
„NEM VÉTKEZTEM A 
VILÁGOSSÁG ELLEN” 
John Henry Newman,  
az újkor egyházatyája 

Igazságtalanok lennénk az október közepén a ka-
nonizált szentek sorába lépő John Henry New-
mannel, ha csupán jelentős konvertitának, az ang-
likán egyházból a katolikus egyházba átlépő fon-
tos személyiségnek tartanánk. Azelőtt és azután, 
hogy 1966-ban Stephen Dessain, a birminghami ora-
tórium tagja, Newman összesen harmincegy ha-
talmas kötetben kiadott levelezésének és naplójá-
nak első szerkesztője megírta mára legendássá vált 
életrajzát a bíborosról, számtalan olyan életrajzi át-
tekintés született, amely a katolikus egyházhoz ve-
zető útját állította középpontba. Hiába igaz azon-
ban, hogy áttérése számos barátjának, tekintélyes 
oxfordi tudományos pozíciójának és támogatásra 
szoruló családtagjai miatt a legkevésbé sem jelen-
téktelen jövedelmének elvesztésével járt New-
man számára, aki emberileg sokat is szenvedett 
1845 októberében megtett lépése után. Ugyanilyen 
fontos, hogy „intellektuális és spirituális téren szin-
 te tökéletes folytonosságot figyelhetünk meg ang-
likán és katolikus korszaka között”.1 Ezért talán nem 
is arról kellene beszélnünk, hogy a tekintélyes ang-
likán teológus és hitszónok áttért, hanem arról, hogy 
fokozatosan felfedezte eredendő katolicitását. Élet-
útjánál és lenyűgöző személyiségénél semmivel sem 
kevésbé jelentősek teológiai elgondolásai, amelyek 
megértése  még sok kívánnivalót hagy maga után. 

Hogy Newman az egyetemes egyháztörténet és 
a keresztény gondolkodás legnagyobbjai közé tar-
tozik, azt az is kiválóan tanúsítja, hogy sokan 
megpróbálják kisajátítani maguknak, s valami-
lyen szűkebb csoport zászlóvivőjének igyekeznek 
megtenni. Csakhogy szellemisége minden efféle kí-
sérletnek ellenáll, s aki egyik művében azt olvassa, 
hogy mindig az egyházi dogma volt vallási maga-
tartásának alapja, másutt arról értesül, hogy az egész 
egyháznak a teológia a vezérelve, a teológiai gon-
dolkodás pedig szabad, sőt egymástól eltérő né-
zőpontoknak is egyforma létjogosultságot biztosít -
hat. Aki azt látja, mennyire higgadtan és körülte-
kintően veszi védelmébe a pápai tévedhetetlenség 
tanát, alighanem meglepődve nyugtázza, mennyire 
jótékonynak ítélte a pápaság világi hatalmának el-
vesztését és a pápai állam megszűntét, pedig ezek 
az álláspontok igazán nem voltak népszerűek egy-
házi berkekben. Aki ismeri a Máriáról szóló tan ki-
dolgozásában játszott szerepét, csak csodálkozni tud 
azon, mennyire bosszantotta a túlzásba vitt Mária-
tisztelet, s aki a látható egyházról szóló fejtegetéseit 
olvassa, annak biztosan okoz némi fejtörést, hogyan 

tiltakozhatott oly erőteljesen az egyház és az állam 
túlzott mértékű összefonódása, az egyházra gya-
korolt állami befolyás elhatalmasodása ellen. Bí-
borossá való kinevezésekor mondott híres beszé-
dében legnagyobb ellenségének a vallási liberaliz-
must, a feltétlen vallási igazság létezését elutasító 
álláspontot nevezi („harminc, negyven, ötven éve 
minden erőmmel ellenállok a vallási liberalizmus 
szellemének”2), majd nem sokkal később rátér a po-
litikai liberalizmus érdemeinek felsorolására. New-
man, a „konzervatív radikális” — senkié, egyetlen 
csoportosulásé sem, és csak ezért lehet mindenkié, 
az újkor valódi egyházatyája.3 Nem is annyira 
meglepő tehát, hogy volt olyan angol püspök, aki 
a laikusok egyházi szerepéről kidolgozott okfejté-
sei miatt eretnekség vádjával feljelentette Rómában, 
és volt olyan bíboros, aki mindent megtett bíboro-
si kinevezésének megakadályozásáért, mert túlsá-
gosan liberálisnak tartotta.4 

Szellemiségének és személyiségének ez a kü-
lönleges besorolhatatlansága, ma már senkinek nem 
lehet kétsége felőle, életszentségével függ össze. 
Nemcsak a 19. századi teológusok becsületét véd-
te meg azzal, hogy egyedüliként kétségtelen szent-
ségre jutott el, de ahhoz a már egészen fiatalon mot-
tóul feljegyzett (Thomas Scottnál olvasott) megál-
lapításhoz is hű maradt, hogy a szentség fontosabb, 
mint a béke. Katolikusként Newmannek nemcsak 
azzal kellett szembesülnie, hogy hivatalos egyhá-
zi körökben alapvetően „hasznavehetetlennek”5 
tartják, de azzal is, hogy kényelmetlennek számít. 
Időnként azért számított kényelmetlennek, mert 
nem teljesítette a vele szemben támasztott elvárá-
sokat. Áttérése után a katolikus püspökök arra szá-
mítottak, hogy tömegével fog az egyházba vonzani 
művelt anglikánokat, meggyőződése volt azonban, 
hogy az egyháznak éppúgy fel kell készülnie az át-
térőkre, ahogyan az áttérőknek az egyházra, s ezért 
visszariadt minden áttérítési hadjárattól. Amikor 
azt látta, hogy magatartásával rosszalló értetlen-
kedést von magára, egészen higgadtan jegyezte fel 
naplójába: „Átéreztem, hogy nagy vigaszom a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségben lakozik, s amíg 
az enyém az, aki továbbél az egyházban, az egy-
ház egyes tagjai, elöljáróim nem támaszthatnak 
igényt arra, hogy csodáljam őket, és semmi olyat 
nem tudnak nyújtani, ami belső bizalmat ébresz-
tene irántuk, jóllehet joguk van ahhoz, hogy en-
gedelmességet követeljenek tőlem” (1860. január 8.). 
Máskor azért vált kényelmetlenné, mert túltelje-
sített bizonyos elvárásokat. Ennek legismertebb ese-
te a dublini katolikus egyetemhez kötődik, amely-
nek ügyéért Newman teljes erőbedobással síkra 
szállt (mint ismeretes, az egyetem első rektora volt), 
s olyan tudományos programot dolgozott ki szá-
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mára, amely túl nagyszerű volt ahhoz képest, ami-
nek az egyetemet szánták: az emberi megismerés 
és tudás teljes szélességét leképező, a keresztény hit 
tágasságának teret adó egyetemes oktatási program 
helyett az alapító szemében megnyugtatóbb volt 
egy szürke és színtelen ismeretátadási intézmény. 
Az egyetemi kudarcért kései kárpótlás, hogy a ka-
tolikus felsőoktatási eszmének máig nincs egyete-
mesebb programja, s nem kisebb gondolkodó vál-
lalkozott a fordítására, mint Edith Stein. 

Newman szentsége amúgy is kudarcok egy-
másutánjában bontakozott ki. „Mióta katolikus va-
gyok, úgy tűnik fel előttem, hogy személyesen sem-
mi másban nincs részem, mint kudarcokban”,6 só-
hajtott fel egy ízben, amikor már nemcsak a dub-
lini terv, de az új angol bibliafordítás és a The Ramb-
ler című folyóirat szerkesztésének ügye is dugába 
dőlt, s számos helyről a gyanú árnyéka vetődött rá. 
Mivel tudta, hogy az igazság csak akkor juthat ér-
vényre, ha áldozatot hoznak érte azok, akik kép-
viselik, nehézségeit soha nem tartotta meglepőnek. 
Mi több, életszentségétől és lelkiségétől egyenesen 
elválaszthatatlan a sötétség tapasztalata,7 amely 
azonban soha nem akadályozta meg szinte fel-
foghatatlanul kiterjedt — nem utolsósorban lelki-
pásztori és igehirdetői — tevékenységében. 

Bár 1850. február 11-én a vele egy évben kato-
likus hitre térő Miss G. Munrónak írt híres levelé-
ben arról beszél, hogy szomorúan kell kijelentenie, 
nincs meg benne a szentségre való irányultság, és 
a szentek amúgy sem írogatással foglalkozó em-
berek, életszentsége valójában írásműveiben is 
kifejeződik. Az angol irodalomban Newmannel in-
dul útjára a legalább Evelyn Waughig nyomon kö-
vethető katolikus megújulás,8 Newman műveinek 
teológiai tartalmai pedig annyira újszerűek, hogy 
ha nem szentéletű szerzőtől erednek, könnyen bak-
lövések sorozatává torzulhattak volna. Legmé-
lyebbnek és legkifinomultabbnak számító írása, a 
megigazulásról szóló előadássorozat9 valószínűleg 
csak kevesek érdeklődésére tarthat számot, de Apo-
logia pro vita sua című (magyarul is hozzáférhető) 
önéletrajza mindenki számára üdítő és felemelő táp-
lálékot nyújt, akárcsak beszédei. A keresztény tan-
 fejlődésről szóló nagyszabású értekezése azt tanú -
sítja, hogy igaza volt Stephen Dessainnek: Newman 
gondolkodásának valóban a kinyilatkoztatás és an-
nak történelmi közvetítése volt a legfontosabb té-
mája. (Dessain egyetlen igazi tanítványa, Roderick 
Strange szerint ezt követte a kinyilatkoztatás befo -
gadását lehetővé tevő egyház, a kinyilatkoztatás tar-
talmát leszűrő dogma és a hit mélyebb megértésére 
hivatott keresztény oktatás.)10 A legnagyobb el-
szántság és kitartás azonban a mai napig a hitbe-
li elfogadásról szóló mű, az Essay elolvasásához kell. 

Az Essay minden bevezetés nélkül nyomban a 
tárgyra tér, s a különböző típusú mondatok és a hoz-
zájuk tartozó tudat elemzésébe fog, azzal a céllal, 

hogy felderítse, mi kell ahhoz, hogy valaki valóban 
megértsen és elfogadjon valamit: ne csak felmond -
jon valamilyen betanult tartalmat, hanem igazán 
értse, amit mond. Nem biztos, hogy az olvasó köny-
nyen túljut az első rész első fejezetein, hiszen nem 
nyelvi elemzésekre számít, aki a hitről szóló érte-
kezést vesz kézbe, de hamar kiderül, hogy New-
mant az foglalkoztatja, az egyéni élettörténetben mi-
lyen események és folyamatok hatására értheti meg 
valaki az Isten szó tartalmát, s hogyan fogadhatja 
el életét vezérlő és feltétlenül igaz elvként a hitet, 
noha valószínűségeknél többen nem lehet része. 
Nem véletlen, hogy 1947 és 1951 között Ludwig 
Wittgenstein kizárólag Newmanből tudott ihletet 
meríteni, amikor a bizonyosságról gondolkodott, 
ahogyan az sem, hogy az európai teológia még nem 
tudta kiaknázni ezt az „egyszerű” emberek tudo-
mányelőtti hitét és a hétköznapi életvezetés gya-
korlati okosságát középpontba állító, annyira an-
golszász színezetű hitelemzést. 

1843 májusában Newman oly súlyosan meg-
betegedett Szicíliában, hogy arra kérték, hozzon in-
tézkedéseket halála esetére. „Nem halhatok meg, 
mert nem vétkeztem a világosság ellen”, válaszolta 
a beteg, s kár lenne, ha ez a szentségből fakadó és 
mindig a világosságot kereső életerő továbbra 
sem tudna érvényesülni egyetemeinken, egyházi 
életünkben és katolikus gondolkodásunkban. 
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