
Szándékosan 
és elszántan
Boldog John Henry Newman versei elé

A Nobel-díjjal jutalmazott T. S. Eliot szerint egy keresztény költő „in-
kább önkéntelenül, semmint szándékosan és elszántan” az.1 Sir Fran-
cis Doyle, aki az 1860-as években volt Oxfordban a költészet tanára,
még a Gerontius álma (vagy röviden Az álom)2 átütő sikerének idején
is hasonló megfontolásból vitatta John Henry Newman költői érde-
meit, azt állítva, hogy annak lelkében „a moralista ádáz küzdelmet
folytatott a költővel, és a moralista győzött”. Newman erre csak annyit
válaszolt, hogy Doyle világ életében „irtózott a tanítástól”.3 Ő nem ir-
tózott, és nemcsak a nyelvét, hanem a tollát is annak szolgálatába ál-
lította. Amit leírt, azzal nemcsak a saját lelkén, hanem másokén is
igyekezett könnyíteni, összhangban azzal a költői hitvallással, ame-
lyet barátja és „harcostársa”, John Keble — nem mellesleg Doyl előtt
ugyancsak Oxfordban és ugyancsak a költészet tanára — Sacred Poetry
(„Szent költészet”) című esszéjében (1825) fogalmazott meg. A költé-
szet Newman számára ugyanolyan szent volt, mint beszédei, melye-
ket le is írt, mielőtt elmondta őket. Verseit a „Lyra Apostolica” foga-
lomkörébe sorolta, és az apostoli hitvallás terjesztőinek szánta.
Szándékosan és elszántan, ahogy ezt mindmáig legismertebb (1833-
ban írt) verse, az ő nevével is fémjelzett Oxford-mozgalom „mozgalmi
indulója”, A felhőoszlop is tanúsítja: annak hallatlan népszerűsége
éppen ennek az elszántságnak lett köszönhető.4 Az idő tájt a 18. szá-
zadi evangelikál5 himnuszköltők — Issac Watts, Charles Wesley —
nyomán a vallásos költészet az anglikán egyházban rendkívül köz-
kedvelt volt,6 és az ő verseit is sokan olvasták, sőt „meg is zenésítet-
ték”, illetve egy-egy népszerű egyházi ének dallamára „ráénekelték”.7

Ilyenformán azok korának zenei életére is jelentős hatást gyako-
roltak, sőt, ez a hatás kiterjedt a „művészeti életre”, a preraffaelitáknak
nevezett angol szecesszió, másképpen Aesthetic Movement („esztéti-
kus mozgalom”) alakulására is. Nem kevésbé annak is köszönhető -
en, hogy az Oratórium Kongregációjának birminghami működését
New man kérésére (1848-ban) jóváhagyó pápai oklevél — „Néri Szent
Fülöp szellemével összhangban” — engedélyt adott egy zene- és
egy festőiskola alapítására is. Szent Fülöpék első imaháza egy szé-
na padlás volt, Boldog John Henry Newmanéké pedig egy elhagyott
szeszfőzde, ahol ő hamarosan egy énekeskönyv (Hymn Book) szer-
kesztésébe kezdett.8 Fülöp példája lebegett a szeme előtt, aki Palest-
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rina halálos ágyánál is énekelve imádkozott,9 és a középkori laude
utódának tekinthető, barokk oratórium nem véletlenül lett az általa
alapított közösség névadója, mert annak tagjai imádságaikat rendre
énekelték. Newman gyermekkorától fogva hegedült, és Littlemore-
ban, ahova még az 1840-es évek elején, többedmagával monaszti-
kus közösségbe vonult vissza, a falusi gyerekeket tanította új him-
nuszokat és gregoriánt énekelni. A nyelv és a zene kifejezőerejének
kapcsolata már akkor is élénken foglalkoztatta, mikor (huszonhét
évesen) a rövid életű London Review felkérésére mindkettőről külön
tanulmányt írt10 azt fejtegetve, hogy a gondolat valójában zene.

Az énekeskönyv számára nemcsak témaköröket jelölt meg,
hanem zenei témákat, népszerű dallamokat és összhangzatokat is
lejegyzett. Ezek az általa választott vagy írt versek többnyire hat-,
nyolc- vagy tízszótagú sorainak jambikus ritmusát és egyszerű rím-
képletét hangsúlyozták, vagyis — Szent Fülöp követőihez illően —
didaktikus célokat szolgáltak, amire jó példa a jobbára barokk ka-
marazenét játszó Newman két saját szerzeménye is:11

1.
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szimfonikus hangvételű, zenei témafelvetés követte, amely szerző-
jének romantikus vonzalmairól és főleg Beethoven iránti rajongá-
sáról árulkodott:

Ez a nagy lélegzetű nyitány is elárulja, hogy az angyalokat Newman
módfelett értékelte. A természet erőiről szóló beszédében (a CIV. zsol-
tár 4. versére utalva) azt fejtegette, hogy az ember egykor túlzott je-
lentőséget tulajdonított nekik, és akkora tiszteletben részesítette őket,
amekkora kizárólag a Mindenhatónak jár, a legújabb kor bűne vi-
szont ennek éppen az ellenkezője: amit látunk magunk körül, abból
„már semmit sem az ő közreműködésüknek, hanem úgynevezett ter-
mészeti törvényeknek tulajdonítunk”, ami azzal a veszéllyel jár, hogy
„a látható dolgokba belefeledkezve, megfeledkezünk a láthatatla-
nokról, és tudomást sem veszünk róluk”. Őt ezzel szemben a Ham-
ben lévő családi házuk kertjében, gyermekkorában látott angyalok
egy életen át kísérték, és az ég felé vezették. 1861-ben még azt is föl-
jegyezte, hogy az az állítólagos idegen, aki Mozartot a Requiem kom-
ponálására kérte, talán egy angyal lehetett. S mikor a Gerontius álmát
éppen annak a John Joseph Gordonnak ajánlotta, aki az oratóriumi
énekeskönyv szerkesztésében is segítségére volt, eszébe juthattak az
egyiptomi és a názáreti Józsefek is, akik álmukból merítettek erőt azon
a nehéz úton, amelyen meghaltak önmaguknak, és új életre keltek, s
az utóbbinak (aki a boldog és gondviselésszerű halál patrónusa) ál-
mában többször is angyal mutatta meg a megváltás történetében ki-
jelölt helyét, ő pedig híven követte a kapott útmutatást.12

A keresztény középkor is tele van angyalokhoz hasonló kalau-
zokkal, ahogy az Isteni színjátékban Vergilius is hasonló szerepben
kíséri Dantét, a Gerontius halálos ágyánál segítők pedig arra is fel-
hívják a figyelmet, hogy a Zsidókhoz írt levélben fölidézett esetek
közül hat alkalommal (Izsák, Lót, Mózes, Dániel, a három ifjú és a
bebörtönzött apostolok esetében) angyal vagy angyalok szerepelnek
mint Isten közvetítői és a megváltás eszközei. A pap által mondott
Proficiscere halottkisérő szavai a római szertartásnak megfelelően
hangsúlyozzák, hogy a papság hivatása ezen a világon az angya-
lok nak a láthatatlan világban betöltött szerepéhez hasonlatos, és az
örökkévalóság peremén azt az angyalok veszik át.

A tisztítóhellyel összefüggő „különítélet” — Szent Pálnak a misz-
tikus testről szóló tanításával összhangban — Newman verseiben is
a földi egyház és a mennyország lelki közösségének keretében je-
lenik meg. Ahogy Gerontius lelke is egyedül, de egyszersmind az
egyház tagjaként áll Isten elé: az őt túlélő hittestvérek, a tisztítóhe-
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lyen lévő lelkek és az angyalok együtt alkotják az egyházat a Min-
denszentek litániájának összességében. Tehát az angyalok is tagjai az
egyháznak, hiszen az ember rájuk van bízva, hogy lángpallossal
védelmezzék, szellemi lény mivoltára figyelmeztessék, hogy fölfelé
vezessék, és szolgálják őt. Gerontius azért szólítja meg őrangyalát,
hogy kapcsolatba lépjen vele, és az angyal búcsúszavaiban említett
„sok-sok földi s égi áldozat”— amely „majd elkísér a Fölség trónu-
sához”13 — a szentmiseáldozat communio mivoltára utal.

Newman Őrangyal című versének népszerűsége mindmáig A felhő -
oszlopéval vetekszik.14 1853-ban egy Newmannél bő harminc évvel fia-
 talabb ifjú is megrendülten olvasta el, miután azzal a szándékkal ment
Oxfordba, hogy az anglikán egyház szolgálatába áll. A walesi szár-
mazású Edward Burne-Jones ettől fogva a szerző egyik legodaadóbb
rajongója lett. Később azt írta, tőle olyan sokat tanult, hogy azt soha
nem felejti el: „a heverők és ülőpárnák korában megtanított arra, hogy
a kényelem közömbös legyen számomra, és a materializmus korában
megtanított arra, hogy mindent tegyek kockára a látatlanért”. Ám ra-
jongása hamarosan alábbhagyott, és úgy döntött, hogy mégsem lel-
kész lesz, hanem festőművész. Jóllehet vallásos maradt, templomba
nem járt, és ha megkérdezték, hogy van-e Isten, azt a Samoa szigeti
törzsfőnököt idézte, aki állítólag erre azt válaszolta: „tudjuk, hogy éj-
szaka valaki jár a fák közt, de soha nem beszélünk róla”. Vallásossága
egyre inkább a testi szépség iránti rajongássá vált. Érdeklődése a té-
teles tanítás helyett az olyan keresztény erények felé fordult, mint a
tisztaság, az alázat és az irgalmasság, melyeknek tökéletes megteste-
sítőjét a szent Grált kereső lovagban vélte megtalálni. Elbűvölte a kö-
zépkor, és az Artúr mondakör (Sir Thomas Mallory Morte d’Arthurja)
ragadta el a képzeletét. A hangszereken játszó lányokkal körülvett,
alvó Artúr királyt (mint saját alvó önarcképét) ábrázoló, hatalmas fest-
ményén dolgozva, még egy évvel (1898-ban bekövetkezett) halála
előtt is azt írta: „Uram, miért van az, hogy ezt a szent Grál történetet
nem tudom kiverni a fejemből… volt valaha a világon bármi is ilyen
gyönyörű?” Ez a Last Sleep of Arthur in Avalon („Artúr utolsó álma
Avalonban”) címet viselő fő műve azonban Newman — pontosab-
ban Az álom — hatásáról is árulkodik. Kompozíciója — ahogy Az
álomban a segítőkkel körülvett halálos ágyé — valóban „pre-raffaeli”
mintát követ: előképe például Giottónak a firenzei Santa Croce temp-
lomban látható (de még korábbi Sírbatétel és Mária elszenderülése áb-
rázolásokra is visszavezethető), Szent Ferenc halálát ábrázoló freskója
is. Másik, 1870-től húsz éven át festett nagy műve, a Tennyson Álmo-
dozásából is merítő Csipkerózsika képsorozat is az álommal kapcsola-
tos: Burne-Jones — a mesével ellentétben — a sorozat végén sem éb-
reszti fel hősnőjét, hanem álmodni hagyja. Ugyancsak híres képe, Az
aranylépcsők (1880) kétségtelenül Newmannek Az aranybörtön című
verse (és Az álom) hatása alatt készült: a hangszerekkel ábrázolt, min-
den nőiességük ellenére angyalszerű lények olyanok, mint álomvi-
lágban látott szellemek vagy lelkek, vagy „mint maga a zene két

13Vö. Vigilia, 2012.
június, 430.

14Aminek Angliában
megvan az a hátulütője,
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ütemvonal között”.15 Az őrangyal pedig Burne-Jones festészetének
vissza-visszatérő témája lett és maradt.

A viktoriánus korban épült, rengeteg templom jelentős része (sőt,
például az A.W.N. Pugin tervei szerint székesegyházra emlékeztető,
londoni St. Pancras vasúti pályaudvar is) az Oxford-mozgalom hatása
alatt jött létre, és Burne-Jones (barátjával, az ugyancsak walesi, ugyan-
csak Oxfordban, ugyancsak lelkésznek készülő, majd ugyancsak kép-
zőművésszé lett William Morrissal együtt) üvegablakokat tervezett
hozzájuk. A birminghami Szent Fülöp székesegyházban látható, egyik
utolsó üvegablaka, Az utolsó ítélet — vagy az 1880-as években, a római
amerikai kápolnába tervezett, Dicsőséges Krisztus angyalokkal című,
utolsó mozaikképe is — olyan, akár Az álom illusztrációja.

Newmant azonban az Őrangyal témája mellett az énekeskönyv-
ben Örökkévalóság, Halál, Tisztítóhely, Mennyország és Virradat címmel
megjelölt témakör is egy életen át foglalkoztatta. Az álomban lega-
lább nyolcféle versformát, illetve ritmus- és rímképletet állított annak
szolgálatába, hogy ezek összefüggéseit szavakba öntse.16 Naplójegy-
zeteiben, leveleiben és vasárnapi beszédeiben is vissza-visszatért
rájuk, az angyalok szerepével és a post mortem tisztulás lehetőségével
foglalkozó versei pedig jobbára Az álom előzményeinek tekinthetők
egyházi énekek, imádságok és tanköltemények. Irodalmi példaképeit is
ebben a gondolatkörben kereste. Arisztotelész Poetikájára hivat-
kozva17 is főleg olyan verseket értékelt nagyra, mint George Herbert
metafizikus költeményei, a skót papköltő AndrewYoung „életről, ha-
lálról és halhatatlanságról” szóló Éjszakai gondolatai, vagy Robert
Southey álomszerű, metrikus románcai, amelyek hősei reményte-
lennek látszó helyzetekben a halált kívánják, de várniuk kell Isten
hívó szavára, még ha ez hosszú, megtisztító szenvedéssel is jár.18 „Az
eljövendő életről szóló tanításával — írta naplójába — Southey bá-
mulatos. Más írók megelégszenek azzal, hogy hőseiket földi bol-
dogsággal kárpótolják, ő viszont megtagadja tőlük a jelen vigaszta-
lását…, hogy szenvedésük árán egy másik világba vezesse át őket.”

Az istenítélet és a mennyei jutalom gondolata Southey-t is sokat fog-
lalkoztatta: Szent Patrik purgatóriuma című balladájában egy ifjú lovag
álmában szerez megtisztító tapasztalatot, mielőtt elérne a mennybe, a
Carmen Nuptiale egyik, „Az álom” című szakaszában pedig a Remény
könyörgésére megnyílik a mennybolt, és angyalok szózata hallik, amit
a hős a Gerontiuséhoz hasonló, vegyes érzelmek kel, félelemmel és resz-
kető örömmel fogad. Az ítélet látomása a Geron tiust kísértő démonok
alpári hangzavarában köszön vissza. Southey nagy képzelőerővel hasz-
nált fel távoli időkben és helyeken zajló eseményeket arra, hogy a ha-
lálra, az isteni gondviselésre és az ítéletre vo natkozó keresztény felfogást
népszerűsítse. Legtisztábban talán Roderick, az utolsó gót esetében, aki
a halált kívánja, de szíve mélyén megszólal egy hang, és a halál utá-
ni, igazságos ítéletről beszél, majd Isten szeretetéről, aki a bűnös lel-
ket is élve szeretné megmenteni. A Thalaba — Newman szerint „a leg-
magasztosabb angol vers” — egyfajta mohamedán tisztítóhelyre

15Christopher Wood:
Burne-Jones. Weidenfeld
& Nicolson, London, 1998.

16Julius Joseph Gliebe:
Cardinal Newman’s Dream

of Gerontius, with Intro -
duction and Commen tary
for Use in High Schools,

Academies and Colleges.
Schwartz, Kirwin & Fauss,

New York, 1916.

17Lásd Poetry, with
reference to Aristotle’s

Poetics. London Review,
1828/1.

18Edward E. Kelly:
„The Dream of Gerontius”:

An Appended Finale to
the Apologia? In James

D. Bastable (szerk.)
Newman and Gladstone

Centennial Essays.
Veritas Publications,

Dublin, 1978.

600

Somogyi Györgyy_Szándékosan és elszántan_Layout 1  2013.07.15.  12:44  Page 600



utal, ahol a menny látványa a bűnbánóban fölszítja a remény tisztító
tüzét, míg az Ítélet napján meg nem látja majd kitárulni az Üdvösség
Kapuját. A Kehama átka — melyről Newman azt írta, hogy egykor majd-
nem betéve tudta — a hindu mitológia teljes kelléktárát felvonultat-
va, többek között ember és őrangyala párbeszédében jelenít meg meny-
nyet és poklot, s egyfajta tisztítóhelyet is.

Míg megvirrad
„Quoddam quasi pratum, in quo animae nihil patiebantur,
sed manebant, nondum idonae Visioni Beatae.”

Bedae Hist. V.
Ott nyugszanak.
Éden hegyének sírbarlangjait
Ne háborgassák önző jajszavak,
Elnyomva azt, amit
A csönd visszhangjaként hallgatni jó:
Mint hömpölyög alant a négyágú folyó.

Hullámmoraj,
A völgy mélyén örvénylő áradat,
A tajtékok közt fuldokló robaj
Nem rontja álmukat.
Tűnődniük azon éppen elég,
Partját a lassú víz vajh’ meddig mossa még?

A partfalak
Mentén a hang hűs harmatként leszáll
A kertre, hol seregnyi árnyalak,
Sok angyal-őrszem áll,
S ajkukról szól a legszebb térzene:
A fennen szárnyaló szeráfok éneke.

Oxford, 1835

Az aranybörtön
Gyászkönny ne mossa testemet,
Ha egyszer rám talál,
És árnyékával elborít
A keserű halál.

BOLDOG 
JOHN HENRY NEWMAN

601

Somogyi Györgyy_Szándékosan és elszántan_Layout 1  2013.07.15.  12:44  Page 601


