
Radó Polikárp régi iskoladrámák előadásának
gondolatát is megpendítette (a kéziratok a feren-
ces levéltárból bukkantak elő). A háború azonban
elsodorta a nagyszabású tervek megvalósításának
lehetőségét, egyebek mellett egy havasi minta-
gazdaság megteremtését is. A tanárok nagy részét
hadi szolgálatra hívták be. A népfőiskola megszűnt
működni, de nem múló szeretettel és hálával idéz-
ték hatásának emlékét egykori, még élő növen-
dékei, akiket Burus János 2003-ban összehívott.
Emlékek sorát elevenítették föl, Burus János pe-
dig részben az ő jóvoltukból dokumentumok, em-
lékezések és levelek sorát gyűjthette össze. Ezek
egy részét is közli könyvében Cseke Péter, aki iga-
zán hivatott arra, hogy az általa hiányolt mono -
gráfiát megírja. „Mint a fű a tiszta harmatot, úgy
ittuk az ott hallottakat — emlékezett Ambrus Ká-
roly —, és kitárult előttünk egy csodálatos, új vi-
lág Most is fülembe cseng Magyar Ferenc igaz-
gatónknak a figyelmeztetése: »Fiúk, soha ne
feledkezzetek meg három dologról: Tiszta fej, tisz-
ta szív, tiszta kéz«.” Ma is időszerű intelem…

RÓNAY LÁSZLÓ

RÓNAY LÁSZLÓ: 
SEBEK ÁZTATÁSA
Visszaemlékezések

Amikor 1899-ben megjelent Ady első kötete, a Ver-
sek, néhány nappal a megjelenés után kis cikket
közölt róla a Debrecen című napilap, és meleg sza-
vakkal méltatta az ifjú tehetséget. A kis cikket — ál-
néven — maga Ady Endre írta. Illetlenség? Mind-
 nyájan hasonlóképp cselekszünk, akik könyveket
jelentetünk meg, s a kiadói kérésére magunk fo-
galmazzuk meg a borítólap ismertető, reklámcélra
szolgáló úgynevezett fülszövegét, kiemelve köny-
vünk érdekességét és értékeit. De szabad-e olyan
könyvről írni, melynek élő-mozgó szereplői va-
gyunk? Nyilván szükség van rá, ha olyasvalamit
állít rólunk, olyan képet fest rólunk, amelyet nem
érzünk igazságosnak, sőt hamisnak tartunk. Szó-
vá tesszük, tiltakozunk. Ám mitévő legyen az em-
ber, ha barátságosan, sőt szeretettel írnak róla, ha
dicsérik és még példának is állítják? Ilyenkor he-
lyesebb szerényen félrehúzódni.

Én mégis vállalom ezt a néhány sort, mert Ró-
nay László új könyvének nagyobbik része közös
nemzedékünk életének filmkockáit vetíti. Ön-
életrajzi könyv, de nemcsak önmagáról szól, ha-
nem rólunk is, akik vele együtt indultunk pá-
lyánkon. Akik 30-as évek második harmadában,
végén születtünk, akik még emlékszünk a bom-
bázásokra és az ostromra, akik most 75 és 80 kö-
zött vagyunk, akiknek első könyvei a 60–70-es
években jelentek meg, s akik még tudunk írni és

tanítani, de már nem vagyunk a szellemi élet han-
gos közszereplői. Hangosak sohasem voltunk. Ha
úgy adódott, szerkesztettünk folyóiratot, vezet-
tünk egyetemi tanszéket, de soha nem gondoltunk
arra, hogy nemzedékként meg kellene szerve-
ződnünk és valamiféle egységként el kellene
különülnünk. Névtelen nemzedékünkhöz tarto-
zik Tandori Dezső, aki még az utcára is ritkán
megy ki fejére húzott kötött sapkájában.

Rónay László az irodalmi életnek abba a jól is-
mert és jelentős hatású, mégis zárt körébe szüle-
tett bele, amelyet a modern katolikus áramlatok
határoztak meg. Édesapja, Rónay György költő,
író, esszéista, műfordító ennek a fontos és a mai
zűrzavar és tépettség idején alighanem egyre fon-
tosabb szellemiségnek Sík Sándor mellett legje-
lentősebb képviselője. László úgy nőtt fel, hogy
ha vendégségbe mentek, vagy vendéget fogad-
ta, olyan „nénikkel” és „bácsikkal” találkozott,
akik ma már iskolai tananyagok, legalábbis a jobb
iskolákban. S akik alakját később tanulmányok-
ban, portrémonográfiákban örökítette meg. Ami-
kor 1962 táján elvégeztük az egyetemet (ő ma-
gyar–latin, én magyar–angol szakon), mindnyájan
kaptunk állást, ki jobbat, ki rosszabbat, de állás
nélkül senki nem maradt közöttünk. Ő Bicskére
került egy általános iskolába, évekig tanított ott,
reggel 5-kor kelt, hogy elérje e tanítási idő kez-
detét. Aztán hosszú idő után végre állást kapott
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, megjelent első mo-
nográfiája a Nyugat harmadik nemzedékéről, s
ettől kezdve felívelt irodalomtörténészi, kritiku-
si pályája, amelynek máig tartó bibliográfiájára
külön oldalakat kellene szánni. Szerkesztette az
Új Ember című lapot, benne élt a Vigilia körében,
körülvette és mélyen áthatotta a kétezer éve
kultúrát teremtő katolikus szellem. Bekerült az
MTA Irodalomtörténeti Intézetébe, tudományos
kutató lett, ami nagyon jól hangzott, de elég fa-
vágó munkákkal bízták meg kötelező feladatként.
Ezek mellett persze szabadon mozgott a pályán,
remek tanulmányokat, monográfiákat írt Kosz-
tolányi Dezsőtől Devecseri Gáborig és Képes Gé-
zától Márai Sándorig a 20. század jelentős, vagy
éppen méltatlanul elfeledett íróiról. Értekező
prózáját nemcsak az alapos filológiai ismeret jel-
lemzi, hanem a szófűzés és mondatvezetés vilá-
gos áttekinthetősége, amely nagyon távol van
azoktól az értelmezéstani irányoktól, amelyek írás-
módját tizenöt iskolakövető használja tizenöt
bennfentes számára. S a sok tanulmány és könyv
mellette ott van az egyetem, tanítványai ma is ra-
jonganak érte.

Éppen ezért nem tetszik a könyv címe. Félre-
vezető. Úgy hangzik, mintha panaszáradat kö-
vetkeznék végestelen végig, sebek, kudarcok, bán-
talmak, méltatlanságok. Ami nem igaz, és a
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könyv nem erről szól. Régen olvastam ilyen
kedves humorral megírt derűs önvallomást. Per-
sze, mindenkinek vannak fájdalmai (amikor ő
édesapjával Fradi-meccsekre ment, az én édes-
apám bénán feküdt a Pető Intézetben), minden-
kit értek sérelmek, a mi életkorunkban már
ilyen-olyan betegségekkel is küszködünk. És
mégis. Ahogy ő is írja: „Inkább a pozitívumokkal
kellene szembesülnöm, hogy a nehéz helyzetben
is megjelennek könyveim, hogy dolgozni tudok,
ha rendesen járni nem is, hogy Judit a legkülön-
félébb betegségekből ment ki, hogy szeretettel, ag-
gódással vesz körül a családom — ezek sokkal lé-
nyegesebb dolgok. Minthogy az is, hogy professor
emeritus lettem az egyetemen, oktathatok, el-
jönnek a tanítványaim, régiek is, újak is.”

Önéletrajz? Az is, de élénk, szép rajza az Új Em-
ber és a Vigilia körüli szellemi életnek, s minde-
mellett nemzedéki portré is. Valamikor elsőnek írta
meg a Nyugat harmadik nemzedékének tör téne-
tét, most elsőnek írja meg a miénket. (Argumen-
tum, Budapest, 2014)

KENYERES ZOLTÁN

ERDŐ PÉTER: A BŰN ÉS 
A BŰNCSELEKMÉNY
Két alapvető fogalom viszonya az
egyházi jog tükrében

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, kánonjogász-
professzor, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja A bűn és a bűncselekmény című könyvé-
ben a katolikus hit kifejtésének és az egyházjogi
gondolkodás fejlődésének tükrében rendkívüli
precizitással és széleskörű hivatkozással, jogtör-
téneti és hatályos jogi elemzéssel, saját álláspontját
is megfogalmazva kristálytisztán bemutatja az er-
kölcs és a jog normarendszerének viszonyát és
kölcsönhatását a bűn és a bűncselekmény fogal-
ma kapcsolatának területén; konkrétan arra is ke-
resve a választ, hogy — tekintettel az egyházi jog
sajátos teológiai dimenziójára — mi a viszony a
hatályos kánonjogban, különösen a Codex Iuris
Canoniciben a bűn (peccatum) és a bűncselekmény
(delictum) között; s miként a Bevezetésben — a té-
mával kapcsolatos újabb kánonjogtörténeti ku-
tatásokat is megemlítve — írja, vizsgálódása
használható eredményeket kínálhat az állami jog-
rend és az adott társadalomban részben az erkölcsi
tudat, részben az emberi magatartások szintjén
megjelenő moralitás kapcsolatára nézve is.

A nemzetközi hírű tudós szerző reflexiójában
a Biblia világától az ókeresztény és a középkori,
valamint az újkori felfogáson át — kiemelkedő
módszertannal — kalauzol bennünket, amikor a
bűn és a bűncselekmény fogalmának fejlődésé-
ről ír. Ennek keretében a bűnbánat szentsége, a ve-

zeklési fegyelem és az egyházi büntetőjog kate-
góriáinak — például a bűnösségnek — a fejlő-
déséről is szól, kitérve a gyóntatói summákra, s
azok fejlődésére, az önálló kánoni büntetőjog meg-
születésére, a kazuisztikus irodalomra, a közvá-
das és a magánvádas bűncselekmény problé-
májának kánonjogi megjelenésére, az újkori
morálteológiának és a kánonjognak a bűn témá-
jában meglévő kapcsolatára, a reatusnak (bűnös
állapot) a bűn, illetve a bűncselekmény és a
büntetés közötti közbülső fogalmára, s a bűn és
a bűncselekmény mint két különböző norma-
rendszer megsértésére (eme utolsó alfejezeten be-
lül: Juan Azor, Hugo Grotius, Francisco Suárez,
Domenico Ursaya, Placidus Böckhn, Dionysius
Gothofredus, André del Vaulx, Henricus Zoesius,
Arnold Corvinus van Beldern műveit is citálva).
Ezt követően jutunk el az 1917. évi Codex Iuris
Canonici bűn és bűncselekmény fogalmának
tárgyalásához, amelynek előzményeként Erdő Pé-
ter professzor idézi Joseph Hollweck szövegszerű
javaslatát, kiemelve Gommar Michiels Codex-
kommentárját.

A kiváló könyv további fejezetei a jelenleg ha-
tályos egyházjog körébe vezetnek el: a bűncse-
lekmény fogalma az 1983. évi Codex Iuris Cano -
niciben (a korábbi szabályozáshoz képest eltérő,
közvetett leírással — arra is figyelemmel, hogy
omnis definitio in iure periculosa, a törvényi, a tár-
gyi és a szubjektív elem vonatkozásában is kitérve
a változásra, annak okaira, s az 1399. kánon je-
lentőségére, továbbá az 1395. kánon 2. §-a kapcsán
az erkölcs és a jog kapcsolatára); a beszámítha-
tóság szerepe és értelme a bűncselekmény hatá-
lyos egyházjogi fogalmában: „A beszámíthatóság
fogalma az egyházi büntetőjogban” (Cesare
Lombroso elméletéről is említést téve — leszö-
gezve: „A kánonjogban a büntetőjogi beszá mít-
hatóság alapja az emberi szabadság volt és ma-
radt”, s Velasio De Paolis-szal kijelentve: „a
beszámíthatóság »olyan tulajdonság, amely alap-
ján egy cselekedetet és egy hatást vissza lehet ve-
zetni az alany szabad és tudatos akaratára«”), „Sú-
lyos bűn-e minden egyházi bűncselekmény?” (a
nemleges válaszhoz Silvestro Mazzolini, Alfon-
so de Castro, Martin de Azpilcueta, Carlo Anto-
nio Tesauro, Gommar Michiels, Reinhold Sebott
műveit is idézve), „A beszámíthatóság vélel-
me”, „Az »ignorantia facti, non iuris excusat« elve
és a mai egyházi büntetőjog”. Az utolsó fejezet —
„A bűn a hatályos Egyházi Törvénykönyvben a
büntetőjogon kívül” — a bűn szerepével foglal-
kozik: a szentségekkel és a szentelményekkel kap-
csolatban, valamint az egyházi eljárásjogban.
Mind ebből kiemelendő: „»Mivel pedig az emberi
ésszerűség alapvető elvei szerint a jogi-társadal-
mi rend, mellyel a bűncselekmény közvetlenül
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