
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

~ máris
n

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-



ben már több jelentős alkotás is napvílágot
látott, amely a Szemere-kép valósághű és
méltó megformálásához nagymértékben hoz
zájárulhat. Hasonló szerepet tölthet be ez a
most megjelent összeállítás is, melyhez a vá
logatást végző Albert Gábor írt a politikus
életét, jellemét és gondolatait megrajzoló utó
szót. A leveleket bőségesen ellátta magyarázó
jegyzetekkel, így kedvvel forgathalják e köte
tet azok is, akik nem rendelkeznek komo
lyabb ismeretekkel a múlt század ötvenes,
hatvanas éveinek magyar emigrációjáról. (Ba
lassi Kiadó, 1999)

HARASZTI AITlLA

THOMAS WATSON: A BŰNBÁNAT.
THE DOCTRINE OF REPENTANCE

Az angol puritanizmus klasszikusait felvo
nultató sorozat második darabja a londoni St.
Stephens's Walbrook-i prédikátornak, Tho
mas Watsonnak (1620?-1689?) a metanoia ál
tal megkoronázott másállapot lépcsőfokait és
annak örökéletre-mentővoltát *gyaló kötete.

Ez .a másik dimenzió az Ujtestamenturn
nóvuma, a kegyelem alapköve, a bűnbánat. A
Bibliában Jézus az, aki a "vétkező halállal la
kol"-törvénnyel ellentétben elsőként mutat
érdeklődésta bűnös lelkivílága, annak a saját
maga által meglátott bűnéhez való viszonyu
lása iránt, és ragyogtatja fel előtte a megme
nekedés útját. Ezt a bűnbánati állapotot osztja
Watson hat fázisra: a bűn Szent Lélek által
irányított meglátása az Ige tükrében, a bűn

miatti "Isten szerinti szomorúság" (2Kor
7,10), a bűn önkéntes, őszinte megvallása
olyan elhatározással, hogy többé nem követi
el az illető, szégyenkezés a bűn miatt, a bűn

- mint a legnagyobb igazságtalanság 
gyűlölete, a bűn végleges elhagyása (a szív
elfordulása a Sátántól Isten felé). Szerzőnk

különbséget tesz a csupán gyötrődésen, fél
elmeken alapuló, hamar szertefoszló foga
dalmakkal kísért hamis bűnbánatés az igaz
bűnbánatközött, melyet a kegyelem elfoga
dása táplál, és amely a szív megváltozásán
alapszik. "A szív a primum oioens, az első

dolog, ami él, ezért ez kell, hogy legyen a
primum vertens is, az első, ami megválto
zik."( ...) (Pl 4,23) A prédikátor művének to
vábbi fejezeteiben jórészt azt tárgyalja, mik
lehetnek azon okok, melyek Isten szerint
köteleznek, s melyek azok az érvek, melyek
őszerinte indíthatnak bennünket arra, hogy
éljünk a bűnbánat áldásos lehetőségével. A
megtértség próbájához a bűnbánat gyü-
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mölcseit sorakoztatja fel. A bűnnek húsz ne
gatív attribútumát sorolja elő, melyek meg
fontolása szintén segítheti a bűnöst elmoz
dulni a megtérés irányába.

A mű erősen személyes hangvételű, hi
tünk hőseit megidéző. életközeli példákkal
megtűzdelt exhortáció a mindenkori "itt és
most"-ban történendő, illetve a folytonos
megtérésre a felebarátért való felelős, mentő

szeretet jegyében. (Koináia, 1999, Kolozsvár)

NAGY MÁRIA

FRANCO ZEFFIRELLI - BAIRD WALLACE:
TEA MUSSOLINIVEL

A méret a lényeg. Ismerős kijelentés, napról
napra, percről percre szembesülhetünk vele.
XXXL-es póló, Mammut üzletház, extrabig
mac szendvics, óriásplakát lépten-nyomon,
mega-sztárok főszereplése. A méret a lényeg,
mindig, mindenütt, ahogy egy 98-as amerikai
katasztrófafilm e sokatmondó alcíme hirdeti.
Tea Mussolinivel- Franco Zeffirelli legújabb
filmje: valami egészen más. Nem a méret a
lényeg. Egyáltalán, van lényeg ebben a rnű

vészfilmben. Művészfilma szónak több értel
mében is. Nem úgy, hogy nincs cselekménye,
története, nem úgy, hogy nem értjük, miről

szól. Művészfilm, mert egy művész gyerek
korát idézi - hiszen önéletrajzi ihletésű. Mű

vészfilm, mert a művészetért rajongó, a mű

vészet lényegéből élő, valódi egyéniségek
sorsát mondja el. Művészfilm azért is, mert a
képzőművészet, az irodalom szeretete át
meg áthatja a főhősök mindennapjait, bele
szövi a szépséget minden percükbe. Vala
hogy úgy, ahogy az az aranykorban, vagy a
reneszánsz századaiban lehetett. A film Firen
zében, és a gyönyörű toszkán tájakon játszó
dik, a reneszánsz Itália legnagyobbjainak al
kotásai, a Tiziano-freskók, a Michelangelo
szobrok, a kis barokk terek az elmaradhatat
lan szökőkutakkal, és maga a hasonlíthatat
lan itáliai táj alkotják a film képi anyagát.

Egy kis csapat idősödő angol hölgy él Fi
renzében a 30-as évek derekán, akik a lényük
legmélyéig angolok, akikben a tartás, az ud
variasság, a jólneveltség nem puszta formali
tás. Ök a scorpioni - a skorpiók, akik meg
botránkoznak a millíornos amerikai szép
asszony, Elsa vadító különcségein, de egy ott
hontalan, félárva kisfiú, Luca nevelésében ha
bozás nélkül részt vállalnak. Minden délután
négy órakor együtt teaznak. kicsit civakod
nak, kicsit pletykalkodnak. és alapvetően bol
dogan élnek. Ez leginkább abban nyilvánul


