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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
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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


