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DOROTHY DAY, A NAGY ISMERETLEN

GÖRFÖL TIBOR

Nehéz megmagyarázni, miért számít szinte teljesen ismeretlennek Magyarországon az amerikai 
Dorothy Day, a munkások nagy barátja, az igazságosság fáradhatatlan szószólója és a szegények 
táplálója, akinek boldoggá avatási eljárása az észak-amerikai katolikus egyház egyik legfonto-
sabb ügye (legalábbis, ha a nehézségektől és botrányoktól eltekintünk). Ismeretlenségének ta-
lán három oka jelölhető meg. Először is a társadalmi kérdésekben tanúsított radikalizmus és a 
hagyományos katolikus vallásosság olyan összefonódását tanúsítja, amely egészen szokatlanul 
hat európai környezetben. Másodsorban Észak-Amerika 20. századi katolikus szellemisége ál-
talában sem vált ki különösebb érdeklődést mifelénk, s a múlt század amerikai nagyságai közül 
talán csak Thomas Merton alakja vésődött be a katolikus köztudatba, miközben továbbra is az 
ismeretlenség homálya fedi a lelki élet olyan mestereit, mint Fulton Sheen, a katolikus iroda-
lom olyan óriásait, mint Walker Percy és Robert Lax, a szociális elkötelezettségű aktivizmus 
olyan hőseit, mint Catherine de Hueck Doherty. Harmadsorban Dorothy egyesek szemében 
naiv, mások szemében megtörhetetlen, de mindenképpen amerikai színezetű pacifizmusa is 
idegennek tűnik sokak számára. Pedig Dorothy nemcsak a múlt század nagy megtérői közé tar-
tozik, s nemcsak személyének és írott életművének van máig ható kisugárzása, hanem hatalmas 
mozgalmat is létrehozott, amely a mai napig aktív: a Catholic Workert, a Katolikus Munkást, 
amelynek jelenleg közel kétszáz közössége, háza és farmja működik, főként az Egyesült Álla-
mokban, de másutt is. 

Dorothy szellemi útja radikálisan baloldali, anarchista és kommunista körökből indult. 
1897-ben született New Yorkban, s bár szülei megkereszteltették (az episzkopális egyház tagja 
lett), néhány fiatalkori vallási fellángoláson túlmenően a kereszténység nem játszott szerepet 
az életében. Egyetemre is csupán két évig járt, ahol belépett a szocialista pártba, de húszéves 
korától már baloldali lapok munkatársa volt, sokszor szabadúszóként (mások mellett Trockijjal 
is készített interjút). Bohém és kommunista New York-i baráti körétől, amelynek hosszú ideig 
Eugene O’Neill drámaíró is tagja volt, egyik harcostársa öngyilkosságának hatására kezdett el-
távolodni: egyre magányosabb lett, egyre inkább valami mást kezdett keresni, s amikor egy utó-
lag „igen rossznak” minősített regényének bevételeiből kis házat tudott venni magának Staten 
Islanden, új korszak kezdődött az életében. 

A házba a természettudományok iránt érdeklődő, harcosan ateista élettársával költözött, aki 
rányitotta a szemét a világ és a természet szépségére, s részben ennek hatására Dorothy a Bibliát 
is fel-fellapozta olykor. 1925-ben váratlan terhessége ismét fordulópontot eredményezett bel-
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ső fejlődésében, mivel eltökélte magában, hogy a gyermeket katolikusnak fogja kereszteltetni, 
amit viszont az apa oly hevesen ellenzett, hogy Dorothy válaszút elé került: vagy a szerelmet, 
vagy kibontakozóban lévő vallási meggyőződését választja, ahogyan egyik önéletrajzában 
fogalmazott: „a kérdés egyszerűen az volt, hogy az embert vagy Istent választom-e”. 1926-ban 
megszületett Tamar, Dorothy szakított az apával, és a szakítás másnapján belépett a katolikus 
egyházba. 

Barátai szemében szörnyű árulást követett el, cserben hagyta a munkásokat, a szegényeket 
és a kizsákmányoltakat, s a kiváltságosok között foglalt helyet. Dorothy számára is kínzó gyöt-
relmet jelentett, hogyan maradhat hűséges azokhoz, akik miatt egész baloldali aktivizmusába 
belekezdett, „a munkásokhoz, a világ szegényeihez, akik társaságában Krisztus az életét töltöt-
te”. 1932 decemberében Washingtonban részt vett a kommunista barátai által szervezett mun-
kanélküli-tüntetésen, s a kisemmizetteket szemlélve gyötrelmében egy templomba menekült, 
ahol azért fohászkodott, hogy vallási meggyőződésével együtt tudjon javára lenni a szegények-
nek. Hazatérve a lakása bejáratánál egy elhanyagolt külsejű, francia akcentussal beszélő, kopott 
öltönyének zsebeit könyvekkel és röplapokkal telezsúfoló, furcsa alak várta (a Commonweal 
című katolikus lap egyik szerkesztőjétől kapta meg Dorothy címét): Peter Maurin, a hamarosan 
megszülető Katolikus Munkás másik alapítója.

A kereken húsz évvel idősebb Peter Maurin, aki elhanyagolt megjelenésén soha nem vál-
toztatott (amikor megkérdezték tőle, miért nem öltözködik rendesen, azt felelte, nem akar 
irigységet kelteni másokban), ekkor már évtizedek óta az Egyesült Államokat járta, szállásért 
és élelemért cserébe fizikai munkát vállalt, s közben a katolikus társadalmi tanítás elvei alapján 
a korabeli nehézségek és problémák megoldásán töprengett. Elvetette a marxizmust, de saj-
nálta, hogy az evangéliumban rejlő „gyújtóanyagot” az egyház nem használja fel a társadalmi 
betegségek orvoslására. Más lesz a jövő, ha átalakítjuk a jelent, vallotta, és a jelen megváltozta-
tását mindenkinek magán kell kezdenie. Dorothy és Peter barátsága csak az egyháztörténelem 
legnagyobb barátságaihoz fogható. Kezdeti programjuk három pilléren nyugodott. A katolikus 
társadalmi eszmék megvilágítása és megismertetése érdekében újságra van szükség, ez lett a 
Catholic Worker; a plébániákon befogadóhelyet kell létesíteni a munkanélkülieknek és a hajlék-
talanoknak: ebből lettek a Houses of Hospitality, a vendégszeretet házai, ahol a pénzszeretet és 
a gazdasági fejlődés hajszolása helyett az irgalmasság cselekedetei érvényesülnek; harmadsor-
ban a csak háborút és nyomort kínáló társadalmi berendezkedés helyett újfajta közösséget kell 
biztosítani az embereknek, ahol az élet tiszteletének jegyében értelmesen dolgozhatnak: ebből 
születtek a mozgalom farmjai.

A mozgalom rövid időn belül hatalmasra duzzadt. Az újság idővel már százötvenezer pél-
dányban jelent meg (csak Dorothy ezerötszáz cikket jelentetett meg benne), az ingyenebédre 
és ingyenkávéra naponta több százan kezdtek érkezni, s tíz év alatt harminc további ház létesült 
az Egyesült Államokban. Dorothy közben fáradhatatlanul járta az országot, írt, s a New York-i 
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Mott Streeten fekvő „főhadiszállása” országszerte fogalom lett. A mozgalom egészen új szerep-
pel és jelentőséggel ruházta fel a katolikus laikusokat, akik egyre határozottabb hangon kezdtek 
véleményt formálni a társadalmi igazságossággal, a háborúval, a békével, a lelkiismereti szabad-
sággal és más nagy kérdésekkel kapcsolatban, s meg sem fordult a fejükben, hogy ellentétbe 
kerülhetnének a katolikus egyház hierarchikus vezetésével. Nem meglepő hát, hogy egyetlen 
szekértábor és mozgalom sem tudott mit kezdeni a Katolikus Munkás elveivel és tevékenységé-
vel: egészen újszerű kezdeményezés született.

Peter Maurin 1949-ben, Dorothy Day 1980-ban halt meg. Dorothy negyvenhét éven át 
szerkesztette lapjukat, pacifista kiállása miatt a börtönt is megjárta, hatalmas levelezést folyta-
tott, csodálatos könyvekben írta meg életét és a mozgalom történetét, s megunhatatlan napló-
jegyzeteket hagyott hátra.1 Ha boldoggá avatják, alighanem Magyarországon is magára vonja 
a figyelmet. A Catholic Workerben megjelent következő négy írás2 addig is betekintést enged 
a társadalom nyomorúságainak megítéléséhez és orvoslásához mérceként a jézusi szeretetet 
megjelölő szellemi világába és tevékenységébe. 

DOROTHY DAY, THE BIG UNKNOWN

1 – Első önéletrajzi kísérlete után (From Union Square to Rome, Silver Spring, The Preservation of the Faith Press, 1938) írta meg 
a legnagyszerűbb keresztény önéletrajzok közé tartozó The Long Lonelinesst (New York, Harper, 1952) és a mozgalom történetét 
(Loaves and Fishes, New York, Harper & Row, 1963). Egykori munkatársa, Robert Ellsberg tette a legtöbbet „a keresztény 
spiritualitás legmegragadóbb művei közé sorolandó” ( James Martin SJ) naplóinak és leveleinek kiadásáért: All the Way to Heaven, 
The Selected Letters of Dorothy Day, New York, Image, 2010; The Duty of Delight, The Diaries of Dorothy Day, New York, Image, 
2011. Az életrajzok közül kiemelkedik Jim Forest műve: Love Is the Measure, A Biography of Dorothy Day, Maryknoll, Orbis, 1994; 
a „szentek” körében szokatlan módon egyik unokája is elbűvölő könyvet írt róla: Kate Hennessy: Dorothy Day, The World Will Be 
Saved by Beauty, An Intimate Portrait of My Grandmother, New York, Simon&Schuster, 2017. 
2 – Az írások eredeti címei és forráshelye: Poverty and Precarity; „And There Remained Only the Very Poor”; Mysteries; Letter to 
the Unemployed. In Dorothy Day: Selected Writings. Szerk. Robert Ellsberg. Orbis, Maryknoll, 1992, 106–109., 93–94., 78–80., 
82–84.


