
A „végső dolgok”
drámája
Boldog John Henry Newman tankölteménye: 
The Dream of Gerontius

Boldog John Henry Newman tankölteménye, a The Dream of Geron -
tius (Gerontius álma1) 1865 telén, tizenkét nap alatt, ötvenkét darab
papírlapra vetve jött világra. Szerzője egyik barátjának, T. W.
Alliesnek írt levelében az áll: „Magam sem tudom, hogyan, de addig
írtam, míg el nem készült… és többet épp úgy nem tudtam volna
írni, mintha repülni akartam volna.” Hasonlóképpen válaszolt
annak a paptestvérének, John Telfordnak is, aki Az álomból — ahogy
azt később, mások mellett maga Newman is rövidítve emlegette —
a Boldogságos Szűz megjelenését hiányolta: „Ön túlbecsül engem,
ha azt gondolja, hogy egy álomban mindent látok, ami az álom té-
májához tartozó látnivaló. Csak azt mondtam el, amit láttam…”

Többek között ez a (közvetlenül Az álom első közlését követően írt)
levél is arra utal, hogy Gerontius álma Newman álma. Aki akkor még
csak hatvannégy éves volt, de saját halálának a gondolata foglalkoz-
tatta. Már 1863-ban azt írta, hogy élete „elérkezett az ötödik felvonáshoz”,
naplójában pedig föltette magának azt a kérdést, hogy „Mivégre élek?”.
Többször is utalt arra, hogy már idősebb, mint az édesanyja volt, ami-
kor meghalt, és 1864 Virágvasárnapján reggel 7 órakor, „a halál köz-
vetlen lehetőségének tudatában” végrendeletet írt. Leveleiben gyak-
ran utalt arra, hogy már „öregember”: ezt a kifejezést Az álom megírása
előtti két hónapon belül tízszer is önmagára vonatkoztatta. Mindeb-
ben valamiféle halálvágy is megnyilvánult, hiszen maga is bevallotta,
hogy semmi komolyabb betegsége nincs, az oratoriánusok általa ala-
pított rendházát mégis „nyughelyének” nevezte, a birminghami egy-
házmegyei zsinaton pedig arról beszélt, hogy az öregség bizonyos ér-
telemben a Tisztítóhely előszobája, és az abból való szabadulásért azt
az egyetlen dolgot teheti, amit a Tisztítóhelyen lévő lélek: imádkozik.
1865. újévi beszéde is a halálról és az örökkévalóságról szólt.

Az álom hősének beszélő nevével (Gerontius < Gör γεραιός = agg;
γέρων= aggastyán) azonban Newman nyilván nemcsak magára utalt,
hanem arra is, hogy valamennyiünk „halálraítélt”, és a bármikor vég-
rehajtható, aggasztó ítélet szempontjából életkorától függetlenül „agg”.
Gerontius Elgar szerint is „olyan ember, mint akármelyikünk: bűn-
bánó bűnös…” Vagyis lehet Akárki, mint az Európa-szerte (Angliában
és Newman által is jól) ismert, 15. századi valláserkölcsi színjáték fő-
szereplője, akit a végső számadásra csak a Tudás hajlandó elkísérni.
Az álomban a Tudás szerepét az Őrangyal játsza: Gerontius lelkét a
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túlvilágon ő kalauzolja, ő avatja be a szellemlét titkaiba, és készíti fel
a Legszentebbel való találkozásra. Mindez Newman számára nyil-
vánvalóan a keresztény hagyományban „négy végső dolog”-nak ne-
vezett fogalmakról (halálról, ítéletről, Pokolról és Mennyországról)
való elmélkedés volt.

1819 áprilisában az akkor tizennyolc esztendős Newman azt írta
naplójába: „Verset írni a hitről… végén a halandó testtől szabaduló lélek
halvány fogalmával...” Kortársai többségének ugyanis arról még „hal-
vány fogalma” sem volt. A halál és a földi lét kapcsolatáról alkotott,
jellegzetes viktoriánus (bár korunktól sem idegen) felfogást Tennyson
In memoriam című verse képviselte, amelyben a költőnek a halál utáni
élethez fűzött reménye elhunyt barátjával való találkozására szorít-
kozott, de Bernard Barton Álmában is az elhunyt hitves jelent meg
mennyei fényárban úszva. Ehhez egyfajta univerzalizmus társult: az a
nézet, hogy alighanem mindenki „üdvözül” majd. Ezt részletesen
Frederic Farrar westminsteri kanonok Eternal Hope („Örök remény”,
1878) és Mercy and Judgement („Irgalom és ítélet”, 1881) című könyvei
fejtették ki, de azok az anglikán egyházban akkor már elterjedt felfo-
gást foglaltak össze: az Origenész apokatasztázisz („újjászületés”) el-
méletére alapozott latitudinarianizmus (értelemszerűen „szélesség, tá-
gasság”, de valójában az Isten irgalmában való vakmerő bizakodás)
nézeteit. Ezt tükrözték a korabeli társadalmi szokások is: ahol halott
volt a házban, ott az utcazaj csökkentésére fakérget raktak a ház előtti
kövezetre, a templomban viszont meghúzták a harangokat, a temetési
szertartás hosszú és ünnepélyes volt, a könyörgések pedig különösen
hangsúlyozták a jó halál jelentőségét, ami akár egy szempillantás alatt
is ellensúlyozhatja egy bűnös élet terhét. A haldoklók védőszentje-
ként tisztelt jobb lator, Szent Dismas példája nyomán váltak szállói-
gévé William Camden (1551–1623) szavai arról, hogy még a lováról le-
hanyatló lovas is kegyelmet kérhet és kaphat „a kengyel és a föld
között” (betwixt the stirrup and the ground).2

Newman ezzel szemben még a rokonaihoz vagy a barátaihoz sem
feltétlenül ragaszkodott. John Keble-nek 1863-ban írt egyik levelében
is azt hangsúlyozta: bármennyire is szereti őket, azt kívánja, hogy
„Aki bőségesen kárpótol minden veszteségért, ajándékozzon meg
saját jelenlétével, és akkor majd nem akarok senki mást, és senki
másra nem vágyom”. Az egyetemes üdvösség tana pedig már ifjú-
kori evangelikál (a Szentírást a hagyomány elé helyező „evangéliumi
keresztény”) felfogásával sem fért össze: még saját kiválasztottságá-
nak tudatában sem tartotta ajánlatosnak a halálos ágyon való bűnbá-
natra hagyatkozni, hanem „az Úr szeretetében és félelmében, az egy-
ház imáinak és könyörgéseinek támogatásával” leélt élet szentségét
tekintette az eljövendő boldogság feltételének. Beszédeinek hallgatóit
nem győzte arra buzdítani, hogy törekedjenek „megszentelődésre,
mert enélkül senki sem fogja meglátni Istent” (Zsid 12,14), és Néri
Szent Fülöpöt is azért választotta pártfogójának, mert a reneszánsz
individualizmusát személyes felelősséggé nemesítette. Képzeletét is
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éppen annak a gondolatnak a szépsége ragadta el, hogy a szentség
egy egész élet műve, hogy az üdvösséget „nem adják ingyen”, de
végül minden jóra fordul. Callista című (Az álom előtt tíz évvel befeje-
zett, és nem sokkal később magyarul is megjelent3) regényének szép,
fiatal hősnőjétől, aki szenvedélyesen szeretett élni, mégis készséggel
vállalta — még meg sem keresztelt őskeresztényként — a vértanúha-
lált, így vett búcsút: „A Mindenható megengedte, hogy ezt a páratlan
és megismételhetetlen remekművét könyörtelenül összetörjék, hogy
elnyerhessen egy magasabb rendű, örök tökéletességet. Ó titkok titka,
hogy a menny aligha nyerhető el eredeti természetünknek ilyen meg-
töretése és megőrletése nélkül!” A szenvedés értékét lekicsinylő
univerzalistákkal szemben hangsúlyozta, hogy ha Krisztus szenve-
dése mint a megtestesülés (vagyis az emberi lét) járuléka, mellyel Isten
átadja magát teremtményeinek, nem lesz a benne hívők vezérelve,
akkor hitük jámbor érzelgősséggé és hiú reménnyé silányul.

A haláltusa angyalának megidézésével Gerontius haldoklása is
Krisztus kínszenvedésére és halálára emlékeztet. Őrangyala előre fi-
gyelmezteti: „Ha Bírád színről színre láthatod… zavarba ejt a gon-
dolat, hogy ennyi jóság hogyan adhatta önmagát olyan gonosz ke-
zekbe, mint azé a lényé, ki épp te vagy.” Az emberről hasonlóan
lesújtó véleményt formáló szavai („te égig érő, földi látomás, te illa-
tozva mérgező virág, te gyarlóságtól törpe óriás, erőt fitogtató, töré-
keny ág…”) Newman legismertebb műve, az Apológia4 ötödik feje-
zetének az emberi erőfeszítések kudarcáról szóló mondataira
emlékeztetnek, és az utolsó angyali kórus zárszavai is a „szenvedés”
meg a „halál”. Newman azonban (Az álomban is megidézett Assisi
Szent Ferenc nyomdokain) mindkettőt testvérének, az olykor termé-
ketlennek látszó emberi létből a természetfölötti rendbe vezető útnak,
vagyis — a tőlük való félelemmel együtt — valami természetes jónak
tekintette. Mikor (1864 októberében) agnosztikus fivére arra biztatta,
hogy az aiszkhüloszi hagyományokat követve írjon egy tragédiát,
azt válaszolta, hogy ha írna is, nem nevezné tragédiának, mert az is-
tenítélet igazságossága miatt, végső soron senkinek a sorsa nem tra-
gikus. A haldokló Gerontius is jobban fél a megsemmisüléstől, mint
a büntetéstől, és az ítélőszék felé vezető úton nyert, tökéletes önis-
merettel (mikor „az öntudat uralma oly szilárd…”) föl sem merül
benne az ítélet jogosságában kételkedni. Maga döbben rá az üdvös-
ségre való méltatlanságára, és számára a tűz csupán az Istentől való
távolság fájdalmának égető jele. Fogalma nemcsak büntetéshez és
szenvedéshez társul, hanem a szeretet jelképe is, ahogy Őrangyala
(Szent Ferenc stigmatizációjára utalva) oktatja Gerontius lelkét: „a
Végtelen Szeretet lángja megégeti, kit átjár”. Ezt a lángot — „a vágy
tüzével tisztító halált” — a Lélek maga kéri, mert bűnhődését a he-
lyes útnak tekinti. Hasonló gondolatot fogalmazott meg Dante a
maga Purgatóriumában, ahol az egykori bujasága miatt vezeklő, 12.
századi trubadúr, Arnaut Daniel oxitán (másként provanszál) nyel-
ven beszéli el, hogy „a legfelső lépcsőfok” reményében sóvárogva,

3John Henry Newman:
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egyszerre sír és dalol — majd készségesen „a tűzbe merül el, mint a
hal, hogyha víz mélyébe siklik”. Százötven évvel később Genovai
Szent Katalin Lelki párbeszéde is azt hirdette, hogy a világból kegyelmi
állapotban távozó lélek — ha Istennel való egyesülése (bűnei miatt)
még akadályoztatva van — mintegy „odaveti magát megfelelő he-
lyére”, avagy „beleveti magát a Purgatóriumba”.

A tűz és a víz tisztító (az utóbbi egyszersmind tüzet oltó) képze-
tének társítása nemcsak Az álom és az Isteni színjáték sajátja, hanem a
középkori — sőt, ókeresztény kori — hagyományé. Kísérője, a Tudás
Akárkit is a Gyónás tisztító forrásához vezeti, ahol „értékes ékszer-
ként” veheti át „a jóvátételt, melytől fut a vétek” , és „a bűnhődés vi-
zein” kell átkelnie, hogy „elkerülje a tisztítótüzet”. Newman A ke-
resztény tanítás fejlődése című művében a Tisztítóhely létére vonatkozó
hagyományként idéz Szent Perpetua és Felicitas vértanúk (202–203
körül lejegyzett) aktáiból. Amikor Perpetua hétéves korában meghalt
fivéréért, Dinokratészért imádkozik; látomásában valami sötét he-
lyet lát, majd egy vízzel telt edényt, amelyet a gyermek nem képes el-
érni. Tovább imádkozik, és újabb látomásában a víz leereszkedik,
Dinokratész iszik belőle, majd megy játszani, „ahogy a gyerekek
szoktak”. „Akkor tudtam — írja Perpetua —, hogy büntetésének he-
lyéről kiragadtatott.” Az álom Őrangyala Gerontiust — a saját kéré-
sére — „büntető vízbe” (penal waters) meríti.5

A tisztítótűz helyett tisztító víz képzete társul ahhoz az ajánláshoz is,
amelyet Newman (a jezsuiták által szerkesztett The Month 1865. májusi
és júniusi számaiban történt, első közlést követően) Az álom Halottak
napjára időzített, önálló kiadásának végére, latinul írt, az általa alapí-
tott, birminghami oratoriánus közösség első pap halottjára emlékezve:
„Legkedvesebb testvéremnek, John Joseph Gordonnak, aki Né ri
Szent Fülöp Oratóriumának papja; legyen lelke a felüdülés helyén.”

�

Newman mindkét fő művét (Apológia, Az álom) hihetetlen sebes-
séggel írta, és mindkettő hihetetlenül népszerű lett. A nagy sietség
a halál közelségének sejtésére is utalhat, de a népszerűségből még
huszonöt év adatott neki ebben az árnyékvilágban: addig az Apo-
lógia huszonhárom, Az álom harminchét angol kiadást ért meg, és az
utóbbi 1869-ben franciául, 1885-ben pedig németül is napvilágot lá-
tott. Charles Kingsley, a királynő udvari káplánja, akinek Newman
elleni sajtótámadásai őt az Apológia írására ösztönözték, Az álom si-
kere nyomán bevallotta, hogy maga is „megrendülve és csodálat-
tal” olvasta azt. Thomas Brown, Newport katolikus püspöke, aki
néhány évvel korábban Rómában panaszolta be Newmant a laiku-
soknak az egyházban való helyére vonatkozó nézetei miatt, most
szintén csodálattal adózott neki. Gladstone, a rendíthetetlenül ang-
likán miniszterelnök Newmannek írt levélben, Newman barátja,
Richard Church viszont egy irodalmi szemlében vont párhuzamot
Az álom és Dante Isteni színjátéka között, a skót presbiteriánus hit-
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tudós, Alexander Whyte pedig edinburghi gyülekezete előtt fejtette
ki, hogy a Gerontius álma olyan költemény, amelyhez „fölemelő és
megszentelő erő tekintetében csak a Purgatorio és a Paradiso fog-
ható”, s amelyet „kívülről kellene tudnia mindenkinek, aki nem té-
veszti szem elől azt, hogy egyszer meg fog halni”.6

Az ötödik angyali kórus (J. B. Dykes dallamával, az első versszakot
ismételve a végén) rövidesen bekerült a Sir Henry Baker által szer-
kesztett, nagy egyházi énekeskönyv, a Hymns Ancient and Modern
(„Régi és új himnuszok”, 1861) függelékébe, és egész Angliában is-
mertté vált. Az Oxfordban nevelkedett költő, Swinburne „a benne
rejlő erőt, szenvedélyt, feszülő energiát” dicsérte, de Az álom sok egy-
szerű olvasójának elsősorban vigasztalást jelentett. Newman hallott
egy földművesről, aki azt betegsége idején imádság és elmélkedés
gyanánt olvasgatta, egy szegény harisnyakötő pedig halálos ágyán
kérte a feleségét, hogy abból olvasson föl neki. Az álom világhírét
azonban a már említett, John Joseph Gordonnak szánt ajánlásnak is
köszönheti. Egy ilyen példányt vitt magával Szudánba a Mahdi-féle
felkelés leverésére 1885-ben oda küldött Charles George Gordon tá-
bornok, aki azt a véletlen névrokonság okán is növekvő figyelemmel
olvasgatta, majd a khartoumi erődben várható halála előtt, az őt leg-
inkább megrendítő sorokat ceruzával aláhúzogatva átadta a The Times
haditudósítójának. A felkelők hamarosan mindkettőjüket megölték,
ám a kalandos sorsú példányt a késve érkező felmentő sereg angol
katonái megtalálták, s két évvel később ez került — nászajándékként
— a zeneszerző Edward Elgar tulajdonába, ösztönzést adva neki
azóta világsikert aratott oratóriumának komponálására.7 Azt az 1900.
évi Birminghami Fesztiválon — Sigmund Freud Traumdeutung című
könyvének németországi megjelenésével egy időben — mutatták be.
Freud álomértelmezései akkor már Angliában sem voltak teljesen is-
meretlenek, és Az álom iránti érdeklődést Németországban is fokoz-
ták, jóllehet azt a németek mindmáig inkább Elgar (Wagnerre emlé-
keztető) zenéjének, semmint Newman költeményének tulajdonítják.8

Elgar műve a következő években Düsseldorfban aratta a legnagyobb
sikereket, ami nem kis részben volt annak köszönhető, hogy Newman
eszkatológikus látomásának szövegét lényegesen megrövidítve, azt
— tragikus hangvétellel — az anyagvilágtól való elszakadása miatt
szenvedő ember ábrázolására szűkítette.

Newman álomfejtése ennél sokkal tágasabb. Abban az álom azzal
jelent kapcsolatot, amire legjobban vágyunk: a természetfölötti való-
sággal. Az a kérdés, hogy mi lesz velünk a halál után, őt is — akár az
emberiséget — ifjúkorától fogva foglalkoztatta, és a választ az álmok
közvetítésével kereste, melyek „jelképekben közelítik meg az értelem
és a nyelv korlátain túllépő, isteni igazságot”. Az Encyclopaedia
Metropolitana számára 1824-ben Ciceróról írt szócikkében lelkesen fe-
dezte fel, hogy a pogányoknak is megvolt a maguk tisztítóhely fo-
galma, és a De Re Publica ötödik könyvében Scipio egy álom köntösé-
ben hirdette a lélek halhatatlanságát.9 Az ifjú Scipionak álmában jelent

6Drew Morgan:
Awakening „The Dream
of Gerontius”. Newman

Studies Journal,
Spring 2004, 36–51.
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Flame of Love:
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„Dream of Gerontius”.

8Geoffrey Walmsley:
Newman’s „Dream of

Gerontius”. The
Downside Review,

July 1973.
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9Percy M. Young: Elgar,
Newman and „The Dream

of Gerontius”. Scolar
Press, Aldershot, 1995.
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meg az idősebb Scipio Africanus, és a halál utáni életről tájékoztatta.
Ezt írva Cicero Platón Phaidónjának záró tételét, „Ér mítoszát” tartotta
szeme előtt. Abban Szókratész meséli el, hogy a pamphüliai Ér hábo-
rúban elesett, de mikor a többi halottal együtt máglyán el akarták
égetni, föléledt, és elmesélte, amit a másvilágon látott. Lelke, mihelyt
a testéből kilépett, egy csodálatos helyre jutott, ahol a földben, egy-
más mellett két hasadék volt, azokkal szemben pedig, fönn az égen
ugyancsak kettő. A hasadékok közt bírák foglaltak helyet. Aztán látta,
hogy a lelkek az ítélet elhangzása után az ég és a föld hasadékain át
eltávoznak, míg a másik két hasadék egyikén át a föld alól jönnek föl
mocsokkal és porral lepve, a másikon át pedig az égből jönnek le tisz-
tán. Cicero tehát egy Platón által megőrzött (Homéroszra visszave-
zethető) mítoszt foglalt álomba azért, hogy Scipio elméje szabadon
kószálhasson a világegyetemben, tisztábban látva, mint amikor a lel-
ket a halandó test korlátozza. Platón metempszichózis elképzelése (mint
a lélek tisztulásának szükségességét hirdető „lélekvándorlás” egyik
változata) Vergilius Aeneisének hatodik énekében is visszaköszön.
Amikor Aeneás megtalálja apját az alvilágban, tőle tudja meg, hogy az
ember „égi körökből származik”, de „földi, halandó része” miatt szen-
ved, míg lelkéből „minden szennyet az évek körforgása ki nem ros-
tál”, s hogy a megholtak lelkei onnan csak a tisztulás vágyától hajtva
kívánkoznak vissza „a gyarló testbe ujólag”. Ezt Elgar is fölfedezte
Montaigne egyik angolul olvasott esszéjében, és partitúrájának első
oldalára oda is írta azt, amit erre Aeneás kérdez: „Hogy vágyhatnak
ilyen nagyon éppen a földre, szegények?”10

A földi létnek ez a megvetése jellemzi az olyan középkori, eszka-
tológikus álom-látomásokat is, mint Damiani Szent Péter 11. századi
himnusza, a De Die Mortis, az Elgar vezérkönyvében ugyancsak idé-
zett, 14. századi Piers the Plowman („A szántóvető”, illetve Weöres
Sándor fordításában „Paraszt Péter”), vagy az 1510-ben, a Margit-
szigeti dominikánus apácakolostorban másolt, ritmikus prózában írt,
párbeszédes szerkezetű Elmegyek meghalni. Ezt a túlvilágról elmél-
kedő, platonikus keresztény hagyományt éltette tovább — többek
között — a spanyol barokk színház az Auto Sacramentale („szentségi
cselekmény”) műfajával, amelynek a viharos előéletű katonából öt-
venegy éves korában pappá szentelt Calderon lett a legjelesebb kép-
viselője: Az élet álom című drámájának (1629) hőse is csak a túlvilág-
gal összefüggésben tulajdonít jelentőséget az evilágnak. De Charles
Gounod is azzal az ajánlással látta el (ugyancsak a Birminghami
Fesztiválon, 1885-ben bemutatott) Mors et Vita című művét, hogy a
halált azért helyezte az élet elé, mert az csak annak a létnek vet véget,
amely naponta meghal, „de az az első pillanata és mintegy születése
annak, ami nem hal meg többé”. Az álom üzenetét Newman Veszte-
ség és nyereség című regényének hősével is úgy foglaltatta össze,
ahogy az maga választotta sírfeliratán olvasható: Ex umbris et
imaginibus in veritatem (Az árnyak és a képzelet világából a való-
ságba). Mindez indokolja azt az értelmezést, hogy amikor Gerontius

10Mary K. Tillman:
An Introduction to

„The Dream of Gerontius”
by Cardinal John Henry

Newman and Sir Edward
Elgar. Newman Studies

Journal, Spring
2004, 42–48.

A földi lét megvetése
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szerepét (a 171. sortól) a Lélek veszi át, akkor az álom nem kezdődik,
hanem végződik, és helyére lép a szellemvilág természetfölötti való-
sága. Mert amit látunk, az Newman számára — ahogy A láthatatlan
világ valósága című beszédében fogalmazott — „csak egy külső burka
az örökkévalóságnak”, és benne ott rejtőzik „a szentek meg az an-
gyalok dicsőséges világa, Isten palotája, a Seregek Urának hegye, a
mennyei Jeruzsálem és Krisztus trónja, valamennyi örökkévaló, min-
dennél drágább, titokzatos és fölfoghatatlan csoda”.

Az álom (egyik) nyilvánvaló szándéka a Tisztítóhelyről szóló kato-
likus tanítás indoklása volt. A Tisztítóhely létére vonatkozó keresz-
tény hagyományt Newman már tényleges katolizálása (1845) előtt a
dogmafejlődés jellegzetes példájának tekintette. The Development of
Christian Doctrine („A keresztény tanítás fejlődése”) című nagy mű-
vében arra a következtetésre jutott, hogy az egyházatyák tanúságté-
tele a Tisztítóhely mellett még erősebb, mint például az eredendő bűn
mellett, hogy a Tisztítóhely fogalma (ahogy ezt aztán katolikusként,
Az anglikánok által érzett bizonyos nehézségek címmel, 1850-ben tartott
előadásának végén is hangsúlyozta) számunkra világosabb, mint a
pokolé, s bár a Szentírásban — ami „nem dogmatika tankönyvnek
íródott” — csak homályos utalások vannak erre, a vallásos elmélke-
dés megérttette a keresztényekkel, hogy a tisztítóhely „a keresztség
utáni vétkek büntetésének egy része vagy formája”: az itt jóvá nem
tett bűnök következménye. Úgy látta, hogy a legtöbb ember sem a
mennyországra, sem a pokolra nem igazán méltó, de mikor Krisztus
eljön ítélni, akkor már nem lesz köztes állapot, ezért a halál és az íté-
let közti „időköz” lehet alkalmas ennek a tökéletlenségnek a kezelé-
sére. A keresztények túlvilági elégtételre vonatkozó igazságvágyát
igazolhatták számukra a Szentírás olyan kifejezései, amelyekben a tűz
— bármit is jelentsen — a megpróbáltatás és a tisztulás eszközeként
fordult elő: „a tűz majd próbára teszi minden ember cselekedeteit”
(1Kor 3,13), vagy „Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel” (Mt 3,11).
Ettől nyerhettek értelmet egyes Zsoltároknak, Jób könyvének vagy
Jeremiás siralmainak a szenvedő vallásos ember érzéseit kifejező, leg-
megrendítőbb szakaszai, vagy olyan fogalmak, mint a Hegyi beszéd-
ben említett „tömlöc”, ahonnan értelemszerűen csak addig nem jö-
hetsz ki, „míg az utolsó fillérig meg nem fizetsz” (Mt 5,26; Lk 12,58),
sőt, János jelenéseinek azt a hármasképét, hogy (senki sem volt képes
felnyitni a könyvet) „sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt”
(Jel 5,3), ugyancsak lehetett a menny, a tisztítóhely és a pokol fogal-
maival értelmezni. Mikor tehát a keresztség utáni bűnök bocsánatára
vonatkozó hitüket megvallották, a keresztények kétségeikre ebben a
gondolatkörben kereshették a választ.

E mellett szóló tanúként Newman Szent Ciprián karthágói püs-
pököt idézte, aki a 3. század közepén írt, De unitate Ecclesiae („Az
egyház egységéről”) című értekezésében az üldöztetések miatt hi-
tüket megtagadó, majd ezt megbánó keresztények egyházi bünte-
tésének szükségességéről szólva nyilatkozott úgy: „Más dolog bo-

A Tisztítóhelyről szóló
katolikus tanítás

indoklása

Bűn és túlvilági
vezeklés
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csánatot nyerni, és más dolog megdicsőülni… más dolog hosszú
fájdalomban gyötrettetni a bűnért, és így tisztíttatni meg hossza-
san, tűz által, és megint más vértanúságban megmosatni minden
bűntől; vagyis más dolog várni az Úr ítéletére az Ítélet Napján, és
megint más Általa rögtön megkoronáztatva lenni.” A megholt hí-
vekért bemutatott áldozat könyörgései is azt a tanítást hirdetik,
hogy az „elfogadott” lelkek itt jóvá nem tett bűneikért odaát veze-
kelnek. Ez volt Szent Cirill (Alexandriai Kürillosz †444) meggyő-
ződése is: „Nos, amikor egy király száműzött valakit, aki ellene for-
dult, akkor annak hívei nemde koszorút fontak, és fölajánlották (a
királynak) azokért, akiket elítélt, hogy enyhítse büntetésüket?
Ugyanúgy, mikor mi Hozzá könyörgünk azokért, akik elszende-
redtek, még ha bűnösök is, koszorú helyett ajánljuk föl Krisztust,
aki bűneinkért áldozta föl önmagát…”

Jóllehet Newman egyik leveléből arra lehet következtetni, hogy
sem Genovai Szent Katalin (1447–1510) Lelki párbeszédét, sem az
annak ihletésére, Ettore Vernazza által Trattato címmel írt költői ér-
tekezést nem olvasta, Az álom nemcsak Szent Katalin gondolatme-
netét, hanem még Vernazza nyelvezetét is követni látszik. Szent
Katalin művének is a „különítélet” (purgatio) és a Tisztítóhely (Pur -
gatorium) a fő témája, s ő is hangsúlyozza, hogy Isten irgalma nem
állítható szembe igazságosságával: a lélek igazságvágya és az irga-
lom utáni sóvárgása egyaránt kielégítést nyer. Katalin szerint a
tiszta lélek vonzódik Istenhez, míg a bűnös nem tudja elviselni Őt,
ezért minden lélek önként megy a maga helyére, ami egy halálos
bűnben lévő lélek esetében a pokol, mert egyébként egy még na-
gyobb pokolba jutna. A jövendő boldogsághoz szükséges szentség (1826)
című beszédében Newman is úgy fogalmaz, hogy „egy vallástalan
vagy halálos bűnben lévő ember számára a Mennyország pokol
lenne”. Az Istennel való egyesülésnek vagy istenismeretnek ez a
követelménye — a közös természet — visszatérő témája János evan-
géliumának (és erről szól első levele 3. fejezetének első tíz verse is).

Newman nem nevezhető misztikusnak, de egész életműve
(ahogy ez Az egyetem eszméje11 című értekezéséből is kiviláglik) a
szellem és az értelem, a képzelet és az elme egységére való törekvés
jegyében fogant. Az álom ilyen értelemben mégis a lélek Istenhez
való visszatérésének misztikus teológiája, s így emlékeztet Avilai
Szent Teréz nagy misztikus művére, a Belső várkastélyra is. Szent
Teréz álom helyett egy (1577. június 2-i) látomást írt le a — műve
terjedelméhez képest — Newmanéhez hasonló gyorsasággal, miu-
tán Isten az egész könyvet előre, egyetlen szempillantás alatt meg-
mutatta neki. Az ily módon kinyilatkoztatott könyv pedig szintén
a keresztény lélek Istenhez vezető útjáról szól, amely hét kastély-
szobán keresztül vezet a kristálygömb közepén trónoló Krisztussal
való találkozásig.

�

Istenismeret és misztika

11Lásd
http://nyitottegyetem.phil-
inst.hu/Tarsfil/kut/tanulm/

newman.htm (Ford.
Endreffy Zoltán.)
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Az álom nyilvánvalóan tanköltemény, amelynek megírását köve-
tően Newman egy barátjának vallotta be, hogy bármit is ír, az ment-
hetetlenül katolikus hittan. Ez a „dogmatikus költészet” azonban a
tanítást — mint az értelemhez és a képzelethez egyaránt folyamodó
titkot — a nyelv korlátai között rendkívül leleményes eszközökkel
dramatizálja. Newman nemcsak a tanítás követését tekinti a ke-
resztény élethez tartozónak, hanem a (wagneri értelemben legtel-
jesebb Gesamtkunstwerknek tekinthető) liturgiát is. A lírai hatásfok-
kal közölt hitigazságok nemcsak a litániák, himnuszok és antifónák
szövegében, hanem a cinikusan „szabadgondolkodó” démonok kó-
rusának hangzavarában is összhangban vannak a kifejezésmód
verstani gazdagságával. A bukott angyalok szabálytalan ritmusban
lüktető, szentségtörő káromlása drámai ellentéte a szabad akaratról
szóló tanítást élénken ecsetelő angyali kórusok kiegyensúlyozott-
ságának. Newman az örökkévalóság meggyőző képzetét kelti a
dráma liturgikus mozzanataival, az első szakaszban a nagypénteki
liturgiából vett Háromszor Szent ismétlésével, a litánia és a hitvallás
gondolatritmusával („anaforikus parallelizmusával”), majd az angyali
kórusok révén a megváltás történeti eseményeinek az örök jelen-
ben való elhelyezésével, a végítélet és a különítélet, a világegyetem
és az egyén sorsa közötti összefüggések érzékeltetésével. A szen-
teknek és a pátriárkáknak, az angyalok különböző karainak és
rendjeinek a fölsorolása, a Lélekajánlás (Commendatio Animae), vagy
a XC. zsoltárnak a tisztítóhelyen lévő lelkek által mondott szöveg-
változata is időn és téren túli, egyetlen valóságot sugall.

Newman a dolgok költői megközelítését, az élet „belső, lelki-
szellemi drámaként” való megélését minden keresztény kötelessé-
gének tekintette. A latin nyelvű Breviárium legköltőibb szövegei-
nek fordítása közben (27 éves korában, az akkor alapított London
Review számára) írt, a költészetnek Arisztotelész Poetikájához való
viszonyát elemző tanulmányában (Poetry, with reference to Aristotle’s
Poetics) állapította meg: „Egy kinyilatkoztatott vallásnak különö-
sen költőinek kell lennie… Egy új világba vezet minket — a lehető
legfenségesebb látványok, a leggyengédebb és legtisztább érzelmek
ellenállhatatlanul vonzó világába… Keresztények számára a dol-
gok költői szemlélete kötelesség… mindent a hit árnyalataival kell
kiszíneznünk, hogy minden eseményben isteni értelmet keressünk,
és emberfölötti irányultságot lássunk.”

Az álom kifejező ereje (főleg Gerontiusnak „a színről színre látá-
sig vakon” vezetett lelke esetében) gyakran nem annyira képekre,
mint inkább hangokra és a hangosan kimondott szavak erejére tá-
maszkodik, ami Newman zenei érzékét tanúsítja, és nemcsak Elgart
ihlette Az álom „megzenésítésére”, hanem fél évszázaddal később a
londoni Oratórium belga karnagyát, Fernand Laloux-t is, és az sem
véletlen, hogy (2011 karácsonyára, E. Román Kata, Dévény Mária és
Szoliva Gábriel OFM rendezésében) ugyancsak zenei aláfestéssel,
„hangzókönyvként” jelent meg annak magyar fordítása.12 A ma-

„Dogmatikus költészet”

A dolgok költői
szemlélete

12Lásd 1. jegyzet.
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gyar kiadás figyelembe vette azt a tényt is, hogy Az álom 19. szá-
zadi könyvsikerének ideje egyben az angol könyvművészet virág-
kora volt, és a szépség kultuszának jegyében készült könyvek ar-
culatát (többek között) az Oxford mozgalom hatása alatt álló
Edward Burne-Jones és William Morris határozták meg. Még az
1906-ban alapított Everyman’s Library („mindenki” vagy „akárki
könyvtára”, az angol „olcsó könyvtár”) is ezt a hagyományt kö-
vette, s talán nem véletlen, hogy jelmondatául a már említett, kö-
zépkori misztériumjáték túlvilági kalauzának, az Őrangyalra em-
lékeztető Tudásnak azt az ígéretét választotta: „Akárki, én vezetlek
szívesen, s melletted állok, bármi is legyen.” Az álom Őrangyala
pedig a Lélektől így vesz búcsút:
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Most téged óvó karjaim között
Nyugodj meg, drága véren váltott lélek!

Lebegj a választóvizek fölött,
Melyeknek örvényétől megkíméllek,

Míg lassan, csendesen alámerülsz,
És minden zokszó nélkül, készségesen,

Mind távolabb és távolabb kerülsz,
S a mélyben végül elillansz teljesen.

Ott arra rendelt angyalhad fogad,
Vigaszt, bizalmat és reményt sugároz,

Hogy sok-sok földi s égi áldozat
Majd elkisér a Fölség Trónusához.

Isten veled, testvér, de tudhatod,
Az éjt hamar fölváltja majd a reggel,
S mihelyst örömbe fordul bánatod,
Érted jövök serény angyalsereggel.
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