írt könyvében n'agy körültekintéssel és. finom ,elemzéssel mutatta
be a tl1agikus hős kűlőnféle típusait; .azt hiszem, ha dsmerte volna
.Newman életét, ilyen fejezet i,s belekerült volna könyvébe: A
szent, mint tragikus; hős. Newman magatartása az első perctől
az utolsóig, ha nem is küzdelmek és elsötétülések nélkül, de, mind
"égig egyenesen és. töretlenül a szenitié: teljes, alázllltos belenyugvás
és engedelmesség; de, ugvanakkor belső szabadságának .teljes és
félreérthetetlen megőrzése.

Amikor egy hasonló helyzetben lévő ismerőse erősen kikelt
az, Egyház vezető körei ellen, figyelmezteti:
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»Igyekezzék hinni Isten Egyházában. Tegyen különbséget közte és vezetőinek

emberi gyarlóságai között. Ne feledje, milyen nehéz a feladatuk s mennyi birá
lat éri őket, bármilyen helyesen cselekesznek is. Nem méltán számít-e a mí be
csületes, hűséges odaadásunkra ? Gorrdolj urrk csak majdnem kétezer éves ta
pasztaíataíra: hány kemény, halálos próbán kellett keresztülmennie. Csak nem
akarjuk saját, néhány évtizedes tapasztalatainkat többre értékelni? Oly sok nem
zedéken át megőrizte számunkra az igaz hitet. Tegyük meg mi is a magunkét,
hogy a jövőben Is megtarthassa.«

Am Apológ'iájában az öntudat és a szer-etet bátorságával
mondja ki: »Egyházunknakazük :a leghívebb barátaívakik ai ~:e
kintély hordozóinak is bátran meg merik mondani, ha tévedéseiket .
helytelenítik, és akik rámutatnak a tévedések követkeeményeire,«
- Ugyanígy e,gy 1876~ban írt memorandumábau: »ROS8Z, seolgála
tot tesznek az Egyház,nak, lakik meg'akadálvozzák, hogy buzgó hÍ
vek eaiát egyéni möd.iukon keljenek hitük védelmére, és, eretnek
séggel gyanúsÍ'tva,a kitaposott utakra kényszerrtík őket,« Termé
szetes, hogYa szomorú tapasztalatok következtében lelkén lassan
némi borongás vesz, erőt, de ez sem hűségét, sem munkakedvét
meg nem gyengíti. Isten szeretete és akaratának feltétlen elfogá
dása megőrzi lelkének Irisseségét, fenntarfda írásban és szóban
való lankadatlan munkásságának erejét, hatékonyságát. Bizalmas
feljegyzéseinek egy mondata pedig ráeszméltet bennünket ennek
az egész sorsnak legmélyebb - talán Ieg-tragikusabb, de ugyanak
kor legszentebb gyökerére is:

»sokszor kértem a multban, azt hiszem, sokkal előbb, mint katolikus lettem:
Ne adj nekem gazdagságot, stb. Egész életemben az volt imám,' és Te meghall
gattad, hogy félreál1ftsanak ebben a világban. Most meg akarom újitani: Ú Uram,
áldd meg, amit irtam és tedd gyümölcsözővé. hogy sok jót tegyen. sok sikert
érjen, de ebből - amig éle1<l - ne származzék rám semmi dícsöség.«

Az Isten azonban nem engedte meg, hogy ez, 'a, nagy, példás
élet. ha csak látszólag i,s, letöréssel végződjék: gondoskodoitt róla,
hogy még életében megkapja az elégtételt. Három esemény jehi
ennek az, elégtételnek fokozatait. 1864-ben jelenik meg Apológia
pro vita suacímű rnunkája, Megírására Kinglsleynek, a híres re ..
génvírónak egy ujságeikke adott alkalmat.camelyben durván meg
sérti és képmutatással vádolja a katolikus papságot, az Egyhárnat
és személy szer-int magát Newmant is. Mivel Newman kérésére
nem volt hajlandó visszavonni vádjait, Newman megírja az, Apo
lógiát, "vallásos, meggyőző:déseinek történetét.« Ez, ~ mű, amely€,t
az egész szellemi Anglia olvasott és amely nemcsak az, angol
prőzának remeke, hanem az, őseinteségnek. la meggyőző erőnek és
fensőbbséges rnérték'tar'táenak is, a legkedvezőbb visszhangot kel
tette, éspedig mindkét oldalon. A katolikus papság köréből százá
val kapja a köszönő leveleket, becsületük megvédése miatt, angli
kán testvérei részéről pedig, akikről olyan tisetelettel éSi megértés
sel szól, széles körükben végét ve't:iaz iránta való ellenszeuvnek
és ressentimentnek, Egy évtized múlva külsöleg' is megmutatkosik
ez, mikor 1875-hen az oxfordi eg'yeternnek - az ő kedves, Oxford-

. jának, a protestáns Oxfordnak - talán Iegelőkelőbb kollégiuma, a
Szentháromság Kollégium tiszteleti ta,gjául választja. A legna
gyobb elégtételt azonhan 1877-ben kapja az EgyM.~tól. A pápai
székbe lépő XIII. Leó, mikor azt kérdezték tőle" milyen egyházpo
litikát fog folytatni, mosolvogva felelte: nézzék meg, ki lesz az
első bíboros, 'akit kinevez. Ez, az olső bíboros Newman volt, - »az
én kardínálísom-, amint oa pápa mondani szerette. Persze, élete
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formáján ez az elismerés már nem változtathatott, hiszen 76 éves
volt akkor, del a nagy pápának ez a tudatos gesztusa a jövőnek,
a katolikus szellemiség nagyvonalúságának és szabadságának szük
ségleteit szolgálta, annak a fejlődésnek, amelyet XIII. Leó mellett
éppen Newman neve jeUeme,z legjobban.' .

Egyérnsége
Ime, ennek a »szekulázís férfiú«-nak pályáj.a. Ha a tények és

'dokumentumoknlapján személviségét akarjuk megközelíteni, mín
denekelőt,t szellemi életének roppant gazdagsága. lep meg. Művei
37 kötetet töltenek meg, közte 13 kötetnyi prédikáció, két regény.
egy vaskos kötet lírai vers és szirrte beláthatatlan tőmege a leve
leknek, amelyek igen nagy része .a legmagasabb tudományos és
irodalmi igénnyel, sokszor pedig megrendí'tő őszinteséggel, 'a ke
resztény önérzetnek ésalázatnak la nagy szeritekre jellemző egy
ségével kész.ült. Egy költő tanítványa, Aubrey de Vere, így írja
le külsedét:

»Arcárt valami gyengédség ült, valami bűbájós kedvesség mosolya, de olyan
kedvességé, amelyben nem volt semmi édeskés. Vitathatatlanul volt arcán valami
szígorúság, az olyan emberé, aki ki tud kényszeríteni másokból is, önmagából is,
bárminő kínos áldozatot1 amelyet az igazság kívánhat... Arca a kontemplatív
szellemének és a heroikus léleknek ritka egységét hordozta.«

Egyénisége' tisz,t'a tipusát mutatja ,a (Spranger ' értelmében
vett) vallásos embernek: aki minden részleltet az egész keretében,
az: Istenre vonatkoztatva él meg. Veszteség éS'; nyereség' című re
génye hősében (ahol voltaképp saját megtérese tö'['lténetét írja
meg) Így jellemzi ezt a típust, valójában Isaját m:agáJt:

»Károlyt talán mindennél inkább jellemezte az isteni jelenlét megérzésének
készsége; és az érzés. természetesen nem biztosítja a gondolatnak és a cseleke
detnek önmagával való megszakíratlan egyezését, de mégis ott volt és felhőoszlop

ként vezette őt. úgy érezte, hogy Isten teremtménye és Neki felelős: Isten tu
lajdona, nem saját magáé.e

Klasszíkusan feléDíte-tt kristálytiszta mondataíból a belső igaz
ság, az önmagával, Istennel és az, emberekkel szemben való tö
kéletes becsületesség tiszta lehelete veszi körül ,az emberit. Az
alásatassáaban magukat legutolsó teremtménynek érző nagy
szemtek vallomásaival találkozunk lépten-nyomon - a nagy realis.,
ta regény lélekemelő biztosságával és a nazv líra önelemző szen
vedélvével megfogalmazva, Még- oxfordi fiatalkorában megálla
pítja:

»Szomorúan kell megállapítanom, nem vagyok szentnek faragva. A szentek
nem irodalmi emberek, nem szeretik a klasszikusokat, nem írnak történetet. Ta
lán megfelelek a magam tárgykörében, csak az a baj, hogy ez nem az igazi, nem
a »nagy« tárgykör.e

'A triakitariánus mosgalom meg'induláaa előtt egy olaszország-i
utazás során Sziciliában, hosszú és súlyos betegségében, ilyen
vallomásokat Ír:

»Bűnösségem tudata növekedett. Mindig jobban éreztem, mennyire üres a
. lelkem. .. Olyan vagyok, mint az üveg, melyen átszalad a fény, maga pedig

hideg marad... Szeretem az igazságot. de nincs bírtokomba. Feltiletes vagyok.
Kevés bennem a szeretet és a lemondás. Azt hiszem, van egy kevés .•hitem, de
ez minden.«

Nagy római lelkigyakorlatán, pappász.enteléseelőtt, e,g-y, csak
a legutóbbi években előkerült lelki naplóban, szentágostoni erővel
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tárja elénk, illetőleg Isten elé (merü ez a lelkinapló egyáltalán
nem készült a nvilvánossáz számára) lelke Iegbelsedét: a mélvsé-,
get, de' ugyanakkor a jóformán elhallgatott, de a mélység' fölött
annál jobban kiragyogó magasságot is.

»:E:veken át majdnem a kétségbeesés, meg a lelki sötétség állapotában éltem.
Nem úgy, hogy nem mondhattam volna bensőleg: Istenem és ltlindenem, mert
ezek a szavak állandóan számban voltak, de sok mínden volt, ami rámnehe
zedett.«

Ezekből az önelemzésekből világosan kitűnik lelki struktú
ráfának egy jeUegzetesség-6o: az értelemnek, akaratnak, a képz,e;leit~

nek legmagasabb rendű fedleHsége mellett érzelmi világa minden
mélySlége mellett is kevésbé színes és meleg, (Ez az a hiány, ame
lyet Bremond, a róla szóló, egyébként remek könyvében, erősen el
túloz.) Ez érteti meg pl. az, imádságról szóló prédikációkat, ame
lyekben mindennél nagyobb súlyt vet az ima pozitív mozzanataírae
a határozott, időhöz kötött. imára, az ima-formulák nagy jelen
tőségének kiemelésére. Ez, az, alkat érteti meg egész mélységében
olvan mondataít, mint pl. a következő, szinto Szalézi Szenit; Ferene
szájába illő felséges i5óhajtást: -Szenvedni attól, hogy nem szere
tünk: már szeretet.«

Mert aligha lehet kétség, hogy egész életéneknlapélménve az
Isten iránti szeretet, Föntebbi szomorú önjedlemzése is a Deus
meus et omnia élményébe torkolfik. Már tizenhét éves korában,
első lelki válsága idején »abban nyugodtam meg, hOlIT csak két
lény van, amely abszolúf és bevilágító magától-értetődéssei léte
zik: én és 'I'eremtőrn.« Ez a »megriyugvás«, 'amely értelmi tartal
mával Szenit Ag-ostonna, érzelmi mélységevel Assis! Szent Ferenc
1'60 emlékeztet, nála is, mint minden nagy szentnél, az Isten akara
tába való föltétlen beleegyezés, Isten akaratának .szíintelen kere
sésében nyilatkozik meg. Az említett római naplóban,ahoI rész
letesen megvallja mínden gyöng-eségét, a kellemetlenségektűl, be
tegségektől, testi fájdalomtól való félelmét, ezt olvassuk:

»Szeretek bizonyos kényelmes életet" ez kísértés számomra; viszont azt is
remélem, hogy ha Isten úgy rendelné, nagy nehézség nélkül le tudnék mondani
mindenről, amim van... Arnbár határozott szokásom mindent Isten akaratára
vonatkoztatni és kívánom tel'iesítení ezt az akaratot, és ámbár ugyanezt valóban
ls megfigyelern cselekedeteimben és a fődolgokban, de nem keresem ezt az aka
ratot a kevésbé foJltos cselekvésekben . .. Es még a fődolgokban is (folytatja a
becsületességnek ez a szentje, és nem veszi észre, hogy amikor vádolja magát,
voltaképen arról tesz szinte kézzelfogható bizonyságot,' amit a morális erénynek
nevez), noha gyakran állhatatosan kérem, hogy megismerhessem akaratát, csele
kedeteim inkább bizonyos lelkiismeretess&gből fakadnak. amely nem engedi, hogy
másképp cselekedjem; a becsületesség bizonyos érzékéből. annak meglátásából,
hogy valami megfelel nekem, úgy, hogy amikor cselekszem, inkább önmagamhoz
való hűségből cselekszem, mintsem hitből és szeretetből,«

A Deus meus et om.niaés az Isten akarata mellett még egy
harmadék kulcsa is van személyíségének. Gyengeségeinek, bűnei
nek, szárazságuinak 'elemzése közben van egy mondata, amelvet
nem egysze'l'i leírt: sohasem vétkezett a világosság ellen. Nem vét
kezett oa világ-osság ellen, vagvisa lelkében meg[elenő Igaz,ság el
len. Gyönyörű bizonvságn ennek egész, pályája, elsősorban a trak
táriánus mozgalomtól a katolikus hitvallásig vivő nvílegyenes,
drámai pálya. Egyik lélekbemarkoló imádsága így szól:

»0 én Istenem, megvallorn: Te megvítágosíthatod sötétségemet. Megvallom,
hogy egyedül Te vagy erre képes.

Sóvárgok utána, hogy sötétségem megvítágosíttassék, Megígérem, hogy ke-
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gyeimeddel, amelyért könyörgök, magamhoz akarok ölelni mindent, amIt az Idők

tplytában igazságul felismerek, amennyiben sikerül róla biztosságot szereznem.
Kegyelmeddel óvakodni akarok rnínden önámítástól. ami arra vihetne, hogy in
kább hajoljak a felé, ami a természetnek hízeleg, semmint amit az értelem [ó
váhagy.«

ÉS nem vétke':lie.t,t soha a világossáe ellen; a lelkiismeret ellen.
-Mindennapi imám és őszinte imám ~ írta már fiatal korában
egy levelében egy fontos szig'orlat előt,t - hogy ne sikerüljön el
érnem semmiféle tisztséget. ha az a legkisebb bűnnel já.rna.«

A teológus
Ebben a vázlatos megemlékeeésben nem lehet célunk Newman

korszakalkotó teológiai munkússágát ismertetni. Csak arra a nagy
fontosságú tényre. szeretnénk rámutatni, ho,gy problémái ugyan
akkor, mikor a teológia legnehezebb kérdéseit fejtegeti, a modern
embernek, bízvást mondhatj uk, hogYa mai katolikus embereknek
is problémái. Ide tartozik mindenekelőttdogma-történeti munkás
sága, amelyben, ha nem is legelsőnek vetíi fel, de leghatározottab
ban alkalmazza la modern fejlődés-gondolatot a keresztény taní
tás történetére és dogmatikus' határozobtságának és a történeti
szemleletnek szintézisét valósí,tja meg (Development of Christian
Doctrine 1845.) - nem érdektelen, hogy Darwinnak a fejlődésről

szóló munkái előtt. Idetartozik egyház-, illetőleg;' egyháztörténet
szemlélete is, amely igen, élesen mutatja meg az, isteni és az em
beri elem szerepét a keressténység- fejlődésében.'Erőteljesen rá
mutat, hogy la keresz.ténység pályája bajok és zavarok sorozata.
»Egy század olyan, mint a másik ésa bennel élők a magukét rosz
szabbnak látják minden előzőnél. Bajok mindig voltak és mindig
lesznek, ez ,a mi osetálvrészünk.«. De m.inden bajon keresztül az
isteni akarat működik és az isteni cél valósul meg. Talán legme
részebb munkája a vallásfilozófiai Grammar of Asseni. a hitnek
és. :a vallásos élménynek ez a bölcseleti elemzése, amelyről korunk
e,gyik nagytekintélyű teológusa, Przywara azt rnondja, hogy. »me
rész valóságérzékével megteremti az első új vallásfilozófia kísér-,
letét-, amelvet jelentőségében Aquinói Szent 'Tamáag'ondolataival
és Bacon Novum Organum-ával állítanak párhuzamba.

Apulógfai tevékenységét az, az egyenes bátorság jellemzi, amely
XIII. Leóval megnyittatta a vatikáni levéltárt, a történeti ku
tatók számára: szembenézni a valósággal, nem könnyíteni meg'
magunknak a feladatob tisztelni a tényeket és nem térni ki sem
miféle nehézség' elől. Az Apológ'iában így Ír:

»Egyáltalán nem akarom tagadni, hogya keresztény hitvallásnak. a katoli
kusnak is, a protestánsnak is, minden cikkelye vet fel értelmi nenézségeket, és
nekem a magam személyére nézve ilyen nehézségekre nincsen feleletem. Sokan
igen fájdalmasan érzik a vallás nehézségeit, és én magam is vagyok ebben olyan
érzékeny, mint akárki; de sohasem tudtam megérteni, hogy. mi összefüggés lehet
ezeknek a nehézségeknek legélesebb megérzése és a nehézségeket tartalmazó ta
nításokbari való kétkedés között, Ahogyan én látom a dolgot, ezer nehézség sem
tesz ki egyetlen kételyt. Nehézségek és kételkedés inkommenzurábilis dolgok ...
Az ember bosszankodhatík, ha nem tud megoldani egy, matematikai problémát,
amelyre a válasz adva van vagy nincs adva, - és mégsem fog kételkedni, hogy
lehetséges a válasz, vagy hogy egy bizonyos válasz az egyedül helyes. Szerintem
a hit összes pontjai közül Isten létezéséhez tapad a legtöbb nehézség, és mégis
ez az igazság kényszeriti rá magát szellemünkre a legnagyobb' erövet.«

Ezt az apológiaí munkát, legalább is az élőszóban megvalő

sulót, szinte nem is apologetikának, hanem a ma hozzánk közelebb
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álló szóval bizonyságtételnek kellene nevezni. »MintBigy más világ
követe jelent meg közöttünk. mintha az első századok egy szentje
vagy vértanúja szólt volna- - írja egy hallgatója,

Az imáKIkoz6

De talán legközelebb áll hozzánk, mai emberekhez Newman, az
imádkozó. Arnikor mai embert mondok, elsősorban világi, a mai '
világ siketítő lárrnájában, a mai szellemi hareok izgalmas légkö
rében élő keresztényekre gondolok, akiknek szivéből 1:ör elő 'az
apostoloknak Krisztus Urunkhoz intézett kérésee »Taníts minket
imádkozni 1« Mert az, imádságnak iskolája van; nem hiába neve
zik a szentek tudományának, a ezenték is ill. legjobb mcsterei.
Minthogy azonban a szentek maguk is 'annyifélék, ahányan van
nak, imájuk is magán viseli lelkük és lelkiségük seínárnvalatait,
És mi is annyifélék vagyunk, ahányan vagyunk: a vallási élet
nek nagy, ,alapve'tő, minden embenel közös igénye'i bennünk is a
»magunk módján-, a mi lelkiségünk árnyalatában tudnak legjob
ban megnyilatkozni és kifejlődni. Ezért nem mindegy, hogy mi
Iyen mesterekhez járunk iskolába a legfontosabb tudományért.
Mint a régi nagy korszakok fiatal festői, építői és szobrászai egy
egy nagy mesternek műhelvében tanulták meg a »mesterségec« 'és
ont ismertek magukra és saját formáj ukra, úgy tanulhatjuk meg
ezt a szerit »meeterséget« a nagy imádkozóktól; az ő kegyelmi
légkörükben ébredünk ráa magunk szavára, vagy - és sokunknál
ez lesz az eset, - boldogan tapasztaljuk meg, hogy az, ő szavaik
kal teljesen ki tudjuk fejezni a magunkét, mint ahogyan egy
nagy és nekünk kedves költő szavaival teljesednek ki és fejez,őd
nek ki egyéb érzelmeink is.

Ha már most ilyen »nekünk való- imádkozó mestert keresiink.
a fe'nt leírt mai ember, azt hiszem, alig találhat magához, vaIób
bat Newmannél." A nagy misztikus imádkozókat nem kell aján
lani az ilyeit keresőknek: .akit az, Isten erre' az, útra hív, 'az, meg
is találja eZJt az utat magától, illetve a kegyelem vezetésével. Az·
egyházatyákhoz a középkor és az újkori ujjászü1etés na,gy szá
zadának imádkozóihoz, köztük a mi Pázmánvunkhoz is - minden
imádságos könyv elsősorban ezekből merít - előbb-utóbb eljut
míndenkívaki meghonosodik az imádság országában. A legtöbb
mai világi ember azonban valószínűbbeni annak az imának a
-zenéjét.. fogja magáénak érezni. amely a Néri Szent Fülöp és
Szalézi Szent Ferenc szelleméből táplálkozik és arnelvet éppen
Newman tiszta bensősége és egyszerűsége, ad elénk a legruaibb
hangszerelésben. Szent Agoston imájában egy lángelme szól az
Úrhoz, Assisi Szent F'ereneében, Szalézi Szerit Ferencében mintha
angyal énekelne -háirmennyire. a miénk is, egy kicsit mindig
fölfelé késztet szegesni arcunkat, e,gy vonanal magasabbra, min't
ahogy magunktól tennők. Newman szavában a legintimebb és leg
egyszerűbb vox, humana hív bennünket, egyformán távol a szá
munkra elérhetetlen magasságok zúgásától és a többé-kevésbbé

1Imáiból bőségesen találhatunk magyarul a következő művekben:

J. H. Newman: Elmélkedések. szerk, Szunyogh X. Ferenc. 1946. - De pro
fundis. A mai idők imádságai. összeállitótta szunvogh X. Ferenc. 1936. 
Dicsőség, Békesség! Imádságoskönyv. Szerk. Sik Sándor. II. kiad, 1944.
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.míndenkire rá-ráleső álpátosz és szentírnentál'is áládtatoseág kí
sértésétől, Ime imádságos életének c- egyébként szentágostoni
mélységből forrásozó - alaphangja:

"Nem értjük Isten irgalmasságát, csak ha megértjük hatalmát. Nem míntha
előbb jönne a félelem, aztán a szeretet. Rendszerint együtt járnak: a szeretet
megédesíti a félelmet, a félelem komolyságot ad a szeretetnek. Ugyanaz az isteni
hang, amely fenyeget bennünket, ugyanabban a pillanatban föl is bátorít... Ez
a lelkiállapot idegennek tűnhetik fel azok előtt, akik nem tapasztalták meg, de
fölülmúlhatatlan édességgel van tele. A keserűnek és az édesnek ez a csodálatos

·vegyüléke adja az isteni igazságok valódi ízét. Nem olyan kemények, hogy visz
szaijeszthetnének, de nincs meg bennük az az émelyítő édesség sem, amelytől

hamarosan elfordul az ember.«

Imádságát is" mínt pályáját. mínt az egés'z embert, a legtelje
sebb becsületesség jellemzi; laz a csendes, mérsékelt, de tiszta és
zengő evangéliumi hang, melya nagy míntát, a. Miatyánkot, Sem
mi exaltáció, semmi érzelmi kitörés, »elraeadtatás-, semmi ékes
szólás, »szép szavak«, semmi Itlúlzás, erőlködés, semmi »átvett-,
nem-belűlröl-fakadó,nem ezerves hang; mindenütt az, 'a nehezen
meghatározható, de ma nekünk talám a legfontosabb valami, amit
hitelességnek szeretünk nevezni. Es ami jellemző ezeknek az imák
nak tartalmára, jellemző; stílusukra is. A régi nagy meeterek
nyelve - ,a dolog természete szerint - nrindig. még mai magy.ar
nyelven is megőriz valamit a -régi-s-böl, koruk stílusformájábóJ,
amely egy kicsiit »irodalmivá« is teszi számunkra: Szent Pálhoz
át kell törnünk magunkat az ószövetség-i nyelv maradványain.
Szent ÁgostonnálakaraUanul megcsodáljuk a nagy rétor művé
szetét is, ra szentatyáknál, még a Szent Bernátoknál és Bonaveritu
ráknál is egy kicsit Idegenül hat a sok allegórikus értelmezés,
Aquinói Szelllit Tamás, Pázmány egy kicsit erősebben moralisták
Imálkban, mint nekünk kényelmes volna, Szalézi Szent Ferencnél.
de Nagy Szent Teréziánál is édes mosolyt csalnak olvkor ajkunk
ra a barokk nvelvművészet csengetyűcskéi. Newmannél. éppen
mert nem »régi« és mert olyan csodálatos mestere a nyelvnek?
semmi efféle zavaró elem nem áll az áhítat útjába. Nyelve, ez a
»királyi angolság- több, mint királyi és több, mint angolság: egy
szerűen ,az imádkozó ember természetes hang-ia, Ezért szól, mánt
a fent idézeitt nagvoké, mindon időknek. És ezért szól talán min
denkinél inkább nekünk: a történelem nagy távlatában kortár
sainak. Ime egy példa, reggeli imádságából:

"o Istenem, magadért teremtettél engem, hogya magam médján szolgáljak
neked. Hívatásos életművet gondoltál ki számomra, különbözőt mindattól, amit
mások elé tűztél. Csak egy kis szeme vagyok a láncnak, egy kis tagja a szellemi
lények nagy közösségének. de nem semmiért teremtettél engem: tennem kell a
jót. Munkálkodnom kell müveden. Azon a helyen, amelyre állítottál, a béke an
gyalának kell lennem, az igazság papjának, még akkor is, ha semmi különöset
nem teszek mindezekért: csak teljesitsem akaratodat és' szolgáljak neked híva
tásomban. Igy akarom magamat teneked adni egészen. Akárhol vagyok. ettől el
nem szabad tántoríttatnom magam. Ha megpróbáltatás ér, szeigátjon neked meg
próbáltatásom. Ha hosszú életet adsz, ha rövidet: te tudod, hogy mire jó.

Add meg nekem, hogy tökéletes gyermeki egyszerűséggel vessem alá magam
az isteni akaratnak. Nem kívánhatok jobbat, mint a Te gondviselésedre hagyat
kozni, nem a magam okosságára. Azért megígérem neked, Uram, kegyelmed se
gítségével r követni akarlak, akárhová mégy, nem magam akarok szabni meg uta
mat. Nem akarok türelmetlen lenni. Ha egyszer hományban és kétségben hagysz.
ha szükség vagy megpróbáltatás ér, nem akarok panaszkodni, morgolódní. Tudom.
hogy nem hagyod el soha azt, aki Téged keres, hogy sohasem csalatkozhatik, aki
benned bízik ...

1 »Prózája az angol nyelv fejlődésének Shakespeare óta a csúcspontja«
(Meynell).
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Hozzád könyörgök: mindenekelőtt védelmezz meg önmagarntót. hogy más
akaratot ne kövessek a tiéd helyett J Arra is kérlek, hogy végtelen szelidséged
ben ne tedd nagyon nehézzé számomra akaratodat, ne légy hozzám szígorú, ha
nem légy kimélettel gyengeségem iránt. Ne tégy próbára, ó szeretö Uram (ha
szabad igy ímádkoznom), olyan súlyos dolgokkal, melyeket csak egy szent tud
elviselni! Könyöliilj gyengeségemen és vezess az ég felé biztonságos úton!

Cselekedjél bennem és általam J Azért vagyok a világon, hogy neked szot
gáljak. hozzád tartozzam, a Te szerszámod legyek. Hadd legyek készséges esz
közöd. Nem kérem, hogy lássak, nem kérem, hogy tudjak, csak hogy szerszámod
lehessek J«

Egy bánalimából :
Ú én Istenem, viselj még el engem l Légy hozzám türelemmel, kemény, idét

len, hálátlan voltom ellenére is. Nagyon lassan haladok előre, de legalább kere
sem, vagy óhajtom keresni a mennvországot, Szegény bűnös vagyok, <re az
irányt, feléd, nem tévesztern szem elől; lelkemnek üdvössége mégis szfvern ügye.
Adj hát időt, hogy összeszedjem magam és jól nekiiramodhassak. Komolyan le
akarom rázni magamról a lomhaságot és Ianyhaságot, végezni akarok ezzel a
szárazsággal, kislelkűséggel, rélségget: össze akarom: szedni magam, vidám akarok
lenni és bizalommal telten járni vítágosségodban.

Egy áldozási előkészületből:
Én Istenem, ismersz engem. Mikor azt mondom: Uram, nem vagyok méltó

ó csak Te érted. meg ezeket a szavakat egész [elentőségükben. Te nemcsak;
eikövetett bűneim foltjait és szeplöít látod, de azokat a gonosz hatásokat is, ame
lyeket maguk után hagytak lelkemben: a csonkaságokat, a sebhelyeket. a meg
maradt rendetlenségeket. Te látod a rossz megszokásokat, a nemtelen indítékokat,
RZ önös rút gondolatokat, annyi gyengeségemet és nyomorúságomat, - és mégis
hozzám jössz ...

A köUő

A rendelkezésünkre álló keretek között még érinteni sem volt
médunk Newmant, a páratlan szónokot és a költöt, De csonka len
ne ez. a rövid ismertetés is, ha: legalább befejezésként meg nem
ismernők legelter.iedtebb költeményét, a Lead Ki'Yl!dly Light kez
detűt: (címe: A fe~hőoszlop), amelvet ta toogeri úton Irt, mikor
hazafelé tartott, Isten és az, Oxford-mozgalom felé, és amelyet ma
mindenütt énekelnek - katolikusok és protestánsok - ahol an
gol nyelven dícsérik 'az Istent.

Vezess, jósá/fos fény, - körül homály
Te, járJ velem!

Az' éj s,ö1t:ét, measze la honi táj,
Te járj velem!

Te vezesd lábam, ne a mcsszeség
Tereit lássam, - egy lépés elég.

Nem voltarn mindig így, nem kért imám,
Hogy jőjj velem.

Magarn kerestem ösvényt, - ezután
Te járj velem.!

Hangos napot szerettem, és - féltem bár - :a gőg
Volt rajtam úr: felejtsd el az elszállotf időt!
Áldó hatalmad bizton. csendesen

Ve,zet tova,
Lápon, sziklán, vízen, míg; elmegven

Az. éjszaka,
S mosolygó angyalok közt virrad reám a fény,
Kiket régiől szeréttem s úgy elfeledtem én.

349


