
Az Igazság vándora
XVI. Benedek pápa Angliában néhány napon belül boldoggá avat-
ja John Henry Newmant. Életútját és személyiségét maga készítet-
te sírfelirata foglalja össze a legfrappánsabban: „Ex umbris et ima -
gi ni bus in veritatem” (Árnyakból és képekből az igazsághoz).

Newman elutasította korának mindkét, egymással ellentétes, szél-
sőséges szellemi irányzatát, a racionalizmust és a fideizmust. Amíg az
anglikán egyházhoz tartozott, az ott elterjedt liberalizmus ellen har-
colt, katolikusként viszont — mint maga mondta — a „teológiai obsku -
ran tizmus és fanatizmus” ellen lépett fel. „Az volt a vágyam, hogy az
Igazság legyen a legjobb barátom, és ne legyen más ellenségem, csak
a tévedés”, vallotta — s itt is, mint annyiszor máskor, nagy kezdőbe-
tűvel írta le az Igazság szót, amelynek keresésére rátette az életét.

Az igazság, Szent Tamás meghatározása szerint „az értelem meg-
felelése a valóságnak”: egy állítás akkor igaz, ha tényleg a valósá-
got tükrözi, tévedésektől és torzításoktól mentesen. A természettu-
dományok területén ez maradéktalanul érvényes; Newman síkra is
szállt a tudományos kutatás autonómiája mellett, bár tudta, hogy az
igazság „nem redukálható szillogizmusokra és tételekre”.

Az emberi életben azonban már nem ilyen könnyű megtalálni az
igazságot. Newmannek sokféle — társadalmi és személyes, vallási
és erkölcsi — érdekkel és előítélettel kellett megküzdenie; ismétel-
ten megtapasztalta, hogy politikai vagy személyes érdekek és erők
kiáltják ki igazságnak a saját nézeteiket. Ez tette életét annyira küz-
delmessé, hiszen ő mindig az igazságot — az Igazságot — kereste
korának politikai és egyházi viharai közepette is. „Az Igazság nem
igazodik hozzánk; nekünk kell hozzá igazodnunk.”

Newman abban a meggyőződésben élt, hogy a természettudomá-
nyos eszközökkel megismerhető világ csupán egy része a teljes való-
ságnak. Az érzékeinkkel felfogható univerzumon kívül van egy má-
sik, bár láthatatlan világ, amely jóval hatalmasabb, mint az, amelyik
körülvesz bennünket. E világ „függönye” mögött sejlik fel az Odaát:
a teremtő Isten, aki a kinyilatkoztatásban belépett emberi történelmünk -
be. A tudományos igazságok fontosak ugyan, de elégtelenek ennek meg-
ismeréséhez. Személyes életünkben csak e másik világ, a teljes Igaz-
ság fényében igazodhatunk el. Azonban ez „az Igazság csak áhítatos
tisztelettel közelíthető meg”: a hozzá vezető úton pedig kevés a ráció,
szükség van a lelkiismeret irányítására, a hit döntésére.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a „hit és az ész két szárnyán” a
lélek könnyedén fölrepülhet Istenhez. Newman más utat járt: „árnyakon
és képeken” keresztül, gyakran magányosan, olykor ellenállásokkal
küszködve kereste a helyes irányt, és kapaszkodott fölfelé az Igazság
ösvényén. Sokan közülünk ma ez utóbbi úton járnak, talán ezért is áll
annyira közel hozzánk Newman, ezért válhat korunk szentjévé.
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