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EGY MAGYAR PAP ÉLETE A XIX. SZÁZADBAN

Üjságcíkkekben, pap létére, a "magyar darwinizmus atyja"-ként emlegetik. A
lexikonok szűkszavú adatai még szögesebb ellentétpárokat sorolnak fel életéből:

szegény bencés szerzetes, az' 1848-as szabadságharc honvédpapja és kormánybíz
tosa, emigráns és Kossuth fiainak tanítója, visszatérése után Habsburg Rudolf
trónörökös és Mária Valéria főhercegné nevelője, kormányfőtanácsos, pozsonyi pré
post. Hogyan fér ez bele egy ember életébe, akit nemcsak barátai, de ellenfelei is
túlnyomórészt tisztelettel, tisztességes emberként emlegetnek?

Ezzel a kérdéssel veszi kezébe az olvasó Rónay. Jácint naplótöredékeit, ame
lyeket "Hetven év reményei és osalódásai" címmel mindössze tíz példányban
nyomtattatott ki 1884 és 1888 között Pozsonyban nyolc kötetben Stampfel, Eder és
Társainál. A terjedelmes munka nem kozmetikázott és későbbi eseményekhez hoz
záigazított emlékirat, hanem valóban. őszinte napló. Az író nyomatékkal hangsú
lyozza, hogy a kéziratot úgy nyomatta ki, ahogyan évekkel előbb leírta. Csak
egyes, egészen bizalmas személyi vonatkozásokat hagyott ki belőle. Éppen ez az
őszinteség teszi ezt a vallomást nemcsak rendkívül hiteles, tanulságos, ugyanakkor
lebílíncselően érdekes olvasmánnyá, hanem olyan forrásrnunkává is, amelyet nem
lehet figyelmen kívül hagyni, ha a múlt századi magyar társadalom és benne a
magyar katolicizmus és a katolikus papság arculatát helyesen akarjuk látni és
megrajzolni.

A kényszerűségtől a hivatásIg

Rónay Jácint - polgári nevén Leítzínger János - 1814. május 13-án született
Székesfehérvárott, .Gyermekkora, amelynek legszebb emlékei nagyapja, a tehetős

felsŐvárosi gazda, Farkas János házához fűződtek. boldog volt. A család korán
észrevette nyiladozó értelmét, ezért taníttatni kezdte. A felhőtlen életnek azonban
hamarosan véget vetett egy szomorú esemény. Farkas János kezességet vállalt a
város váltóiért. Egyes városi vezetők lelkiismeretlensége csődbe vitte a várost, a
hitelezők a kezdődő magyar kapitalizmus kegyetlen törvényei szertnt elárvereztet
ték a kezes vagyonát. A nagyapa, majd a nagyanya belehalt, az egész család bele
rokkant a hosszú perbe és avégrehajtásokba.

A tehetséges fiú szegényen kezdte meg középiskolaí tanulmányait 1824-ben a
fehérvári elszterel gimnáziumban. Részben a család sorsa, részben veleszületett
érzékenysége ránehezedett kedélyére. Kerülte a játékot, a pajtáskodást, rengeteget
olvasott németül és magyarul: "Kisfaludy Sándor regél s Dugoníts András mindent
magyarosít6 művei szállták meg ábrándos szívét s oly buzgó hazafiságra lobban
tották, hogy a tizenhárom éves János még a regényírást is megkísérté ily cím
alatt: A megbűvölt tó vagy az Arany halak". így végezte el a gimnázium hat osz
tályát, "midőn szülőí, komolyabban, mint valaha, figyelmeztették, hogy az élet
pálya választás ideje elérkezett ..." "Életpályára, mondták szerettei, kényszeríteni
nem akarunk, de az öröklött szerencsétlen pör következtében mindínkább súlyo
sodó anyagi viszonyaink közt nagy megnyugtatásunkra szolgálna, ha jövődet a papi
pályán biztosítva látnák, főleg a pannonhalmi Sz. Benedek rendben, melyriek
öregatyád testvére, Farkas Fülöp már t777 óta tagja ..." "Az ifjú szívében 
vallja magáról harmadik személyben - nem élt a papság hajlama, ábrándos el
méje, mely oly sokat olvasott a zárdák setét falairól, megdöbbent e nyílatkozatra.;
de szülőít szerette. kedvesei boldogságát óhajtotta s minden habozás nélkül ki-
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mondotta a végzetes szókat: Benedictinus leszek!" A szülők örültek, de óvatosság
ból elküldték az esztergomi bencés gírnnázíumba, hogy végleges döntése előtt is
merkedjék meg közelebbről a renddel. Ez azt jelentette, hogy a hatodik osztályt
meg kellett ismételnie. Viszont az eddig közepes diákból eminens lett. Ráadásul
még művészí síkereket is hozott életébe. "Költeményei, azok a lelkesedéssel fara
gott magyar versek nem egy elismerésben részesíték, míg szereplése azokban az
évenkint lejátszott ifjúsági drámákban (Vak Béla és Tuman hun fejedelem) a fia-
tal komédíások élére állítá." ,

Esztergomból - kolera miatt hamarabb - eminens bizonyítvánnyal tért haza.
Ennek alapján 1831. október 4-én felvették Szent Benedek rendjébe. "Örömhír volt
ez a család körében, amelyet a fiú nem zavart; de el-elvonulva a magányban. nem
egyszer eredt búnak s nem egy könnyű hullott azon világ emlékeLnek, amelyet nem
ismerve el kellend hagynia ..." Búcsúzáskor mégegyszer kitört fájdalma édesanyja
vállán. "A mélyen meghatout jó anya e szókkJal áldá meg gyermekét: ne sírj fiam,
ha boldogságodat nem leled fel ott, térj vissza, Itt szeretet vár rád, a jó Isten
nem hagyand el."

A felvételt megelőző lelkigyakorlatot Gácser Leó újoncmester vezetésével tízen
kezdték meg. A derék újoncmesternek elég volt a néhány nap, hogy meghódítsa
a fiatalok szívét, Október 31-én öltöztek be. "Jánosnak Hyacínthus lőn a neve s
ez a Jácint az, kit a végzet annyi viszontagságon vezetett keresztül." Újoncévéről

. szeretettel és - krítfkával emlékezik meg. Gácsér Leó lelkes aszketízmusa magá
val ragadta. Ű szólította fel a naplóírásra. "A, napló önísmerésre vezet, amely nél
kül nincs önuralom." A tanácsot élete végéig megtartotta.

Ugyanakkor így ír újoncévéről: "Bármi nehezemre essék, be kell vallanom,
hogy emlékezete mint szánandó tévedés él emlékezetemben." Nem mesterét hibáz
tatja, hanem a kor nevelési rendszerét. A rend célja: prédikálni és tanítani. "Tam
taní a világban, amelyet a próbaév olvasmányai annyira ostoroztak, melynek meg
vetését oly lángszavakban hirdették." S az aggódó, remegő gyerekekké varázsolt
ifjakat a "haza egyik népes városába", Győrbe küldték tanulni, a tudományos
haladás színvonalára emelkedni.

"Ho/tran, ' a világgal vagy a világ nélkül? Erre a próbaév aszketizmusa nem
adott Irányító életszabályokat" -' panaszkodik a Naplótöredék a kor szerzetesi ne
veléséről - "... az életben nem egy parányi dolgot nagynak; nem egy könnyen
megbocsájtható, bár elkerülhetetlen gyengeséget kárhozatosnak nyilatkoztatott ... és
így megingatva azt is, aminek rendületlenül állnia kellene, akaratlanul előkészíté

azon lejtőt, amelyen a hanyatlás bekövetkezik ..."
A noviciátus után Győrött, a szerzet lfceumában Jácint gyorsan haladt tanul

mányaiban. A pannonhalmi rendi főiskola négy éve előtt egy esztendőt Bakony
bélben töltött "a kitűnő hazafi, a szabadelvű tudós és a mindíg szelíd atya"Guz
mics Izidor keze 'alatt. A fiatal szerzetes- és tanárjelöltek egyformán komolyan
vették hitüket és tudományukats Az emigrációban 1853-ban írott könyve, "Az
élet története" bevezetése tanúskodik ró'a, mit jelentett a fiatal lelkek számára a
hittel és a természettudományokkal való találkozásuk. Elmondja, hogy érdeklődése

a feilődés kérdései iránt pannonhalmi növendék korában támadt fel benne, Akkor
jutottak el csendes magányukba a földtanról, a "természet fokonkénti feiledezésé
ről", "a szerves élet haladásáról" szóló tanítások, amelyek bizonyítják, hO/tr
..évezredek hosszú sorozatának kellett elvonulnía, míg végre a rétezromok színén
feltűnt a jelen természst s mint utolsó földi lény, a földi élet fejedelme, az értel
mes ember".

Az ifjak elősvör megdöbbentek: ,.Ho/tran egyeztossük meg ezt azzal. amít ta
nu1t~nk? :€s ha elfogadtuk El tant, melyet márís a félvi1á~ magáénak vall, hogyan
nvtlvánítsuk, hogyan adjunk meggyőződffiünknek kifejezést?" Aztán feltették a
kérdést: "MiéI't ne lehetnének azok a napok, amelyekre a Genezis a teremtés tör
térielmét oly meaható n<1~sze,rűséggel felosztja. miért ne lehetnének e napok
uzvanannví korszakok? Hiszen ezt már ,eyanítr>tt,sk többen, naevtekíntélvű, szent
hírű írástudósok; és ha így van, akkor a szerit könyv nem gördítend nehézségeket
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utaínkba." ,,1Í:s a teremtés?.. Nem istenibb-e, nem méltóbb-e Istenhez azon fel
tevés, hogy a teremtő míndenható szelleme előidézte földünk s a mindenütt ra
gyogó világok elemeit, hogy ez elemeknek sajátosságokat adott, törvényeket sza
bott . .. és ez elemekből és sajátosságokból, a változhatlan törvények korlátai közt
megindult a földalakulás, felvirradt a természet és haladott és számtalan évezre
dek után odafejlődött, ahol jelenleg a természetet, nagyszerűsége előtt leborulva,
értelmes lények üdvözlik."

Tanulmányai mellett ezekben az években kezdte meg : komolyan irodalmi
szárnypróbált. A pannonhalmi apátság doktora, Adler József mellett pedig csak
úgy mellékesen beletanult a - gyógyszerészetbe. Később, élete nehéz fordulójában,
a szabadságharc utáni bujdosásában az életét mentette meg vele.

1836. május 24-én tette le öt társával - ennyien maradtak meg a tízből - a
pannonhalmi Szent István kápolnában fogadalmát, Három' év múlva, 1839. július
20-án szentelte őket pappá Győrött Juranics Antal püspök. Első míséjét Tihanyban
"szerencsétlen királyunk I. Endre hamvai fölött" mondta el szülei és négy testvére
előtt, majd meglátogatta velük nagybátyja, Farkas Fülöp celláját, ahol a kedves
nagybácsi "évek óta Istennek és súlyos köszvény gyötrelmeinek élt". Utolsó talál
kozása volt ez a családnak, "fénylő pillanat a végső csapás előtt". Rövidesen
meghal anyja, majd apja. A per, amely megmérgezte a család életét, 1844-ben
ért véget. Az árvák elvesztették mindenüket, elárverezték.

Bencés pályáját főapáti szertartóként kezdte Pannonhalmán. Hamarosan a
győri Iíceumba került, filozófia tanárnak. Közben Pesten megszerezte az "AA. LL. et
Philosophiae Doctor" címét, A "mélyebbnél mélyebb német bölcsek" azonban nem von
zották. "Azon határózatra [uték, hoy jobb lesz nekem a Siralomvölgy színén járni
s az életet kutatní, úgy amint van s nem úgy, amint lennie kellene ... Kitűztem

célul a lélektant." 1845-ben elkészíti első ilyen tárgyú tanulmányát, amely először

Czuczor Gergely ajánlatára a "Tudománytár"-ban jelent meg, majd "Mutatvány a
tapasztalati lélektan köréből" címmel 1846-ban Győrött külön könyvben is.

Egy másik lélektani könyve a győri "Hazánk"-ban hazafias buzgóságból közölt
cikksorozatából kerekedett M: "Jellemisme, vagy az Angol, Francia, Magyar, Né
met, Olasz, Orosz, Spanyol nemzet, Nő, Férfiú és Eletsorsok jellemzése lélektani
szempontból" (Győr, 1847.). A sajtó elismeréssel fogadta munkáit, felfigyeltek rá
Pesten is, még 1847-ben tagjai közé választja a Magyar Tudományos TársaSág is.

NyHvános és hazafias szerepléséről szólva rezignációval jegyzi meg: "Néhány
év előtt minden szertartás nélkül elmozdítottak volna helyemről. de 1847-ben az
Excelsum fénykörében is észrevették, hogy a régi [óvilág oszlopai ingadoznak. Nem
is ért többé neheztelés a magasból, a tanácstalan Consiliumnak elég baja volt az
élni akaró nemzettel, ki gondolt volna a szerzetes tanár hazafias buzgóságára." Pe
dig ez a buzgóság egyre nagyobb erővel ragadta magával a szerény tanárt. Lelke
sedése tisztára a fiatal szerzetes önzetlen és eszményi rajongása: "A kedves haza
új korszak küszöbén állt; nekem elég vala a remény, a részleteket nem kutattam,
a fényes sz6noklatokat nem bíráltam. az új korszakalkotó törvényeket nem tanul
mányoztam . .. a politika nem volt kenyerem: én csak magyarul tanítani, magya
rul írni óhajték ..."

A cellából a forradalomba

Igy köszöntött rá 1848 húsvétja. Akadémiai székfoglalóján dolgozott, egy hétig
nem mozdult ki agy6ri rendházból. Húsvét vasárnapján fejezte be az értekezést.
Pihenésképp kiment a városba. "Mindenkorra nevezetes nap az életemben" - álla
pítja meg. A Főtéren ezernyí nép tolongott a Redoute felé. A városban reakciós
elemek napok óta azzal izgatták a vallásos tömegeket, hogy a szabadelvű párt ál
lamosítani akarja a templomokat és szerzetesházakat. A szabadelvű párt jónak
látta, hogy népgyűlés előtt tisztázza céljait. Oda tolongott a tömeg, magával so
dorva a sétára indult szerzetes .tanárt.
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A gyűlés rosszul indult a szabadelvű párt szempontjából. A tömeg fenyegetően

harsogott, elnyomta a szónokok hangját. Ekkor szót kért Rónay. S olyan lelkes
szavakkal állt ki a reformpártiak meliett, hogy megfordította a tömeg hangulatát.
A nép megnyugodva és éljenezve oszlott szét, A szabadelvűek Rónay kezét szeron
gatták, a polgármester megköszönte, hogy megmentette a város békéjét. O nem
tulajdonított nagy jelentőséget a felszólatásnak, "de a polgárság nagyra volt vele
s a győriek kegyeltje lőn". Annyira, hogy míkor a forradalmi hangulat növekedik
és Győrben is megszervezdk a nemzetőrséget, az őt választja meg - tábori pap
jának. Amikor a győri nemzetőrök felhajóznak Pozsonyba, hogy fegyveres megje
lenésükkel adjanak súlyt a császári udvarral tárgyaló magyar országgyűlés köve
teléseinek, a hajón ott van Rónay, sőt egyike a nádori palota előtt felszolaló nép
szónokoknak, ' Amikor pedig' a nemzetőrök Visszaérkeznek Győrbe, a tiszteletükre
összesereglett népgyűlést,az ő imádságos szavai fejezik be.

Az események ezután viharos gyorsasággal sodorták az országot a forrada
lomba, majd a fegyveres harcba. Amikor a magyar kormány két győri nemzetőr

századot rendel ki Komárom várába, ismét Rónay a papjuk, ő mondja nekik a tá
bori mísét, amikor a háromszínű lobogó alatt felesküsznek a magyar kormányra.
S márís siet" haza velük védeni Győrt a császári hadak támadásával szemben A
tűzkeresztségen a schwechatí csatában esett át. Negyvennyolc karácsonyán őt küldi
tel Csányi László kormánybiztos Pestre, hogy Kossuthnak jelentse: GYŐrt nem le
het tartani a császári erőkkel szemben. A szílveszter estét Czuczor Gergelynél
tölti, mikor azonban az országgyűlés Debrecenbe menekül, Czuczor tanácsára visz
szatér - Pannonhalmára. Kegyetlen csalódás várja. Azt hitte, az atyai házba tért
vissza, gyógyírit találni fájdalmára. Ehelyett a főapát, Rimely Mihály - kolostori
fogságra veti. Ez ugyan megmentette attól, hogy vészbíróság elé állítsák, de már
cius derekáig nem hagyhatja el szobáját, Utána Bakonybélbe száműzi a főapát.

A tavasz meghozta a honvédség sikereit. Győr is felszabadult. Az új kormány
biztos Lukács Sándor, első dolga voLt Pannonhalmára vonulni nemzetőreivel, hogy
kiszabadítsa barátját, a szabadságharcos szerzetes papot. A főapát lóhalálában
rendeli fel őt bakonybéli, száműzetéséből Pannonhalmára, onnan Győrbe. A kor
mánybiztos először nagypréposttá akarta kinevezni. Nagynehezen tudta lebeszélni
róla. Barátságuk azonban megmaradt. Lukács, míkor kinevezték a kormány had
felszerelési bíztosává. magával vitte őt Pestre is. Epp ekkor folyt Budavár ostroma.
Az első feladat, amit Rónayra bíztak: vigye át a Dunán azt a nyolcvan aranyat
Görgey főhadiszállására, amit a pesti polgárok gyűjtöttek annak a honvédnek, aki
először lép fel Buda falára.

Görgey nem tett jó benyomást rá. Amikor kalandos út után eléje került és
átadta az összeget, "hidegen, csaknem gúnyosan jegyzé meg: az első honvédnek
Budavár falán aligha leend szüksége nyolcvan aranyra." Ejszakára viszont ott
tartotta Rónayt a főhadíszállásán. A vacsorán újabb botránkozás érte a lelkes
papot: a magyar honvédsereg tisztjei nagyobb részt németül beszélgettek, gúnyol
ták a politikusokat s Görgey kijelentette: "Ha ki is vívjuk a szabadságot, csak az
első nemzedék tud vele élni, a második már méltatlan lesz rá, a harmadik pedig
elveszti." A fővárosban élte végig Buda ostromát és felszabadulását. Emlékiratai
ban megrendítő képet rajzol az ostrom utáni Budáról. Néhány napot tölt együtt
az akkor kiszabadított Czuczorral, és siet vissza Győrbe. papi biztosként szervezni
a lelkészeket, hogy lelkesftsék a népet, ha elkövetkezik az általános felkelés ideje.

Július l-én azonban már újból menekülnie kellett. Pest, Kecskemét, Szeged,
Arad voltak állomásai. A szabadságharc összeroppanását Világos alatt élte át. A
menekülőből bújdosó lett. Először Hegyi Rudolf néven a lessi pusztán, majd a
Hortobágy partján, Loré tanyám, utána Gyorokon és Tarjánban húzódott meg. Köz
beh volt, lelkiereje tovább írni lélektani tanulmányát. Az újra szervezett osztrák
rendőrség azonban elsősorban a szabolcsi tanyákat pásztázta végig. Bemenekült
tehát Nádudvarrá, s Valkó János néven az ottani gyógyszertárban felcsapott gyógy
szerészsegédnek, Innen is futnia kellett, MiskoIcon át Llptószentmíklósra, onnan
A1S6kubinba. 1850. május 26-án hagyta el az országot. "Túl a határolll mégegyszer
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megálltam s visszatérve egy maroknyit a haza földéből a keblembe rej tettem.
Orízní fogom, mínt szent ereklyét, e nehéz pillanatok emlékeül!"

Az osztrák birodalom határát egy rendőrtiszt társaságában lépte át. .A szeren
cse melléje szegődött. Boroszlóban összeakadt egy tanárral, aki Johann Kaiser
névre kiállított útlevelet szerzett neki. Azzal szerencsésen eljutott Hamburgig, ahol
már akkor egész kolónia verődött össze a menekült magyarokból. Nem érezte jól
magát közöttük, mert civakodtak. A hatoságok is megvanták tartózkodási enge
délyét. Tovább vándorol Brüsszelbe, A hatóság itt is útlevélért zaklatta. Hajóra
ült tehát, s 1850. július IQ-én a londoni vámháznál Anglia földjére lépett. A vám
tisztek nemcsak tudomásul vették, hogy nincs útlevele, hanem minden kérés nélkül
kezébe nyomták a "Certificate of Arrival"-t, "Hyacinth Rónay, Professor of Phi
losophy" névre és címre kiállítva, Tizenhét esztendőn át talált otthont és kenye
ret London falai között.

A hatodik világrészben. Küzdelem az anyagi függetlenségért

A londoni magyar emígrácíóval természetesen hamarosan felvette a kapcsola
tot. A hontalanság ugyan jobban összetartotta a londoni magyarokat, mint a
hamburgiakat, de a testvériséget, amelyrőla Hortobágyon ábrándozott; itt se lelte
fel. Legelső céljául tehát azt tűzte kí,« hogy megtanuljon angolul és munkájával
biztositsa függetlenségét; A Gondviselés ismét segítette: összebarátkozott egy Bird
nevű vak orvossal s az tanítani kezdte. "A vak vezette a némát s hálásan kell
elísmernem, hogy e művelt, nemes szívű férfiúnak sokat köszönhetek."

Első jövedelmét - hazulról szerezte, A Pesti Napló szerkesztője, Császár Fe
renc, mint volt bencés, már régebben is jóindulattal volt iránta. Mihelyt tudomást
szerzett róla, hogy Londonban él, felszólitotta, legyen lapja angliai tudósítója. Ró
nay elfogadta az ajánlatot, és 1850. július 22-én elindította első tudósítását Lon
donból, a "hatodik világrészből". Haza küldött cikkei tartalmát gondosan feljegyzí
naplójában is, ami a korabeli London, az ottani magyar kolónia, ezen túlmenően

az egész negyvennyolcas magyar emígrácíó, ha nem. is a leggazdagabb, rnínden
képpen igen gazdag forrástárává avatja emlékiratait. Jellemzésül hadd említsünk
meg néhányat tudósításai tárgyaiból: a parlament elnapolása. Lajos Fülöp, a Iran
eia polgárkirály halála, Haynau emlékezetes londoni megverettetésének színes és
pontus leírása, a londoni fiúárvaház ünnepélye, az aradi gyásznap első évfordulója
Londonban, az amerikai magyar emigráció tragédíáí, "Új Buda" megalapítása, Ke
rényi Frigyes megőrülése, Lukács Sándor balsorsa, a Londonba menekült nagy for
radalmárok, Ledrou-Rollin, Louis BIanc, Marx és Mazzíni körül kavargó izgal
mak és az a sajtóhad]árat, amely az angol katolicizmus újjásZiervezője, Wiesemann
bíboros ellen folyik az anglikán közvélemény katolikus ellenes szárnya részéről, a
krístálypalota építése, a londoni világkiállítás, Cobden békepárti estélyeí,

Az aradi gyászűnnep, amelyet 1850. október 9-éln rendeztek meg a londoni ma
gyarok a többi londoni emigránscsoport részvételével, majdnem új irányt adott
Rónay életének. Az ünnepségerr két beszédet is mondott: egyet magyarul, a másikat
latinul. Kitűnő latinságának híre eljutott Wiesernann bíboroshoz. A latin mindig
komoly gondja volt az angol katolikusoknak. A középkorban az angpl kiejtés ha
tása alatt ugyanis egy olyan latinság alakult ki a szigetországban, amit a konti
nensen és Rómában nem értettek meg. Wiesemannak római utazásaihoz és érint
kezéseihez éppen ilyen latinul jól beszélő munkatársra lett volná szüksége. Elküldte
tehát a titkárát Rónayhoz azzal, hogy hajlandó maga mellé venni, ha valami
igazoló íratot tud felmutatni otthonról. Rónay nem lelkesedík a gondolatért, de
barátai unszolására írt Pannonhalmára .okmányaiért. Rimely főapát azonban az
osztrák hatóságoktól való páJnd félelmében válaszra se méltatta kérését, sőt iratait
elzárta, nehogy valakinek eszébe jusson elküldeni azokat. Rónay csak azt röstellte,
hogy a bíboros valamilyen kétes egzisztencíának tartja. Függetlenségét nem óhaj
totta feladni. Mihelyt annyira megtanult angolul, hogy elvállalhatta az első tanít
ványt, teljesen ráállt a magántanítől pályára. Az első tanítvány, akit vak barátja
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szeréz meg számára, egy orvostanhallgató. A "receptek kuruc nyelvére", azaz la
tinra tanítja, Nyomben beszünteti tuuósítóí működését is, cikkeit olvasva bátran
mondhatjuk, á magyar híriapirás kárára. Visszautasít később egy másik csábító
ajánlatot, amellyel az angol hadügymínísztéríumban kínálnak fel neki állást.

Rövidesen annyi a tanítványa, hogy komoly gondot okoz számára, hogyan
ossza be a velük való foglalkozást. Tanítványai között egyformán vannak gyere
kek- és felnőttek, fiúk és lányok, polgári családok tagjai és arisztokraták, Van, akit
latinra kell oktatni, mást történe.emre, Iöidrajzra, olyan is akad, aki magyarul
akar tanulni.

Rábízta két fia latin tanítását Kossuth Lajos is. Kérését aZZaJ. indokolja, mí
kolI' felkeresi Rónayt szerény otthonában: "Erre magyar embernek szüksége van,
hogy régi törvényeinket, történelmünket megértse. Igen lekötelezne ön, ha fiaim
nak naponként, már amint ideje engedendí, egy-egy órát adhatna latin nyelvben s
pedig úgy, mínt mi azt a hazában beszéljük. az angol latinságtól irtózom." Az
első órát 1859. október 17-én adja Kossuth Ferencnek és ifjabb Lajosnak. "Meg
vallom, a napi munka után sokszor alig bírtam a fáradalmat, de erőt vettem ma
gamon, a kitűnő tehetségű és szorgalrnas ifjak szép és gyors haladása megv'gasa
talt" - írja róluk. Két esztendőn át tart Rónay kapcsolata a két fiú révén a
Kossuth családdal.

A negyvennyoleas magyaremigrlj,ció

A másik szempont, ami miatt mindvégíg ragaszkodott a házitanítóskodás sze
rény, sok fáradsággal megkeresett kenyeréhez: meg akarta őrizni függetlenségét az
emigráció vezéreivel és hangadóival szemben, Nem azért, míntha ki akarta volna
magát vonni az emigráció életéből, hiszen alaposan kivette részét a munkából,
ahol és amíkor erről volt szó. Mint a londoni magyar egylet jegyzője míndvégtg
szoros kapcsolatban áll a magyar emigráció ügyesbajos dolgaival.

Minden jutalom nélkül kapcsolódik be 1851 végén a "magyar katona-tanoda"
munkájába, Thaly Zsigmond komáromi mérnök· alezredes keresi fel azzal, hogy
Londonban katonai akadérmát akarnak szervezni menekült magyar honvédek szá
mára, s a szervezők Rónaytól várják egy magyar katonai tankönyv megszerkesz
tését. O kezdetben ellenkezett, mert, úgymond, "Európa jelen viszonyai között mín
den hadi előkészületet hiú kísérletnek tart,. amely ügyünknek csak ártani fog s a
hazában szaporítandia az áldozatokat." Thaly érve előtt azonban meghajolt: meg
kell óvni a katonákat a henye élettől és erkölcsi süllyedéstől. Német és francia
tankönyvek alapján megfeszített munkával elkészíti a "Mél'tan, ideiglenes sánctan
s a táborí hidászat és utászat alapvonalai" című 180 oldalas kéziratot 80 ábrával.
S a Newman Street 23 szám alatt működő magyar katona-tanodában elvállalja a
rajz és a mértan tanítását. A szerény vállalkozás jóvoltából huszonhét menekült
magyar fiatal tanulja a katonai ismereteket. 1852 jÚIÚusában 10 százados, 4 főhad

nagy, 9 hadnagy, 4 őrmester nyert bizonyítványt a befejező vizsga után.
Súlyos gondokat okozott a londoni magyar egyletnek. benne Rónaynak, a ma

gyar honvéd szökevények elhelyezése, akik a hamburgi magyar ügynök Pataki szá
zados agitációjára szöktek meg az osztrák ezredektől, s akiket a hamburgi polgárok
rokonszenve segített hajóra. "Alig esett nap - írja Rónay - hogy menekült hon
védünk ne érkezett volna... Valóban sokszor azt se tudtuk, hová forduljunk se
gélyért." Amikor egy hajóra való összejött belőlük, az angol kormány Amerikába
szállította őket, "hogy onnét soha többé vissza ne jöjjenek". A szökevény honvédek
érkezése míndaddig tartott, amíg Patakit . az osztrákok el nem fogták, hogy kínos
vallatás után felakasszák, "Ah mennyí aggodalmat okozott nekem e szerencsétlen,
e megfoghatatlanul könnyelmű hamburgi vállalat ..." - sóhajt Rónay.

A szerzetes, aki gondolkodás nélkül sétált bele a cellájaból a forradalomba,
Londonban hamarosan éles szemű realista politíkussá válik. S minél jobban bele
lát az európai politika boszorkánykonyhájába, annál erősebben irtózik az ábrándos,
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délibábos vállalkozásoktól, annál keményebb kritikával teszi rnérlegra az emigráció
vezetőlnek gesztusait, magatartását, egyéníségét,

Kossuth szuggesztívegyéniségét, vezető szerepét és [elentőségét elismeri, de
úgy érzi, ábrándok után fut, s olyanokJtól vár segítséget a magyar ügyben, akiktől

nem lehet. Különösen helyteleníti III. Napoleonnal és Cavourral való szövetkezé
sét, Az előbbit egyszeruen "kalandor császárnak" nevezi, aki csak eszköznek te
kinti a rnagyarságot, s ha nem lesz rá szüksége, félreveti. Ezért nem hajlandó részt
venni az 1859-es hadjáratban, amelyet III. Napóleon ésCavour indított Ausztria
ellen. "Bará1JaLm ígéretekkel, kárpótlással sürgették csatlakozásomat, de én nem
mozdultam le eddigi pályárnról ; nekem már az év kezdetén feltett szándékom volt,
hogy kalandos vállalatnak része nem leendek: én nemzetünk jövőjét a magyar
faj életrevalóságában, a hazában keresem!"

Amikor a villairancai békével lesújrott a villám a magyar emígráeíó remé
nyeire, Kossuth visszatért Londonba, s az ottani magyárok újból zászlaja alá gyűl

tek, Rónay visszahúzódott: "nem mínt ellenzék, ez részemről nevetséges hiúság,
szégyenítő elbízottság lett volna; magam. álltam, mint saját gondjaimmal és nem
polítíkával foglalkozó tanár." Akkor se kerülnek egymáshoz közelebb polirtikailag,
amikor a Kossuth fiúkat tanítja. "Megvallom - írja - kezdetben aggódva fogtam
Kossuth fiad tanításához. attól tartva, hogy a váratlan, nem keresett új viszony
akarva nem akarva belesodrand a politikai üzelmekbe, főleg abba az olasz-francia
barátságba, melytől jobb meggyőződésem vísszaríadt, s melytől, ha valamit, csak
azt vártam, mít a gazda az asztagra tűzött bábuval elérni óhajt, l1'z éhes verébse
reg elijesztését." Ha széba került a haza kérdése, Kossuthné és Rónay képviselték
a pesszimista álláspontot. Kossuth ilyenkor azzal intézte el őket: "Bízzuk ezt vég
zetünkre!"

"Kétévi személyes viszonyom Kossuthékkal megszakadt anélkül, hogy az együtt
töltött órákat csak egy kellemetlen pillanat is zavarta volna. Az egyedüli kapocs
közöttünk a hontalanság volt, mely az ugyanazon föld szülöttében rokont lát. Po
litikai nézeteínk, reményeink eltértek, s ezt tudta mindenki, de tisztelte is mín
denkí, s elismeréssel kell megjegyeznem, hogya család körében nem kísérelte meg
soha senki meggyőződésemet csak egy szóval is megíngatní. Kossuth Lajos irányom
ban míndíg szíves, neje bizalmas volt s az ifjak míndíg őszinte rokonszenvvel kö
zeledtek ..."

Kossuth Ferenc még Olaszországból is felkereste, szornorú kéréssel: készítse
el elhunyt édesanyja la1lin sírfeliratát.

Nemcsak Kossuthtal szemben őrizte meg függetlenségét, de -Kossuth .ellensé
gervel szemben is. A legkérlelhetetlenebbet, Szemere Györgyöt, aki Párizsból "kül
dözgette szét Európa mínden tájára Kossuth-ellenes brosúráít, elutasító krítíkával
illeti: "En nem voltam soha, még a hazában sem Kossuth imádó s még kevésbé
Angliában; de idegenek előtt nem emeltem ellene soha panaszos vagy rosszalló szót,
mert neve elválaszthatatlanul összeforrott hazám ügyével s ezt tiszteltem ..." Pe
dig Szemere kereste a barátságát, aminek folytán Rónayra nézve fárasztó, de a
magyar tudománynak hasznos kapcsolat alakult ki közöttük.

Klapkát a hazában tisztelte, "külföldre kellett jutnom, s a hamburgi könnyű

élet s azon szereplés hírét kellett hallanom, mellyel a még akkor szabad város
hódolatát fogadta, hogy meggyőződésemben neve elborulion. Londonban ismét ta
lálkoztunk, barátságosan közeledett, ő, a híres férfiú az ismeretlen szerzeteshez,
megadtam neki a módját, tisztclegtünk viszol1y,osan,de az aranyfejű és ezüst
karú bálvány agyag lábaira omlott s bizalmam a f~nyes romok alá temetkezets,"

"Görgeyt 'kitűnő tehetségű s vasakaratú férfiúnak tartottam, de egyszersmind
olyannak képzeltem. kii már rég meghasonlott önmagával és a világgal; ki megy
kemény fejével és megkérgesedett csalódásaíval, merre a körűlmények intenek,
eszközül használva míndent, mindenkit; ki ha csatatérre lép, küzd, míg lehet s ha
a tér kísikamlík lába alól, leteszi a fegyvert, nem mínt áruló, nem is félelemból,
hanem mivel nem loehet tovább küzdeni... űgyÜ!llk buiW;át nem "tulajdonítom
Oörgeynek; ez azzal a fejetlenséggel és tanácstalansággal, mely Europa, .verdtctie',
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az orosz betörés után ránk nehezedett, Görgeyvel. Görgey nélkül is bekövetkezett
volna. Nekünk önígazolásí ösztönből szükségünk volt valakire, hogy odaállítsuk a
bünpadra: a veletlen kiszemelte Vílágosnál s tán végzetesen is ~. ki oly sokszor
játszott szerencsénkkel, vérünkkel. S Görgey árulóvá lőn! Valóban 'keserű satyrája
az életnek, hogy Görgey Világosnál leginkább annak hasZlIlálit - kit Magyarorszá
gon talán legjobban gyűlölt - Kossuthnak."

Hamis képet rajzolnánk Rónayról, ha azt a látszatot keltenénk, hogy csupa
ilyen polttíkus-díplomatikus és tartózkodó kapcsolatokat tartott fenn. Sokkal több
az őszinte jó barátja, akiket fenntartás nélkül tisztel és szeret, Ilyen volt például
Beöthy Odön, akit a londoni magyar emigráció egyik legnemesebb alakjaként jel
lemez. Az ő révén ismerkedik meg Cobdénnel, a, magyar ügy nagy barátjával.
Perczel Móríczot színtén nemes tulajdonságaiért szeretí. Bizalmas barátságban van
családjával is. Amikor Perezelék nem bírják a londoni élet költségeit és Jersey
szígetére költöznek, oda is ellátogat utánuk. A szígeten egyébként egész magyar
kolónia létesül. Az ő révükön ismerkedik meg Rónay Victor Hugóval. aki ugyan
csak itt húzódik meg ebben az időben. A tüzes győri kormánybíztoshoz, Lukács
Sándorhoz való Viszonya Naplója legmeghatóbb vallomásaira ihleti; barátjának
sorsa szüntelen aggodalmainak majd mélységes gyászának forrása, amikor az Ame
rlkáb6l, ahol az Eldoradot remélte megtalálni. mínden vagyonából kiforgatva meg
halni tér ham Európába. Megható portrét fest Mészáros Lázárról. aki ugyancsak
Amerikában próbáLt szerencsér és Európába tért vissza meghalni. "Az volt ő utolsó
pillanatig, ami <egész életén keresztül: szerény, önmagának tanácsló, tenmagát se
gitő férfiú: ki nem kereste soha mások kegyét, ki, míg ernbertársainak annyi örö
met szerzett, élte minden napján csak egytől félt: hogy másoknak terhére ne
legyen."

Mindvégig bízalmás barátság fűzte .Rónayt Vukovics Sebőhöz, bár politikai
nézeteik nem egyeztek. Vukovics a kiegyezés után se tért haza. Viszont ő beszélte
rá Rónayt a vísszatérésre, Kmetty György, a legendás hírű Izmai! pasa, a krími
háború hőse Rónay karjai közt hal meg. Ö késziti el latin és, magyar sírfeliratát
is. Sokat temetett - különösen utolsó londoni éveiben. Mayer György barátjával
együtt ő próbál testd-Ielkí segítséget nyújtani a nagy festőnek, Brocky Károlynak
kínos, hoSszú haldoklásában, Feljegyzései, amelyeket a festő bizalmas vallomásai
alapján vetett papírra, nélkülözhetetlenűl fontos adatokat tartalmaznak a múlt
század magyar müvészetére nézve.

Távoli, de annál nagyobb jelentőségű kapcsolat fűzi Rónayt londoni évei során
a döblingi remetéhez, Széchenyi Istvánhoz. Erről a történelemkönyvek is megern
lékeznek, hiszen a kapcsolat a legnagyobb magyar halhatatlan és kegyetlen pamf
lettje kapcsán alakult ki. A Bach mínaszter ellen írott német nyeívű röpiratnak
Rónay volt a kiadója. A kiadás története egyike a Naplótöredékek legérdekesebb
fejezeteinek. Rónay kapcsolata a Széchenyiekkel nem fejeződött be a röpirat meg
jelenése és szétküldése után sem. Széchenyi fia, Béla, a nevezetes brosúra megje
lenése után is többször felkereste Rónayt, hogy fordítsa le angoira Magyarország
ügyében írott cikkeit, amelyek aztán a magyarbarát Marchíoness of Strafford köz
reműködésével megjelentek az egyébként magyarellenes Timesben.

A beteljesü1etí~ álom: tudomány és irodalom

Rónay egyébként nem tartotta magát vérbeli polítíkusnak, A tanításon, neve
lésen kívül csak a tudományos kérdések vonzották igazán. Az emberi lélek, a jel
lem, az élet keletkezése és kifejlődése. S az irodalom. A dráma iránti szeretetét és
érdeklődését, amely már középískolaí és novíciusí éveiben feltűnd.k, mindvégíg
megőrzi.

Mihelyt - 1852-ben - függetleníteni tudja magát a politikától, amit "remény
üzletnek" nevez, visszatér tudományos és irodalmi terveíhez, amelyek odahaza, a
pannonhalmi vitatkozások közben fogantak meg benne, amikor azt kereste társai
val, hogyan lehetne összeeiYe7Jtetni a biblia tanításait a természettudományok ered-
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ll1ényeiveL "Az élet története. ~gy magyar pap levelei a számkivetésben" címmel
1853 Januárjában nekifog, hogy rögzrtse a kerdésben vallott felfogását. Március
végén már kész volt kézirata első kötetéveL

Nem volt könnyű feladat tanítványai mellett időt talální az írásra. Elfoglalt
ságát még az erőszakos Szemere is gyarapította. "Szemerének meg volt az a tulaj
dona, hogy fel tudta használni az embereket, nem tágított, a kiszemelt jó barátnak
meg kellett hajomra kívánságai előtt." A rnindenre ráétrő tábornok Párizsban a
hazai lapokból kímásolta Magyar Lászlónak, a híres magyar Afrika-utazónak aty
jánoz írott leveleit, elküldte Rónaynak, hogy fordítsa le öket angoira s nyújtsa be
az ő - Szemere - neve alatt valamelyik londoni tudományos testületnek. Amit
Szemere erőszakos sürgetése nem tudott elérni, elérte a londoni Iöldrajzí társulat
titkárának néhány érdeklődő szava. Rónay lefordította Magyar László útleírásait,
hogy azokat a társaság tagjai és az angol utazók megismerhessék, Ezen a réven
egy sor angol tudóssal került kapcsolatba, 1857-ben a világhírű utazöval, Li
vingstone-nal is. Csak éppen Magyar László tűnt el akkorra nyomtalanul Afri
kában.

Rónay úgy tervezte, hogy "Az élet történetében" sorra veszi a nagy kérdése
ket, mint: a Teremtő és teremtés, a világ kialakulása, a föld kialakulásának 1001"
szakaí, a földi élet-természetes útja, az ember, az emberi szellem. Ezt követte volna
"Lélektani rendszerének" átdolgozása. Elkészült a II. III. IV. kötet is. Az ötödik
nél - elment a kedve a munkától. Amit eddig írt, elmélet volt, s ő úgy érezte,
a levegőben lóg minden bölcselkedés, ha nem a kézzel fogható és a természetben
megtapasztalható és kíolvasható tényeken épül fel. Egyre inkább a geológía kötötte
le a figyelmét.

FÖldtani tanulmányainak. első eredménye "A tű:zJi.mádó bölcs az ősvilágok em
lékeiről" című műve, amelyet 1857 utolsó napjaiban fejez be. Az első, akinek
megmutatja, Szemere Bertalan, dicséri a tárgyát. Formáját azonban álaposan meg
bírálja: "Miért választá ama prófétai nyelvet, mely korunkbananachronizmus? ..
Nem szeretem, hogy a tudománynak költői formát választott. Ilyesmi hajdan he
lyén volt; most nincs többé. Vagy költemény legyen vagy tudomány, különben az
olvasó nem fogja tudni, mi a való, mi a képzelődés... Miért költeményk.épp elő
adni, mi pozitív tudomány?"

Rónay igazat ad Szemerének. Mégis, amikor Széchenyi valami mustrát kér
munkásságából, elküldi annak is. Széchenyinek megtetszett "A tűzimádó bölcs". A
könyvet l860-ban Pesten Kilián György ezer példányban kiadta, azzal a kikötéssel:
"Jedoch ohne eiu Honorar zu bezahlen" (anélkül, hogy honoráriumot fizetne érte).
Szemere krítíkáját azonban megszívlelte, Mind komolyabban foglalkozott a geo
Iógía és a paleontológia kérdéseivel. Tanul, olvas, meglátogatja Anglia nevezetes
geológiai látványosságait, járja a tudományos társaságokat - az angol antropológiai
társaság 1864-ben tagjai közé választja - megismerkedik jó néhány tudóssa:1,köz
tük T. H. Huxley-vel, aki megígéri nekí, hogy "Evidence as to Mans place in Na
ture" című könyvét, amelynek megjelenését nagy érdeklődéssel várta a tudomá
nyos világ, még ívben megküldi neki.

Az 1862-es londoni világkiállításnak Magyarországról is sok látogatója volt.
Sokan keresték fel hazulról ez alkalommal Rónayt is, közöttük Csengery Antal, a
Budapesti Szemle akkori szerkesztője, Rónay felajánlotta neki, hogy részletesen is
merteti Huxley könyvét a Szemle részére. ígéretének eleget is tett: "Az ember
helye a természetben" hamarosan megérkezett Pestre. .

Ott először a magyar földtani társulatban olvasta fel valaki, a szerzőt azonban
elfelejtette megemlíteni. Egy más valaki a Magyar Tudományos Akadémián tartott
felolvasást ugyanezen kéziratból. Az is elhallgatta a szerzőt. Végül pedig megjelent
a tanulmány a "Budapesti -Szemle" hasábjaim - Gregüss Agost neve alatt. A
száműzött tudóst mélységesen bántotta a méltatlan eljárás. Fájdalmát azonbán
eltitkolta, viszont a jó urakat a maga médján alaposan megtréfálta. Összeállított
egy kötetet geológiai eíkkeíből, besorolta közéjük az idegen néven közölteket is, s
felajánlotta Demjén és Sebes kiadóknak. A könyv "Fajkeletkezés. Az embernek
helye a természetben és régisége" címmel 1864-ben meg is jelent - szerző meg-
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nevezése nélkül. Amikor az Almásy pörben Sebes Emilt elfogták és megölték és
a kiadó emiatt megbukott, Ráth Mór megvette a fennmaradt példányokat, új cím
lapot nyomott, ~ amelyen már rajta voít a szerző neve is, aztán még egy "második
jutányos kiadást" is piacra dobotn a könyvből tíz kőnyomatú ábrával, 1867-ben.

Színházi vonatkozású cikkek írására Egressy Gábor ösztönzi először, aki a "Ma
gyar Színházi Lap" számára kér tőle ismertetéseket az angol színészvilágból, A
cikkekből könyv kerekedett ki: "Jellemrajz'Ok az angol színvílágból", amely 1865
ben jelent meg Pesten, mint a szerző ajándékából a pesti színészek nyugdíjinté
zetének sajátja.

A British Association 1865-ös birminghami nagygyűlése alkalmával - amelyen
mint tag, ő is részt vett - végigjárta azokat a helyeket, amelyek Shakespeare éle
tének emlékeit őrzik. Útibenyomásaiból - és későbbi tanulmányaiból - egy 180
oldalas tanulmány kerekedett ki, amely a magyar Shakespeare irodalom kárára a
tíz példányban megjelent Naplótöredék utolsó kötetében rejtőzik aranyszegésű ko
porsóba zárva.

Messze meghaladná kereteinket, ha fel akarnánk sorolni mindazt a cikket, ta
nulmányt, amit Rónay tizenhét esztendős londoni tartózkodása alatt írt. Még ke
vésbé lehet teljes felsorolást adni. azokról a szolgálatokról, amelyeket magyar
ügyekben végzett - minden esetben önzetlenül. Míhelyt a magyarság egy kissé
szabadabban kezdett íélegzení és könnyebb voLt utazni, úgy látszik hamarosan el
terjedt a híre, hogy van Londonban egy szolgálatkész magyar pap. Kézről kézre
járhatott a címe, mert a világkiállítások és egyéb események alkalmával egymás
nak adják a kilincset nála a pesttek.

Ez azonban csak egy a sokféle szolgálat közül. Járja a londoni antíkváríumo
kat, magyar ösnyorntatványokat küld haza a múzeumoknak, gróf Lázár Kálmán
kérésére a londoni állatkert szabályzatait küldí haza a készülőben levő magyar
állatkert szervezéséhez - "az árát, alig hittem szememnek. megadták". 185S-ban
gróf Lázár Mórícz állított be hozzá, ismeretlenül, hogy szeretné az angol lótenyész
tést tanulmányozni és három nemes paripát akar vásárolni, jöjjön vele tolmácsnak.
Végigjárta vele Eszak-Angliált. A Magyar Tudós Akadémia arra kéri fel - persze
nem hivatalosan, ezt száműzöttel szemben nem engedheti meg magának - juttassa
el az akadémia olelevelét az l858-bah külső taggá választott Thomas Bell zooló
gusnak. Vámbéry Arrnín, rníkor Londonba érkezik, először őt keresi fel; Rónay
szerez neki szállást. Egykori iskolatársa, Rapos József kérésére Brunswíck Teréz
londoni tartózkodásáról keres emlékeket.

Persze azért nemcsak akkor keresték fel Magyarországról, ha valamilyen szol
gálatot kértek tőle. A magyar társadalom 1860 után egyre többet emlegeti szám
kivetésben élő fiait, és egyre hangosabban követeli számukra az amnesztiát. 1862
ben a Győri Közlönyben is megjelenik egy cikk: "Emlékezzünk meg mí is Rónay
Jácíntról". Azzal zárja megállapításait, hogy "az Akadémiát illeti a legjogosabb
cím a száműzöttet a hazának vísszanyerhetní", A szerkesztő Rómer Flórist kéri fel,
h~~son oda, hogy Rónay hazakerülhessen. A győriek körében meg is indult a rnor
galern az ügyben. Csakhogy élt még Rimely főapát. Egyszerűen megtiltotta hogy
Rómer bármit nierészeljen kezdeni. '

A haza vonzása

186~-ben hozza meg először a hírt a Londonba érkező Schwarz Gyula, hogy
egyesek a Magyar Tudományos Akadémia titkárává akarják választani. A lon
doni magyarole örülnek; ő azonban tisztában van vele: "Nemcsak a tenger áll kö
zöttünk, ott van még az Akadémia, ott a jó barátok l" Csengeryre és pártjára gon
dol, akik olyan méltatlanul viselkedtek irányában "Az élet eredete" körül. Ezek
szívösan ellenzik a jelölését. Mégis, mikor 1865-ben Szalay László, a történetíró
elhunyta után megüresedik az akadémia titkári széke, Lukács. Mórícz és Horváth
Mihály neve mellett őt is a jelöltek között emlegetik.

1865-ben meghal Rimely főapát. Hollósy Jusztinián, a régi jó barát, nyomban
levelet ír Rónaynak, felteszi a kérdést, hajlandó-e visszatérni. "Bevárom kedves
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barátom, nemzet és a fejedelem közti kíegyezést" - válaszolja Rónay. Csakhamar
megérkezik azonban az új főapát levele: "Mióta az isteni gondviselés szarzetünk
rúdját kezembe adta, testvéri óhajom kötelességemmé vált, melyengem egyúttal
arra is int, hogy a múltnak hibáit kijavítván a túl szígorú apának hangját édes
dtyai szózattal felcseréljem, tiszta szívből kiáltván önhöz: Jöjj haza, te szegény
számkivetett; oly messze távolban idegenek között szenvedő testvérem, régi bará
tom, szeretett rendtársam és most édes fiam!"

Beleteit egy fél évbe, amíg egyrészről a kormányzatnál kíjárta, hogy kifejezett
kegyelmi folyamodás nélkül, Rónay egyszerű nyilatkozatára hazaengedjék a szám
űzöttet, másrészről amíg a száműzöttet rá tudta bírni ilyen nyílatkozát .megtételére.
1866 márciusában érkezik meg a főapát levele: "Kedves Jácintom! A magyar ki
rályi udvaro kancellár folyó hó 21-én kelt levelével tudósít, hogy Öfelsége kérel
memet meghallgatván Önnek föltétlenül megengedi, hogy hazatérhessen."

"Örültem-e? Nem!" - írja Rónay. Úgy 'érezte, "a haza felszabadulása még tá
vol van". Nehezen szakad el londoni barátaitól is, a vak orvostól, Birdtől, tanit
ványaítól, azok családjaitól.

1866. szeptember 16-án hagyta el Londont. "AngIiától nehezebben váltam meg,
mint tizenhét év előtt II hazától. Akkor tudtam, mitől menekszem, most nem tu
dom, mire megyek, - De elég, elég. Isten veletek kedves barátaim! Isten veled
feledhetetlen második hazám!" Szeptember 20-án érkezik Bécsbe, 21-én Grázba,
hogy - mint a Szentszék ilyen esetben minden paptól megkívánja - mielőtt

egyházi állását újra elfoglalja: három napos lelkigyakorlatat végezzen. A lelki
gyakorlat alatt azon gondolkozik, hogyan használhatna legtöbbet a benedekrend a
hazának? "Nem lehetne-e testté azon ige, melyet évtizedek előtt hirdettem: hogy
tudományos testületté alakuljunk, mely a rend anyagi támogatása mellett tagjait
a szünidő alatt szétküldené az országban, hogy megyéről-rnegyére földiratí, törté
nelmi, régészeti adatokat gyűjtsenek, melyekből a mindig megújuló testület oly
munkát szerkeszthetett volna. melyre egyesek nem vállalkozhatnak és maradandó
emléke a rendnek ... Ez és a népszerű felolvasások tartása volna az a tér, melyen
oly készséggel felajánlanám szolgálatomat a rendnek s a Hazának!" Szeptember
26-án ér haza hajóval Bécsből. A gönyűi hajóállomáson Hollósy Jusztinián azzal
a szomorú hírrel várja, hogy szeptember 9-én rövid betegség után meghalt Czuczor
Gergely. "Azon egyetlen férfiú is elhunyt, akihez Pestell őszinte barátsággal, tel
jes bizalommal közeledhettem volna."

Pannonhalmán nagy szeretettel fogadják. A legelső azonban, amit észrevett:
megváltozott a tanítási rendszer. "Kizáratott a szabadelvű. szelídlelkű, szerétetet
hirdető Ouzmícs Izidor Dogmatíkája, melyből -mi is tanultunk, melyből minden
végzett növendék; hogy az életben vezérül szelgáljen neki. egy-egy példányt
nyert ..." Erdeklődésére azt a választ. kapta: "RáJnk parancsoltak a magasban, az
újabbkori szigorú teológia keretébe nem Illettek beÍe Guzmics szelíd tanai ..." 
..Es az én szegény fejem a szeretet vallásának diadaláról ábrándozik!" - sóhajt
fel a Naplótöredék írója.

A kiegyezéskori Magyarország

November 3-án már Pesten van. Rómer P'lórisnál száll meg. Első látogatása
Toldy Ferencnek szól, aki annak idején lélektani dolgozatát Czuczorral és Vörös
martyval együtt rokonszenvvel felkarolta. Most olyan hidegen fogadja míntha
nem is ismemé. A fogadtatás elbátortalanítja az érzékeny és ezerény bencést.
Annál nagyobb szerétettel fogadja Eötvös. Maga siet hozzá, míkor megpillantja az
Akadémia ülésen, s nyomban közli: jegyzőnek akarja jelölni őt. A választás 1867.
január 30-án meg is történik. Csengery és Greguss mindent megtett, hogy elgán
csólia a kellemetlen koronatanút, Rónay azonban kétszer annyi szavazatot kapott,
mint az ellene állított négy jelölt együttvéve. Kétségbevonták akadémiai tagaágát
is. noha húsz esztendeje szabályosan megválasztották. Rónay felköltözik Pestre.
Az Akadémia épületében kap lakást.
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Hiába étkezett haza jámbor és ábrándos kultúrprogrammal, a politika újra
elsodorja. Ki se térhet előle, hiszen az önálló magyar állami élet újjászervezésé
ről, a kiegyezés utáni első választásról van szó. A főapát közli vele, hogy a győr

megyei pusztai kerület fel akarja őt, Rónayt kérni, legyen képviselőjelöltie. A vá
lasztáson győz, tudományos munkájától ismét búcsút kell vennie. "Úgy Iátsztk,
végzetem könyvében meg van írva, hogy életem, hogy minden, amit teszek, töre
dék legyen" - jegyzi fel naplójában. Valóban, akadémiai hivatala és a képviselő

ház mínden idejét leköti. Nem is érzi jól magát sem az egyik, sem a másik elfog
laltságában. Az Akadémia légköre fagyos; bántja, hogy székfoglaló értekezése,
amely érdekes tárgyról, az ősember haladásáról szólt, nem kapott komoly vissz
hangot. A politikai életben szomorúsággal tölti el, hogy azok, akik sokáig együtt
ették a hontalanság kenyerét s barátok voltak a száműzetésben, elfordulnak, el
távolodnak egymástól. A magyar közszellem egyre jobban megfigyelhető tor
zulása pedig lesújtja. "A haza erős oszlopa a csatatéren a középnemesség, öröklött
úri hajlamai terhe alatt összeomlott, de azért bár megfogyva, megrontva. a régi
utakon járnak, s gyermekeiknek nem ott keresnek pályát, hol jövőjüket biztosíthat
nák, az ipar és kereskedelem munkaterén, hanem a hivatal úri körében, még a '
polgári és földművelő osztály tehetősebb családai is szerencsétlenek, ha egy-egy
tán készületlen drága csemetét Illem tehetnek úrrá - hívatalnokká ..."

Eötvös barátsága tartja benne a lelket. "Eötvösben nem volt meg a nagyúri
gőg - írja róla - sem ennek hiúsága, cím, rendjel ... nem bírt rá hatással, ő

eszmékben altart ragyogni, ez volt törekvése, és egyedüli dicsősége, de ő nemcsak
hon-, hanem kitűnőleg világpolgálj is volt; nem csoda, ha lelkesedésében sokszor
messze túlszárnyalta nemzeti [ellemünket, sajátszerű hazai viszonyainkat ..."

Habsburg trónörökös magyar tanára

l871-ben úgy látszott, hogy megszabadul a képvíselöségtől: kultuszmíníszteri
osztályfőnökké nevezték ki. Meg is szabadult a napi politizálástól, de nem minisz
téríumí beosztással. Andrássy Gyula, a míníszterelnök egy januári napon magához
intette a Ház folyosóján : "Közölni valóm van véled - mondá négyszemközt. 
Ofelsége megbízott, ajánlanék az udvarhoz oly egyént, akii egy éven át a korona
örökösnek magyar nyelven előadásokat tartana Magyarország történelméből. f:n
a mínísztertanáesban téged ajánlottalak ..."

"Meglepetésemben - ki cselekedhetett volna másképp - felajánlottam szol
gálatomat ..." A kífogását, illetve aggodalmát csak néhány nap múlva közölte:
"Nem fognak-e Bécsben olyan történelmet kívánni tőlem, aminőt ők óhajtanak?"
"Méltálnyolom e nehézséget i - mondá Andrássy - s ha csak távolról gyanítanám,
nem ajánlottam volna a tanárság elfogadását ..."

A forradalmárrá lett szerzetesből, a szabadságharc tábori papjából, a Bach
ellen állást foglaló emigránsból Rudolf trónörökös magyar történelem tanára lett.
Karrierizmus? Egyénisége ellene mond az ilyen feltevésnek. Gyengeség, sodródás?
Kétségtelen, most is oly hirtelen és gondolkodás nélkül mondott igent a feléje
nyújtott lehetőségnek - vagy kísértésnek - mínt annak idején a győri Redoute
ban. Rejtőzhetett azonban e lépés mögött mélyebb ok is: megkísérelni magyarra
nevelni a leendő uralkodót, Ezt így nem mondja ki Naplójában. Tiltja szerény
sége, mely soha se hagyja cserben. Jellemző azonban, ahogyan a trónörökös neve
lésével megbízott Latour gróf szavait fogadja, aki az alábbiakban fogalmazza meg
a magyar történelem tanításának íeányelvét: "Az előadási nyelv kizárólag magyar
leend, s mí magát az előadandó történelmet illeti: igazságot akarunk, kövesse
ön meggyőződését," Arnire megjegyzi: "Tiszta szándékkal, jó akarattal lépek ez
ismeretlen pályára, hogy a magasban a századokon keresztül az életéért küzd/) ma
gyar nemzet történeimét - egy ezredév harcait - hirdessem az egyedüli utasítás
szerínt, amelyet nyertem."

Londoni, majd pesti rerneteségét a bécSi udvarban éli tovább. Meg is vallja:
még számkivetésében sem volt annyira magányos s ott se volt akkora a horivá-
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gya, mint Bécsben. Ami a munkáját illeti, Horváth Mihály tankönyvét vette ala
pul. Előadásait pontosan lejegyzi és Naplójához illeszti. Rudolf trónörökös magyar
történelemkönyve majd egy kötetet tesz ki a nyolckötetes Naplótöredékekben.

Az udvari légkör és az a tény, hogy a napló egy példánya a trónörököshöz
került, némileg letompítja Rónay hangját. így is kiderül azonban, hogy ahol csak
alkalom. nyílik rá, újra és újra hangsúlyozza, hogy az ország csak akkor volt
nagy, míkor a törvényeket tisztelték, a nép csak akkor volt boldog, ha vezetői

tiszteletben tartották az igazságosságot. "Nemzetünk árnyoldalai jellemzése, meg
vallom sokszor nehezemre esett; nem is mulasztottam el ilyenkor a magas tanít
ványt a míndenütt uralkodó kcr jszellemére, a nehéz viszonyok kérlelhetetlen követ
kezetességére figyelmeztetmi ; nem. mulasztván el felriadt szenvedélyeinek legszomo
rúbb tusáiban sem hirdetni a haza szeretetét és a törvények tiszteletét." Ennél
többet és újszerűbbet nem tudott mondani, nem is mondhatott volna. Azzal
azonban tisztában volt, hogy a fényes külsőségek és ragyogó látszatok mögött sú
lyos árnyak komorlanak, hogy meg van pecsételve a birodalom és a történelmi
Magyarország sorsa.

A trónörökössel kapcsolatos megbízatása 1872 decemberében ért véget. Kitün
tetésekkel halmozzák el: pozsonyi prépost, szkodarl püspökJi címmel, főrendiházi

tag, Pozsonyba költözik, maga mellé veszi testvéreit s megkísérli folytatni megkez
dett munkáít: a lélektani, a földtani és az ősemberre vonatkozó jegyzetei feldolgo
zását. S gyógyítgatní Arigliából hozott köszvényét.

1874-ben Trefort felajánlja neki a székesfehérvári püspökséget.
- Megelégszem azzal, ami vagyok - válaszolja ó - megyés püspökségre nem

vágytam soha, nem is érzem, hogy püspöknek való ember volnék.
- Majd beletanulsz - nyugtatja meg a miniszter.
Az irigység, amely osztálytanácsosi, majd udvari tanári kinevezésekor már

működésbe lépett, most is támadásba lendült, A "Jelenkor"-ban megjelent az álltok
szövegű hír: "A székesfehérvári püspökséget Rónay Jácint nyerendi el, míután a
Szentszék nehézségei elhárftvák -s -elég, ha az esztergomi érseki szék előtt vissza
venia természettudományi dolgozataiban nyilvánított elveit. Rónay meghajolt, nincs
többé nehézség."

Először nyílátkozni akart. "Tudományos kérdésben csak az illető helyen, a tu
domány terén s csak érvek előtt hajlok meg, tekintély előtt nem" - aztán feltette
önmagának a kérdést: rninek a névtelen ellen névvel küzdeni? Tudományos rnun
káját most 'sem tudja befejezni. Erzsébet királyné személyes kéréssel fordul hozzá:
Valéria lányát magyarnak akarja nevelni. Vállalja el az irányítását. S az ősz tudós
nem tud ellentmondani. Otthon zokogva borul íróasztalára, úgy búcsúzik e:l tőle,

s beáll, hogy a nyolcéves kislányt betűt vetni, rajzolni és olvasni tanítsa.
Kapcsolatai a magyar politikai élettel egyre gyérebbekké válnak, leülönösen

míután meghal Deák Ferenc, akinek ő adja fel az utolsó kenetet. Mire a nyolc
éves kislányból hajadon lesz, Rónay megtört, beteg ember, aki csak emlékiratainak
él. 1885 szilveszterén megindult sorokban búcsúzik el "lel~ édes gondjától, a ha
zától." Naplótöredékeit 1888~ban fejezi be.

Hosszú, súlyos betegségéből 1889. április 17-én szabadította meg az irgalmas halál.

ELKOPNAK

a formák elkopnak s az .tTendelélek
csak a lényeg marad meg
a szeretet
nagy virCÍ{Jfejek bólongnak .az estbe
!l dolgok kezdenek hozzád már a1ll/lanyelvükön bes~élni

.Puszta Sándor
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