
kísérőzene helyett önálló zenét komponált. Kíván
esi lennék, hogy a hegedűre, hárfára és ütőhangsze

rekre írott komozíció ~ melyet Melis László, Peták
Ágnes és Soós András szélaltatott meg - hogyan
hangzanék pódiumról. Itt, tökéletesen simult a
drámához. SŐt, a szertartásjelleget fokozta. Gyak
ran úgy éreztem, hogy a két szereplő is a zenekar
tagja, s a fémes és lágy hangzású csendet, aszerint,
hogy melyík hangszer hallgatott el, az ő szaggatott
légzésük-hörgésük töltötte ki. A lassú, nagy szüne
teket (csendeket) is megengedő építkezés sem vált
unalmassá, noha másfél óra után -kíssé kísértett a
veszélye.

Ez a késleltetés természetesen Nádas színház
eszményéből következik; az író a közönségkö
zönség kiszolgálása helyett saját belső hangjai
nak ritmusában bízva, a rituálé törvényei szerint
futtatja ki a történetet. Valódi történésről itt
nem is lehet beszélni, hiszen minden belül, a
szereplők lelkében zajlik. Mária újból és újból,
csigavonalszerűen,csak saját félelmeit járja kör
be. És Nádas Péter attól nagyszeru drámairó,
hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyakran
másodszerepre kárhoztatott Fiatalembert is en
gedi bepillantani ebbe a sötét barlangba.

Valló Péternek, a rendezőnek látszólag "csak"
az író utasításait kellett megfogadnia. A találó,
ökonomikus színpadtér és a dráma artisztikumát
hiven visszaadó zene is nyilván segítette elgon
dolásainak véghezvitelét. A színészek mozgása
mintha a ketrecbe zárt vadak faltól falig, sarok
tól sarokig járását utánozná. A Fiatalembert ala-

Teológia

IRODALOM
AZ ÚJ EGYHÁZI
rÖRVÉNYKÖNYVRÖL

Az 1983-as Codex Iuris Canonici megjelenése új
ösztönzést adott a kánonjogi szakirodalomnak. A
törvénykönyvnek számos értékes kiadása és for
dítása látott napvilágot. Kézikönyvek, monográ
fiák, tanulmánygyűjtemények, tudományos cik
kek egész sora ismerteti, elemzi az új egyházjo
got. A bőséges irodalomból az alábbiakban né
hány számunkra is jelentős publikációt rnuta
tunk be.
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kító Hegedüs D. Géza dadog, ugat, sziszeg, a lá
bával dobog, ordít és fenyeget. Hirtelen mondat
kezdései és abbahagyásai belső bizonytalanságát
tükrözik. A színész remekül érzékelteti, hogy
tartozík ehhez az idegell nőhöz, és hiába akar
menekülni, a közös emlékezet állj-t parancsol
számára. A végén, a mosdatás-jelenetben, meg
adja magát. Arca átszellemül, s egy kissé - hogy
a nőnek Örömet szerezzen, ama másikra emlé
keztesse ~ meg is öregszik. Komoly, sallang nél-
küli alakitás. •

Ruttkai Éva Máriája abszolút főszerep - halál
előtti ünnepélyes gyónás. Leszámolás egy család
dal (férjével és rokonaival), egy lelkét rnegkérge
sító helyzettel s legvégül önmagával. Szinte érzé
keljük, hogy Mária máskor is, ha nem volt ven
dége, sötét estélyi ruhában ülte meg ünnepeit:
csöndes magábavonultságát, elpusztult - elpusz
titott! - szerelme halálának évfordulóit. Talán
még azt is, ha valaki itt-ott rámosolygott. Belőle

is a furcsa, nem kivánt találkozás hozta ki az ál
latot; egyetlen beszélgetésben akart visszafizetni
az őt ért megaláztatásokért. A Fiatalembert osak
azért gyötörte, hogy még mélyebbre vájhasson
önmagába. Az ezer kés kaszabolta arc mögött
azonban ott a belső ragyogás. Ruttkai fölszaba
dult játéka az én megannyi lerombolását és újra
teremtését tükrözi - fájdalmas derűvel, önkínzó,
bölcs rezignációt sem nélkülöző vizsgálódással.
Akarva-llkaratlan olyan ünnepbe csöppent,
melynek fénye sokkal jobban éget, mint a való
ság. Evvel szembenézni nagy lelkierőre vall.

Szakolczay Lajos

I. Fordítások
Codice de Viritto Canonica. Testo ufficiale e

versione italiana, dir. T. Bertone, VECI, Roma
1983, 1159 old. Latin-olasz kétnyelvű kiadás ál
talános .bevezetővel és a Codex minden egyes
könyve előtt egy-egy rövid tanulmánnyal. Ez
utóbbiak elsősorban az újitásokra hívják fel a fi
gyelmet, de rámutatnak a II. Vatikáni zsinat ta
nításával való szerves kapcsolatra is. A kötet vé
gén bőséges (145 oldalas), de nem mindig köny
nyen áttekinthető tárgymutatót és rövid (13 ol
dal) egyházjogi szakkifejezés-szótárat találunk. 1\
forditás hat szakember munkája. A mű 1984-es
utánnyomásába már bevezették a latin eredeti
szöveg kezdeti sajtóhibáinak hivatalos helyreiga
zítását.

The Code of Canon Law. In English transla
tion, Collins, London-Sydney 1983, 319 old.
Angol nyelvű kiadás a latin szöveg nélkül. A for
dítást Nagy-Britannia, Írország, Kanada, Auszt
rália és Új-Zéland kánonjogi társaságai közösen



készítették. Az említett országok püspöki konfe
renciáin kivül a fordításhoz jóváhagyását adta az
indiai és a dél-afrikai püspöki konferencia is. A
kötetnek csak tartalomjegyzéke van, tárgymuta
tója nincs. Az utolsó oldalon az angol szövegben
is latinul szereplő néhány szakkifejezés jegyzéke
és magyarázata található.

Codex des kanonischen Rechtes. Latcinisch
deutsche Ausgabe, Butzon & Bercker, Kevelaer
1983, 799 old. Latin-német szöveg tárgymutató
nélkül. A fordítást a Német Püspöki Konferencia
által felkért tizenegy ismert kánonjogász készí
tette. A kiadás már a hivatalos hibaigazítások
utáni szöveget tartalmazza.

Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe
comentada, dir. L. de Echeverria, BAC, Madrid
1983, 921 old. Latin-spanyol kétnyelvű kiadás.
A forditás a Salamancai Pápai Egyetem és a Na
varrai Egyetem kánonjogi karán múködó pro
fesszorok közös munkája.. A kiadást a Spanyol
Püspöki Konferencia engedélyezte. (A kétnyelvű

szöveg egyébként magyarázat nélkül is megjelent
zsebkiadásban.) A kötet élén a világhírű kánon
jogtörténész, A. Garcia y Garcia 32 oldalas beve
zető tanulmánya a kánonjog forrásgyűjteményei

nek és kodifikációjának történetét ismerteti. A
törvénykönyv szövegét lábjegyzet formájában
bőséges, sokszor tudományos igényű és a lelki
pásztori gyakorlat számára is hasznos kommen
tár kiséri, melyet a Salamancai Pápai Egyetem
hét tanára készitett. A kommentár mindig jelzi
az egyes kánonok megfelelőjét a régi Codexben.
és utal zsinati és zsinat utáni forrásaikra is. A
múvet 28 oldalas áttekinthető, de csupán a lé
nyegre szorítkozó és zavaró sajtóhibáktól sem
mentes tárgymutató zárja. Mind a kommentár,
mind a tárgymutató teljes otthonossággal és az
összefüggések világos látásával kezeli az új jog
fogalomkészletét. Az újdonság lendülete - igaz,
csak igen ritkán - egy-egy merész magyarázatot
is eredményezett. A 917. kánont pl. a kommen
tár úgy értelmezi, hogy az - hiteles törvényma
gyarázat kiadásáig - napjában akárhányszori ál
dozásra jogosít. A hiteles magyarázat azóta meg
született (AAS 76, 1984; 746): a kánon értelmé
ben naponta legfeljebb kétszer lehet áldozni. Ez
a kiadás - hasonlóan az 1917 -es Codexnek
ugyanebben a sorozatban (BAC) korábban több,
mint 200 OOO példányban eIkeIt kommentált ki
adásához - a gyakorló kánonjogászok világszerte
nagy népszeríjségre hivatott munkaeszköze.

Código de Derecha Canöníco, Edición anotada,
a cargo de P. Lombardia y J. I. Arrieta, EUNSA,
Pamplona 1983, 1149 old. Latin-spanyol két
nyelvü kiadás. A forditás azonos az előző műben

szereplővel (egységes fordítás). Lábjegyzet for-

Ínájában a BAC kiadásánál is bőségesebb ma
gyarázatol fűz az egyes kánonokhoz. A magyará
zat a navarrai kánonjogi iskolához tartozó 28
szakember munkája. Összeállítói közt nem csu
pán kánonjogászok szerepelnek, hanem a római
jog, a jogtörténet és a világi jog szakértői is. A
magyarázat különös gonddal utal mindazokra a
korábbi egyházi törvényekre, melyek az egyes
kánonok forrását képezték, vagy amelyek ma is
érvényes kiegészítő szabályokat tartalmaznak.
Az értelmezésben erősen szem előtt tartja a pá
pa és a különböző szentszéki szervek nem jog
szabály értékű megnyilatkozásait (pl. beszédek)
is. A világi jogtudomány fogalmaival és intézmé
nyeivel való összehasonlítás is gyakori törekvése
a szerzőknek. Érzékeltetni szándékozik a kom
mentár azt a szerves kapcsolatot is, mely az új
CIC rendelkezéseit a teológiai és egyházfegyeImi
hagyományhoz fűzi. Ez a jogszabályok értelme
zésében néhol a törvényszövegben rejlő új lehe
tőségek kidomborításától .való óvatos tartózko
dásra vezet, de sohasem megy a kánonjogi kor
rektség rovására.- Sok gyakorlati útmutatása
miatt a mű a lelkipásztorok, az egyházi hivatali
dolgozók, a kánonjogoktatók és -tanulók igen
hasznos segédeszköze. Gyakorlati értékét nagy
ban emeli a- kiválóan részletes (82 oldalas), jól
rendszerezett és áttekinthető tárgymutató, vala
mint a régi és az új CIC kánonjai közti megfele
lések táblázata. A művet változatlan szövéggel
Latin-Amerikában is kiadták.

II. Általános kézikönyvek
Handbuch des katholischen Kirchenrechts.

Hrsg. von J. Listl-H. Müller-H, Schmitz, Pustet,
Regensburg 1983, 1211 old. Eddig ez a legrész
letesebb kézikönyv az új egyházjoghoz. Az egész
német nyelvterületet képviselő 46 szakember
munkája. Az ugyanennél akiadónál 1980-ban
megjelent Grundriss des nachkonziliaren Kir
chenrechts c. mű lényegesen átdolgozott, bőví

tett kiadásának tekinthető. Mivel az egyes témá
kat más-más szerző dolgozta fel, a fejezetek önál
ló életet élnek. Egyes részek bőséges irodalmi
hivatkozásokat tartalmaznak, mások inkább csak
a forrásokra utalnak. Egyes fejezetek tudorná
nyos tanulmányként is megállják a helyüket, má
sok viszont tudatosan csak a hatályos jogszabá
lyok áttekinthető ismertetései, s tartózkodnak a
tételes kánonjogtudományban és a joggyakorlat
ban felmerülő számos részletkérdés elemzésétől,

sőt említésétől. Nagy értéke a múnek a kánonjog
filozófiai és teológiai megalapozásának szentelt
rész, mely a legújabb véleményeket is tükrözi,
valamint a német nyelvterületen jelenlévő kü
lönbözó országok állami egyházjogának ismerte-
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tése. A kötetet bőséges tárgymutató, névmutató,
valamint a szövegben előforduló kánonok muta
tója zárja. Ez a mű a tudományos kézikönyv, az
egyetemi tankönyv és a gyakorlati segédkönyv
céljának egyaránt meg kíván felelni, hiszen szá
mot tart mindezen nnifajok használói táborának
érdeklődésére. E három műfaj egyikének köve
telményeit sem elégíti ki maradéktalanul: egy
részt olykor hiányzik a tudományos kézikönyv
hÖz illő részletes problémaismertetés és irodal
mi dokumentáció, másrészt a tankönyvekben
szükséges világos, áttekinthető tagoltság és a lé
nyeg radikális kiemelése nem volt lehetséges eb
ben a néha bőséges eszmefuttatásokba is bocsát
kozó, tanulmánygyűjteményre emlékeztető alko
tásban; a tankönyv kellékei közül hiányzik a
rendszerezett általános bibliográfia is, melyet
csak részben pótol a mű élén a kiváló és bőséges

rövidítésjegyzék; végül a gyakorlati segédkönyv
ként való használatot nehezíti az elméleti fejte
getések gyakori túlsúlya a részletes esetmegoldá
sokkai, formulákkal, praktikus útmutatásokkal
szemben, valamint a kötet tekintélyes mérete.

.Mindezek ellenére mindmáig ez a mú az új egy
házjog legrészletesebb, legszínvonalasabb átfogó
kézikönyve, mely máris hasznosnak, sőt szinte
nélkülözhetetlennek bizonyult a kánonjogi mun
ka minden területén.

H. Schwendenwein, Das neue Kirchenrecht.
Gesamtdarstellung, Styria, Graz-Wien-Köln
1983, 638 old. A grazi egyetem professzorának
tankönyve. Az egyházjog egészének arányos, jól
tagolt bemutatása jogtörténeti, általános elméleti
bevezetővel, az állam és az egyház közti kapcso
latok rövid összefoglalásával, tárgymutatóval. A
rendszeres bibliográfiát itt is a rövidítések jegy
zéke igyekszik pótolni. A hatályos egyházjogot a
szerző nem ritkán magának a Codexnek a szavai
val közli, így a szöveg olykor szinte fl, törvény
könyv tartalmilag hű, didaktikusan felosztott for
dításának tűnik. A mintegy 100 oldalnyi jegyzet
anyag sajnos a kötet végére került. Benne irodal
mi hivatkozásokon kívül a törvénvszöveg által
felvetett számos részletkérdésre is megoldást
találunk. Egy-két ponton a mű még a CIC utolsó
szövegtervezetének olyan megfogalmazását hoz
za, mely a végleges szövegben már nem szerepel.
A kézikönyv kézirata ugyanis már az 1983-as
CIC közzététele előtt elkészült, s a törvénykönyv
kibocsátása utánra csak az utolsó simítások ma
radtak. Schwendenwein művének másodík, javí
tott kiadása ezeket az apró szépséghibákat már,
kiküszöbölte. .

N. Ruf, Das Recht der katholischen Kirche
nach dem neuen Codex Iúris Canonici, für die
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Praxis erliiutert, Herder, Freiburg-Basel-Wien
1983, 448 old. Az egyházjog világos, áttekint
hető, könnyen tanulható, teljes bemutatása. A
főiskolai (nem egyetemi) oktatás, a plébániai
munka és a. múvelt nagyközönség számára egy
aránt hasznos. Csupán a bevezetőben utal igen
röviden a szakirodalomra. Irodalmi hivatkozáso
kat nem közöl, de a főbb jogforrásokat minde
nütt megjelöli. Ahol a gyakorlati alkalmazás
megkívánja, a jogszabályokat magyarázza is. Ér
telmezései megbízhatóak, noha igazolásukra 
műfajához híven - nem tér ki. A kötetet tárgy
mutató zárja.

K. Walf, Einführung in das neue katholische
Kirchenrecht, Benziger, Zürich-Einsiedeln-Köln
1984, 270 old. A Hollandiában működő német
szerző a CIC tartaimát igen eltérő részletesség
gel mutatja be. Nem fukarkodik a kritikai meg
látásokkal, de kérdés, hogy a jogi anyag teljes is
mertetése nélkül az olvasó hogyan érti meg
ezeknek a megjegyzéseknek a pontos jelentését.

H. Heimerl-H. Pree, Kirchenrecht. Allgemeine
Normen und Eherecht, Springer, Wien-New
York 1983, 301 old. Egyetemi tankönyv a jogi
(nem ~. teológiai) fakultások számára. Világos,
pontos, tudományos igényű bemutatás, 'Hlely az
egyházjog általános szabályaira és a házasságjog
ra szorítkozik. A kötet értékes bibliográfiát és
tárgymutatót is tartalmaz.

Nuevo Derecho Canónico. Manual universi
tario, BAC, Madrid 1983, 625 old. Egyetemi tan
könyv a jogi fakultások számára, mely az egyház
jog általános szabályain kívül a házasságjogot, a
vagyonjogot, a perjogot, valamint az állam és
egyház közti jogi kapcsolatokat mutatja be. Az
egyes témakörök bevezetéseként bibliográfiai
összefoglalót közöl. Számos tudományos értékű

részletmeglátást és a német nyelvterület irodal
mához szokott kanonjogász számára meglepő fo
galommeghatározást és szerkezeti elvet fedezhe
tünk fel benne.

La lIonnativa de nuovo Codice, a cura dí E.
Cappellini, Queriniana, Brescia 1983, 432 old.
Több szerző műve, Tematikájában a kánonjog
egészét felöleli, de az egyes fejezetek részletes
sége, anyagkezelése döntően eltér egymástól. Az
egyik tanulmány elvi jellegű, a másik a Codex
megfelelő részének tartaimát ismerteti, a harma
dik csak az adott témakörben beállt változásokra
hívja fel a figyelmet. Egyik-másik fejezet végén
igen jó bibliográfia is található.

Nagyszabású kommentár készül a kánonjog
egészéhez angolul, olaszul, a Pápai Gergely
Egyetem pedig már füzetek formájában meg
kezdte egy részletes latin nyelvű kommentár ki
adását.

Erdő Péter


