
Beszéd bíborosi 
beiktatása alkalmából
Vi ringrazio, Monsignore, per la participazione che m’avete fatto
dell’ alto onore che il Santo Padre si è degnato conferire sulla mia
umile persona —

És ha most engedélyét kérem, hogy beszédemet az önök dalla-
mos nyelve helyett inkább szeretett anyanyelvemen folytathassam,
annak csak az az oka, hogy így jobban ki tudom fejezni érzéseimet
az ön által közvetített nagylelkű felkéréssel kapcsolatban, mint ha
egy olyan nyelven próbálnám tenni, amely meghalad engem.

Először is szeretném kifejezni azt a csodálkozást és mély hálát,
melyet éreztem — és most is érzek — a Szentatya leereszkedése és
irántam való szeretete miatt, amely abban mutatkozott meg, hogy
kiválasztott egy ekkora megtiszteltetésre. Számomra ez nagy meg-
lepetés volt. Soha nem jutott eszembe ekkora felemeltetés, és úgy
tűnt, nincs is összhangban előéletemmel. Sok megpróbáltatásban
volt részem, de ezeken immár túljutottam; mostanra már szinte
utam végére értem, és megbékéltem. És mégis lehetséges, hogy
végül éppen ezért éltem ilyen sok esztendeig?

Nem könnyű elképzelnem, miként viseltem volna el e nagy meg-
rázkódtatást, ha a Szentatya nem dönt úgy, hogy ismételten kinyil-
vánítja felém nagylelkű leereszkedését, amellyel mérsékelte döb-
benetemet, és amely mindenki számára, aki hallotta, jóságának és
nagylelkűségének megható bizonyítéka volt. Együtt érzett velem,
és elmondta, milyen megfontolásokból emelt engem ebbe a magas
pozícióba. Egyéb bátorító szavak mellett azt is elmondta, hogy dön-
tésével azt a buzgalmat kívánta elismerni, mellyel oly sok évig szol-
gáltam a katolicizmus ügyét; mi több, úgy ítélte meg, hogy tetszé-
sére lenne az angol katolikusoknak, sőt, a protestáns Angliának is,
ha kitüntetne jóindulatának valamely jelével. Őszentsége ily nagy-
lelkű szavai után érzéketlenség és szívtelenség lett volna részemről,
ha továbbra is fenntartom aggályaimat.

Jósága ilyen szavakra indította, és én mi többet kívánhatnék? Az
évek hosszú sora alatt sok hibát elkövettem. Semmi nincs meg ben-
nem abból a tökélyből, amely a szentek írásait jellemzi, illetve ame-
lyekben egyetlen hibát sem találni; de egyvalamit bízvást állítha-
tok, amit valamennyi eddigi írásom tükröz — és ez az őszinte
szándék, a magánérdekektől való mentesség, az engedelmes ter-
mészet, a bírálatok elfogadása, a tévedés félelme, az anyaszentegy-
ház szolgálatának vágya, és — az isteni kegyelem révén — tisztes-
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1879. május 12-én, hétfőn
reg gel Dr. Newman megér-
kezett a Pa lazzo della Pigná -
ba, Ho ward bíboros reziden -
ci ájára, aki rendelkezésére
bo csátotta lakosztályait, hogy
ott fogadhassa a Vatikán kül-
döttét a bíboros-államtitkár
üzenetével, amelyben tudtá -
ra ad ta, hogy az aznap reg-
ge li titkos konzisztóriumon
Őszent sége bíborosi rangra
kegyeskedett emelni. Dél-
előtt 11 órára a termek meg-
tel tek angol és amerikai ka-
tolikusokkal — egyháziakkal
és világiakkal —, továbbá
összegyűlt a római nemes-
ség több tagja és számos
egyházi méltóság, hogy ta-
núja legyen a ceremóniá-
nak. Nem  sok kal 12 óra után
bejelentették a konzisztóriumi
küldött érkezését. Az átadta
a big li ettót Dr. New man nek,
ő pe dig — miután feltörte a
pecsé tet — Dr. Clifford, Clif -
ton püspö ke kezébe adta,
aki fel olvasta a levél tartalmát.
Miután a küldött tudatta az
újonnan kinevezett bíboros -
sal, hogy Őszentsége más-
nap reggel tíz órakor köszön   -
 ti a Vati kán ban, és elmondta
a  gratulációkat, Őeminen-
ciája a Big lietto-beszéd né-
ven híressé vált beszéd-
ben válaszolt:
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séges mértékű siker. És örömmel mondhatom, hogy egy bizonyos
nagy rosszal a kezdetektől szembeszálltam. Harminc, negyven,
ötven éve minden erőmmel ellenállok a vallási liberalizmus szelle-
mének. Soha nem volt az anyaszentegyháznak égetőbb szüksége
olyanokra, akik síkra szállnak ez ellen, mint most, amikor — sajnos
— az egész földet behálózza az eltévelyedés. És ebből a nagyszerű
alkalomból — amikor természetes, hogy valaki az én helyzetem-
ben rápillant a világra, és benne az anyaszentegyházra, annak jö-
vőjére —, remélem, nem tekintik időszerűtlennek, ha megújítom
tiltakozásomat, mint már annyiszor tettem.

A vallási liberalizmus az a dogma, mely szerint a vallásban nem
létezik pozitív igazság, hanem egyik hit ugyanolyan jó, mint a
másik, és ez a tanítás napról napra egyre szilárdabbá és erősebbé
válik. Ellenkezik minden olyan felfogással, amely bármely vallást
igaznak ismer el. Azt tanítja, hogy valamennyi vallást el kell tűrni,
mert mindegyik csupán egy vélemény. A kinyilatkoztatott vallás
nem igazság, csupán érzelem és ízlés dolga; nem objektív tény, nem
is természetfeletti; és minden embernek joga van annyit leszűrni
belőle, amennyi képzeletét megragadja. A vallásgyakorlás nem
szükségképpen gyökerezik a hitben. Az emberek járhatnak protes-
táns és katolikus templomba is, és kivehetik a jót mindkettőből, mi-
közben egyikhez sem tartoznak. Barátkozhatnak egymással min-
denféle spirituális gondolatok és érzések mentén, anélkül, hogy
bármiféle véleményük lenne a közös hitigazságokról, vagy szüksé-
gét éreznék ennek. Miután tehát a vallás ennyire személyes sajá-
tosság és magánjellegű tulajdon, szükségképpen hanyagolnunk kell
az emberekkel való érintkezéseink során. Ha valaki mindennap
más vallást próbál ki, mit törődünk mi azzal? Egy ember vallásával
foglalkozni éppoly udvariatlanság, mint ha bevételi forrásaival fog-
lalkozunk, vagy azzal, hogy miként gondoskodik a családjáról. A val-
lás semmilyen értelemben nem kötőanyaga a társadalomnak.

Mind ez idáig a polgári hatalom keresztény volt. Amikor fiatal
voltam, még azokban az országokban is, amelyek — mint az enyém
— leszakadtak az egyházról, az a diktum volt érvényben, mely sze-
rint „az ország törvénye a kereszténység”. Most mindenhol azt ta-
pasztaljuk, hogy a társadalomnak a kereszténység által létrehozott
jó minőségű szerkezete leveti magáról a kereszténységet. E diktum,
amelyre utaltam, mindenhol kiveszett vagy kiveszőben van —
akárcsak a rá épülő sok másik; és a század végére, hacsak a Min-
denható közbe nem avatkozik, feledésbe merül. Mindeddig úgy tar-
tották: a vallás — a maga természetfölötti szankcióival — elég erős
gondoskodni arról, hogy a tömegek alávessék magukat a törvény-
nek és a rendnek; most azonban a filozófusok és a politikusok arra
hajlanak, hogy a kereszténység segítsége nélkül oldják meg ezt a
problémát. Az egyház tekintélyét és tanítását először is egy egyete-
mes és teljesen világi oktatással helyettesítik, azzal a céllal, hogy
minden emberrel beláttassák: a törvénytisztelet, a szorgalom és a
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józanság személyes érdeke. Azután — hogy a nagyszerű irányel-
vek átvegyék a vallás helyét — az emígy gondos oktatásban része-
sített tömegek számára olyan etikai alapelveket vezetnek be, mint
az igazság, a jóakarat, az igazmondás és hasonlók; a bizonyított ta-
pasztalat elvét; és azokat a természeti törvényeket, amelyek spon-
tán módon léteznek és működnek a társadalomban és a társadalmi
kérdésekben — legyenek azok fizikaiak vagy pszichológiaiak; pél-
dául a kormányzás, a kereskedelem, a pénzügy, az egészségügyi
kísérletek vagy a nemzetek érintkezése terén. Ami a vallást illeti,
az egyéni luxus, amelyet — kívánsága szerint — bárki magáévá
tehet; de amelyért, persze, fizetni kell, és amelyet nem szabad má-
sokra erőszakolni, vagy másokat bosszantó módon gyakorolni.

E nagy aposztázis általános karaktere lényegében mindenhol
ugyanaz; de részleteiben és természetében változó módon nyilvá-
nul meg a különböző országokban. Ami engem illet, inkább saját
hazámról beszélnék, amelyet ismerek. Ott, úgy vélem, fennáll az a
veszély, hogy ijesztő sikert arat; jóllehet végkimenetelét nem köny-
nyű előre látni. Első pillantásra azt gondolhatnánk, az angolok túl-
ságosan vallásosak egy ilyen mozgalom befogadásához, amely a
kontinensen, úgy tűnik, a hitetlenségen alapul; csakhogy a mi bal-
szerencsénk az, hogy nálunk — noha végkimenetele a hitetlenség,
mint oly sok más helyen — nem szükségképpen ered hitetlenség-
ből. Emlékezzünk vissza, hogy azok a vallásos szekták, amelyek
Európában három évszázada ütötték fel a fejüket, és most annyira
megerősödtek, mindig is vadul ellenezték az egyház és az állam
egységét, azt hirdetvén, hogy a monarchiának, és mindennek, ami
hozzá tartozik, el kell szakadnia a kereszténységtől, azzal a felkiál-
tással, hogy egy ilyen katasztrófa sokkal tisztábbá és erősebbé tenné
a kereszténységet. Ezután pedig az következik, hogy — szükség-
szerűen — ránk kényszerítik a liberális elveket. Gondoljuk csak
meg, mi következik e sok szekta puszta létéből. Feltételezhetően a
népesség fele a tagjaik közé tartozik; és gondoljuk meg: a mi kor-
mányzási módunk igen népszerű. Ha véletlenszerűen kiválasztunk
egy tucat járókelőt az utcán, minden bizonnyal kiderülne, hogy ré-
szük van a politikai hatalomban; ha hitük felől érdeklődnénk, va-
lószínűleg azt látnánk, hogy legalább hét vallás egyikét vagy
másikát képviselik. Hogyan is volna lehetséges az együttműködé-
sük városi vagy országos szintű kérdésekben, ha valamennyien ra-
gaszkodnak saját vallási felekezetük elismertetéséhez? Minden cse-
lekvési kísérlet patthelyzetbe fulladna, hacsak nem hanyagoljuk a
vallás témáját. Nem tudunk kibújni a bőrünkből. Harmadrészt
pedig fontos felismernünk, hogy a liberális elméletben sok olyan
gondolat van, amely jó és igaz. Ilyen például — hogy mást ne em-
lítsünk — az igazság, a tisztesség, a józanság, az önuralom és a jó-
indulat, melyek — mint már említettem — bevallottan liberális
elvek, és egyben a társadalom természetes törvényei közé tartoz-
nak. Nem is kiáltjuk ki gonosznak őket mindaddig, amíg nem ta-
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láljuk úgy, hogy céljuk a vallás helyettesítése, kiszorítása. Az Ellen-
ségnek soha nem volt még ilyen okosan megtervezett és ennyi si-
kerrel kecsegtető eszköze, amely már meg is felelt azoknak az el-
várásoknak, melyek általa körvonalazódtak. Rátermett, komoly,
erényes emberek sokaságát szippantja be, feddhetetlen előéletű idő-
sebbeket és pályájuk elején lévő fiatalokat.

Ez tehát a helyzet állása Angliában, és jó, ha valamennyien tu-
domásul vesszük; ám egy pillanatig sem kell feltételezniük, hogy
félek tőle. Mélyen fájlalom, mert látom előre, hogy sok lelket rom-
lásba vihet; de egyáltalán nem félek attól, hogy komolyan ártalmas
lehetne Isten Igéjére, a Szent Egyházra, mindenható Urunkra, Júda
törzsének oroszlánjára, a Hűségesre és Igazra, vagy az Ő földi hely-
tartójára. A kereszténység túl sokszor volt már halálosnak tűnő ve-
szedelemben ahhoz, hogy most megijedjünk bármiféle újabb meg-
próbáltatástól. Ez bizonyos; másrészt, ami bizonytalan — és az
efféle küzdelmekben általában az, és legtöbbször nagy meglepetést
okoz, amikor megtapasztaljuk —, az a sajátos mód, ahogy a Gond-
viselés, szükség esetén, megmenti és kiszabadítja választott örök-
ségét. Az Ellenség olykor barátunkká válik; olykor elveszíti go-
noszsága fertőzőképességét, mely oly fenyegető volt; néha
darabjaira hull; néha pedig csak annyit tesz, amennyi még hasznos,
majd eltűnik. Az egyháznak rendszerint semmi mást nem kell ten-
nie, mint hogy reménységgel és békével teszi a dolgát; és csendben
várakozik, hogy tanúja legyen Isten üdvösségének.

Mansueti hereditabunt terram,
Et delectabuntur in multitudine pacis.

(Szigeti-Cseke Zsuzsa fordítása)

A beszéd megjelent:
Add resses to Cardinal
New  man with His Replies,
1879–1881. (Ed. by W. P.
Neville.) Longmans, New
York – London – Bom bay,
1905, 61–70.
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„Ó én Istenem, vallom, hogy Te megvilágíthatod a sötétségemet. Val-
lom, hogy egyedül Te tudod ezt megtenni. Arra vágyom, hogy vilá-
gosság gyulladjon a sötétemben. Nem tudom, Te akarod-e ezt: de mert
Te megteheted és én kívánom, ez feljogosít arra, hogy kérjem; leg-
alábbis nem tiltottad meg, hogy kérleljelek. Megígérem tehát, hogy ke-
gyelmeddel, amelyért könyörgök, magamhoz ölelem mindazt, amit bi-
zonyosan igazságnak ismerek meg, ha egyszer eljutok a bizonyosságra.
És kegyelmeddel őrizkedni fogok minden öncsalástól, amely arra ve-
zetne, hogy inkább a természetet kövessem, mint azt, amit az értel-
mem jóváhagy.”

John Henry Newman
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