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RÓNAY GYÖRGY: A KERESZT IGAZSÁGA

Vajon több mint húsz évvel halála után eljött
e már az idő Rónay György ébresztésére?
Mindenesetre Körmendy Zsuzsa válogatása a
kötetben még meg nem jelent prózai írások
ból szerzőjük arcképének eddig kevéssé látott
vonásait ismertetheti meg az olvasóval.

A cikkek, kritikák, tanulmányok felvillant
ják először is Rónay Györgyöt, a politikust.
Nem tévedés e szó, hiszen ő életének egy ré
szében a magyar országgyűlésnek is tagja
volt. Persze még a koalíciós időkben. Képvi
selői pályáján azonban lélek szerinti keresz
tény politikus volt: nem a hatalom akarása
vonzotta, hanem az igazság kimondása. A
Kultúra és kereszténység, valamint az Erkölcs és
demokrácia címek ala tt összefoglalt írások mö
gött kimondatlanul is ott lüktet ezeknek az
éveknek minden jellemzője: egyes társadalmi
rétegek létalapjainak felszámolása, a mindent
eluralkodó ideológia témyerése, a kulturális
egyoldalúságok megteremtése. Rónay György
eszménye azonban a társadalmilag elkötelezett
kereszténység, a politikához, a hatalomhoz
nem keresett utat, de Isten országához (amely
a hívőkben létezik), az emberi tökéletesedés
hez kapcsolódó és ragaszkodó, cselekvőés ta
nító katolicizmushoz igen. Ezt fogalmazta
meg Szent Tamásról és Duns Scotusról szóló
írásában, s ezt a gondolatot járta körül a tu
dományok és a vallás viszonyát felderítő cik
keiben, melyek igazi fényüket akkor kapják
meg, ha eszünkbe jut, hogy ezek mind az
egyetlen tudományos világnézet hazai tér
nyerésének kezdetén íródtak. Mert Rónay
György bátor is volt, vajon hányan merték
volna leírni 1947-ben ezeket a sorokat: "Ami
kor a demokrácia meghirdeti az ember jogait s e
jogokat egyenletesen minden emberre kiterjeszti:
elvileg jobb minden olyan rendnél, amely e jogokat
nem hirdette meg, vagy nem minden egyes ember
számára egyforma érvénnyel hirdette meg. De
amikor a demokrácia elvből gyakorlattá, valóság
gá, demokratikus társadalmi renddé válik: csak
úgy válhatik eszményeinek megfelelő gyakorlattá,
igazi demokráciává, ha benső dialektikus ellentéte
it az erkölcs szintézise'ben ]öl tudja oldani.
Amennyiben ezt nem teszi meg (filozófiai nyel
ven: amennyiben a demokráciát pusztán nomma
lista módon értelmezi):- , a~akorlatban megva
lósult ilyen demokrácia vegeredményben nem

75

etY,éb, mint a demokrácia eszményeivel álcázott
fasizmus."

A szigorú szemmel vizsgálódó író ugyan
ezzel a kritikával fordul a számára oly kedves
újkori szentek felé is. Kik ezek? Lisieux-i (Kis)
Szent Teréz, Szalézi Szent Ferenc, Páli Szent
Vince. Felidézőjüket egyfelől a glória eltakar
ta ember jellemvonásai érdeklik, amit a kana
nizáció folyamatának szükségszerűegyszerű

sítései mögül előhoznia, s ez kivállja a róluk
fennmaradt szövegek bírálatát is. Magatartá
sa azonban nem rombol, ellenkezőleg: az
esendő, önmagán felülemelkedőembert mu
tatja meg. Elég itt csupán a Páli Szent Vince
tuniszi rabságát elemző sorokra utalni.

Ez a szemlélet érhető tetten azokban a ta
nulmányokban is, amelyek a hazai keresz
ténység kezdeteinek nagy alakjairól szólnak:
Szent Istvánról, Gellért püspökről s első

szentjeinkr ől. A tudós arcát l átjuk itt. Tanul
mányai nagy felkészültségét mutatj ák, írójuk
azonban udvariasan figyelembe veszi olvasó
közönségét; jegyzeteit beépíti szövegébe,
tárgy és szellemtörténet egységét adják analí
zisei. Szinte észre sem lehet venni, hogy van
jelen a szövegkritika, a személyiségrajz, a re
cepciótörténet, a kor- és művelődéstörténet.

Mert jelen van. Ráadásul Rónay György írá
sainak a jelen számára is van üzenete, hiszen
őt mindig a személyiség valóságos, nem ka
nonizált vonásai érdeklik, amennyire ezt a
korabeli források megengedik. S ugyan mire
lehet napjainkban, az új évezred hajnalán na
gyobb szükségünk, mint arra, ami ezekben az
írásokban tetten érhető: a személyiség védel
mére? (Kairosz Kiadó, 1999)
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GIL JUNGER: 10 DOLOG, AMIT UTÁ
LOK BENNED

A nyári vakáció jellegzetes mozi-kínálatához
tartoznak az iskolai élettel kapcsolatos, gye
rekeknek, kamaszoknak szóló filmek. Idén
ezek közül az egyik legnépszerűbb a 10 dolog,
amit utálok benned című amerikai film lett.

Majdnem közhelyszerűen indul a történet:
szeptemberben új fiú érkezik az osztályba,
aki fokozatosan kezd megismerkedni a ten
gerparti luxus-iskola elkényeztetett tanulói
nak életével. Az irodalmat jól ismerők percek



múlva gyanakodni kezdhetnek: mintha a tör
ténet valahonnan ismerős lenne. S valóban,
rövi<;iesen hallhaljuk a főszereplő tinilány is
kolai becenevét: ő a Makrancos hölgy, Kate,
akinek nincsenek barátai, csípős a nyelve, és
előbb-utóbb mindenkit elvadít magától. Ezek
u!án má~ ~~rmész:etes,hogy Kate húgát Bian
canak hívják, mint a Shakespeare-komédia
f~zereplőjéne~hú~át, a~ csinos, sőt nagyon
szep, kedves, es mmdenkinek szeret tetszeni,
pont az ellenkezője szúrós nővérének. Az új
tanuló természétesen éppen Biancával szeret
ne megismerkedni, de ez csaknem lehetetlen.
Hamarosan kiderül ugyanis, hogy a bonyo
dalmat a kissé bolondos, esetlen, egyedül élő,

túlontúl aggódó papa okozza itt is, mint né
hány száz évvel ezelőtti elődje: csak akkor en
g~I. ran~evúr~ kisebbik lányát, ha a nagyob
bik IS hajlandó elmenni valakivel. A történet
gyorsan bonyolódik, megindul az izgatott
szervezkedés. Valakit, ha másként nem megy,
~nzért fel kell b~re~, hogy vigye el Kate-et,
Bianea szabadulasa erdekében. A rendező

Gil Junger - vérbeli realistának tüntetve feÍ
magát -, a felnőttek kiábrándult, "minden és
mindenki megvehető. csak sok pénz le
gyen"- szemléletével átitatott kamaszokat
mutat be, akik, mint kis felnőttek, szervezik
a péntek esti sajt-partit, amiből aztán a "szo
kásos" ivós-dübörgős-dühöngősbuli alakul
ki. Végül persze, nem éppen reálisan, happy
~d .amerikai módra. Minden jóra fordul, az
IgaZI szerelemesek egymásra találnak, a félre
értések tisztázódnak, a lelketlen, üres, önző

"pénzes fiú" hoppon marad. A gyanútlan,
szórakozni vágyó nézőben kialakulhat a kel
lemes "minden-rendben" közérzet, hiszen a
főszereplők (Larisa Oleynk, Julia Stiles, Heath
Ledger) kiemelkedő színészi teljesítménye
valóban átélhetővé teszi a történetet.

Nem b~tos, hogy ezek .után még valaki el
gondolkodik azon. hogy a film olyan torz világot
mutat be, ahol minden tanár, sőt minden felnőtt

nevetséges, kisszerű, igazságtalan figura, míg a ta
nu1ók "tiszták, hősök, szentek", és ezért a néző
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term~szetesnek tűnik, hogy miért
nezik le egy tol egytg nevelőikel (Amit egyéb
kén~ kell? szabadSzáj~ággal ki is fejeznek) A
család mmtha megszunt volna, a feladataiknak
megfelelő, megbízható felnőttek hiányából szár
mazó fut a gyerekek egymás számára esetlenül,
ügyetlenül próbálják pótolni, hol apai, hol anyai
szerepekben. hol atyai jóbarátként.

, Ha ~)ó öreq ~~~,kespea.re mes~e~ végignéz
ne.a saját komédiáját a mal Amerikában, vajon
rrut gondolna a mi világunkról?

NÓGRÁDI CECÍLIA
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SZEMERE BERTALAN LEVELESKÖNYVE

Az elbukott szabadságharc után a világ min
den tájára szétszóródó magyar emigráció bel
s? életébe nyerhetünk bepillantást, ha ke
zünkbe vesszük e gyűjteményt, amely Sze
m~re Bert~lann~~, az e~ő felelős magr,ar kor
many belügyminiszterének, majd késobbi mi
niszterelnöknek kiterjedt levelezésébőlmerít,
~elyet több mint másfél évtizedes kényszerű

Idegenben tartózkodása alatt folytatott.
"Ha már nem lehetünk szabadok, legalább

legyünk a szabadságra méltók, s ne legyetek
hasonlók ama pogányokhoz, kik azon egy is
tent (a szabadságot), de különböző alakban és
helyen imádván egymásnak kérlelhetetlen el
lenségei. Ez oly valami szomorító és fontos
betegség jelensége a democratia védeiben.
ho~ va}ó?an néha azt kérdem magamtól:
vaJjon kívánatos-e, hogy azon párt győzött,

t;J-~ly a ~zabadság,nevéb~ ~ppúgy inquisitiót
állít, mint a papsag azt allított a vallás nevé
ben?" Szemere e szavai rávilágítanak az
emigránsok közötti torzsalkodásokra. politi
kai és személyes jellegű vitákra, melyekből

azonban ő is kivette a részét azzal, hogy kö
vetkezetesen szembeszegült Kossuth Lajos
sal. Amint azt levelei is tanúsítják, nem bírta
elviselni, hogy az, aki 1849 augusztusának
~tik~s, ~apjaiban lemondott kormányzói
tisztségéről. a kudarc után az emigráció és a
magyarság megkérdőjelezhetetlen vezetőjé

nek tekintse magát. A volt miniszterelnök e
véleménye miatt e1szigetelődöttnek,az iqui
sitio" áldozatának érezte magát, mert a'Í:öbb
ség nem osztotta nézetét. illetve érdekből

vagy számításból, de Kossuthtal tartott.
A kötetben szereplő 130 levél szerzői Sze

mere mellett a magyar történelem és ku1túra
jeles alakjai, valamint egyszerű ismerősök

családi barátok, többek közt Vukovics Sebő'
M~száros Lázár, Per~el Mór, Batthyány Káz~
mer, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Teleki László.
De találkozhatunk például Karl Marxtól szár
mazó írásokkal is, sok egyéb mellett betekin
tést py~rhe~ünk Szemere gondokkal terhes
c~aladl életébe, vagy megtudhatjuk. mekkora
Siker koronázta a volt miniszterelnök azon el
képzelését, hogy megélhetését a kiváló ma
gyar borok nyugat-európai értékesítésével
biztosítsa.

, Batthyány, Kossuth, Görgey és a szabad
sagharc más jelentős politikai és katonai ve
zetői mellett Szemere Bertalan a mai közvéle
mény s~e~~be~ !alán ki.ssé háttér?e szorult.
Szellerru oroksegenek teljes felmérese egyelő

re még várat magára, bár a kilencvenes évek-


