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(Gniezno, Prága, Salzburg) 

1. A tartományi zsinati könyv fogalma 

Az újabb spanyol kutatás részletesen elemezte a „Liber synodalis" fogalmá
nak történetét és különféle jelentéseit a szakirodalomban1. Eszerint a szó szoros 
értelmében vett szinodális könyv azoknak a legfontosabb vallási témáknak a 
foglalatát vagy traktátus-szerü összefoglalását jelentette, amelyeknek ismerete a 
lelkipásztorok szolgálata és a hívek oktatása során szükséges volt2. Ilyen zsinati 
könyvek többnyire egyházmegyei zsinatok alkalmával kerültek kihirdetésre és 
gyakran későbbi zsinatokon - olykor kissé módosítva - megismételték vagy 
más egyházmegyékben is átvették őket. Ezek a zsinati könyvek, amelyeket egy
házmegyei szinodális könyveknek (Libri synodales) is nevezhetünk, évszáza
dokon keresztül széles körben elterjedtek voltak a nyugati kereszténység egész 
területén. Egyes szinodális könyvek irodalmi hatása olykor egészen távoli vidé
kekre is eljutott. Petrus de Sampsona „Liber synodalis"-át 1252-ben hirdette ki 
a Nímes-i püspök a saját egyházmegyéje számára, de hatása Spanyolországtól3 

Magyarországig4 számos más zsinati könyvön megfigyelhető. 
Egy másik, az európai egyházi és kulturális kapcsolatok szempontjából nem 

kevésbé fontos irodalmi műfaj a tartományi zsinati könyvek műfaja. Az ilyen 
könyvek gyakran egy vagy több tartományi zsinat rendelkezéseit tartalmazzák. 
A kortársak nem ritkán „Provinciale" néven említették őket. Az egész egyház
tartományban több példányban lemásolták őket és ugyancsak évszázadokon 
keresztül azonos formában vagy különböző módosított változatokban voltak 
használatban. Brian Ferme a 9. Nemzetközi Középkori Egyházjogi Kongresszu-

1 B. ALONSO RODRÍGUEZ-F. CANTELAR RODRÍGUEZ-A. GARCÍA Y GARCIA: Liber synodalis. Para 

la história de un concepto. In: Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler. 
Ed. R. I. Card. Castillo LARA. Roma, 1992. 1-11. (Studia et textus históriáé iuris canonici 7.) 

2 Vö. uo. 2. 
3 Vö. pi. a salamancai „Liber synodalis" 1410-ből; lásd B. ALONSO RODRÍGUEZ-F. CANTELAR 

RODRÍGUEZ-A. GARCÍA Y GARCÍA: El Liber synodalis salamantino de 1410. = Revista espanola 
de derecho canónico (41.) 1985. 347-364. 

4 Vö. P. ERDŐ: Libri sinodali tardo-medievali in Ungheria. Il libro sinodale di Esztergom. = 
Revista espanola de derecho canónico (50.) 1993. 607-622. 
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son a William Lyndwood5 által a Canterbury Egyháztartomány számára össze
állított „Provinciale" (1430) sajátságait elterjedését és hatását vizsgálta6. Jelen 
tanulmányunkban a Közép-Kelet-Európában leginkább elterjedt tartományi 
könyveket kíséreljük meg bemutatni és leírni e műfaj megjelenési formáit, az 
ilyen könyvek használatát és szerepét az egyetemes és a részleges egyházjog 
együttműködésének folyamatában. 

2. Az egyes tartományi könyvek 

A középkori Közép-Kelet-Európában viszonylag kevés egyháztartomány 
volt. Lengyelországban a Galíciai Egyháztartomány (Halicz, 1375) megalapítá
sáig, melynek érseki székhelye 1412-től Lemberg lett, Gniezno volt az egyetlen 
egyháztartomány. A magyar királyságban 1000-től kezdve Esztergom volt a 
prímási és metropolitai székhely, a Kalocsai Egyháztartomány pedig - a Bácsi 
keleti Metropólia sokat vitatott előtörténetét követően7 - 1135-től létezett. Cseh
országban 1344-től kezdve létezett saját egyháztartomány élén a prágai érsek
kel. A régió egyes részein a salzburgi érsek rendelkezett joghatósággal vagy 
legalábbis kulturális befolyással, aki 798 óta viselte a metropolitai címet. Esz
tergomból és Kalocsáról nem ismerünk a műfaj vonásainak megfelelő, tipikus 
és elterjedt tartományi szinodális könyvet. A Magyarországon ismert kéziratok 
többnyire csak egyházmegyei zsinati könyveket tartalmaznak8 viszont más szom
szédos egyháztartományokból, így a Salzburgi9, a Prágai10 és a Gnieznói11 Egy-

5 Ezzel az Angliában részben a reformációt is túlélő tartományi könyvvel kapcsolatban egyes modern 
szerzők hangsúlyozzák, hogy a könyv a régi angol tartományi jog gondos összefoglalása volt. Vö. pl. A. 
OGLE: The Canon Law in Mediáéval England. An Examination of William Lyndwood's „Provinciale", 
in Replytothe Laté ProfessorF. W. Maitland. New York, 1971. 18-34. (Az 1912-es kiadás utánnyomása) 

6 The Tendency to Roman Law in English Fifteenth Century Law: Lyndwood's Provinciale re-exa-
mined. In: Proceedings ofthe 9 International Congress of Médiéval Canon law, Munich 13-18 July 
1992. (Ed. P. LANDAU-J. MÜLLER.) Cittá del Vaticano, 1997. 661-674. A tartományi zsinat eszméjéről 
és intézményéről lásd S. C. BONICELLI: I concili particolari da Graziano al Concilio di Trento. Studio 
sulla evoluzione del diritto della Chiesa latina. (Brescia, 1971.); H. J. SIEBEN: Die Partikularsynode. 
Studien zur Geschichte der Konzilsidee. Frankfurt a. M, 1990. (Frankfurter Theologische Studien 37.) 
további tartományi statútumokról lásd újabban G. MAY: Exekutoren der Provinzialstatuten im Erz
bistum Mainz während des hohen und späten Mittelalters. In: De Iure Canonico MediiAevi. Festschrift 
für Rudolf Weigand. Romae, 1996. 333-342. (Studia Gratiana 27.) (Bibliográfiával.) 

7 Vö. pl. I. BAÁN: Turkia metropolitäja. = Századok (129.) 1995. 1167-1170. 
8 ERDŐ P.: A részleges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött középkori kóde

xekben. = Magyar Könyvszemle 1992. 304-308. 
9 Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 40; Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. 

Lat. 55; Cod. Lat. 90; Cod. Lat. 170 - vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 306-307. 
10 Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, Aa. I*.33; vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 307. 
11 Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 108; Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, P.IV.43. 

Vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 307. 
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háztartományból, de még a Mainzi Egyháztartományból12 is találunk hazánkban 
kéziratos tartományi könyveket. Mivel a Lembergi Egyháztartomány a gnieznói 
tartományi könyvet vette át13, az alábbiakban három nagy tartományi zsinati 
könyvet vizsgálunk: a gnieznóit, a prágait és a salzburgit. 

a) A Gnieznói Egyháztartomány zsinati könyve 

A Gnieznói Egyháztartományban a XIII. század elejétől 1420-ig mintegy 25 
tartományi zsinatot rendeztek1 , melyek több fontos szövegemléke is ismere
tes15. A legfontosabb lengyel tartományi zsinattól eredő szinodális könyv mégis 
az a szisztematikus törvényhozói mű volt, amely Mikolaj Traba gnieznói érsek 
Wielunban és Kaliszban megrendezett tartományi zsinatán 1420-ban került 
elfogadásra16. Ennek a tartományi könyvnek különleges tekintélye volt, mivel: 

1) Korábbi tartományi zsinatok és pápai legátusok rendeleteinek szisztematikus 
összefoglalása és megújítása volt1 . Az egyháztartomány részleges joga ilyen 
új megfogalmazását az 1420-as statútumok bevezetője azzal indokolta, hogy 
a korábbi tartományi szabályok sok különböző könyvben és fűzetben voltak 

12 Győr, Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára, Mss.1.6. 
13 A Lembergi Egyháztartomány két Lembergben tartott tartományi zsinaton átvette a gnieznói 

tartományi statútumokat vö. pl. Poznan, Publiczna Bibliotéka Miejska im. Raczynskich, Ms 141 
(= II HC 11), fol. 63r: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 4. 41 („Provincialium statutorum in 
Gneznensi provincia, quae statuta etiam sibi Leopoliensis provincia in sinodis duabus in Leopoli 
celebratis assumpsit et ad ea se servanda submisit, presertim in ultima provinciali sinodo Leopoli 
in crastino Assumpcionis Beate Marie (16.VIII.1440) per reverendissimum Johannem de Odro-
wansz erchiepiscopum, assedentibus patribus reverendis et dominis Johanne Chelmensi, Petro 
Premisliensi, Paulo Camencensi episcopis cum clero eorum celebrata. In anno Domini 
M°CCCC°XLmo, que statuta per duos pontifices summos puta Johannem vigesimum tercium et 
Martinum quintum sunt confirmata"). 

14 E zsinatok történetéhez lásd W. ABRAHAM: Studia krytyczne do dziejów sredniowiecznych 
synodów prowincjonalnych Kosciola Polskiego. Krakow, 1917. (Studia i materialy do historii 
ustawodawstwa synodalnego w Polsce 5.); I. SUBERA: Synody prowincjonalne arcybiskupów 
gnieznienskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wezykazr. 1761. Warszawa, 1981. 36-70. 

15 R. HUBE: Antiquissimae Constitutiones Synodales Provinciáé Gnesnensis, maxima parte 
nunc primum e codicibus ms. typis mandatae. Petropoli, 1856. 

16 Szövegkiadás a kéziratok leírásával: X. J. FIJALEK-A. VETULANI (ed.): Statuty synodalne 
wielunsko-kaliskie Mikolaja Traby z r. 1420, z materialôw przysposobionych przez B. Ula-
nowskiego. Krakow, 1915-1920-1951. (Polska Akadémia Umijetnosci, Studia i materialy do 
historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce 4.) 

17 Az 1420-as statútumok előszava kifejezetten hangsúlyozza: „... dictis statutis diligenter 
visis, recensitis et examinatis de consilio et assensu dictorum Reverendorum patrum coepiscopo-
rum nostrorum aliorumque prelatorum et cleri, resecatis superfluis, sub certis et consuetis tytulis 
duximus redigenda, quaedam eciam per nonnullas ordinaciones pro loci et temporis qualitate 
statuetendo" (FIJALEK-VETULANI 2). 
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elszórva és ezért kétségessé vált, hogy ezek az előírások valóban tartományi 
statútumok-e vagy ennek megfelelő jogi tekintélyük van-e18. 

2) A gyűjteményt a tartományi egyházjog kizárólagos kollekciójának tekintet
ték, és ezért szigorúan megtiltották az olyan könyvek és füzetek használatát, 
amelyek a tartományi statútumok más, korábbi formáját tartalmazták19. 

3) A tartomány zsinati szövegeinek új feldolgozása és így ennek az új tartományi 
könyvnek a megszerkesztése XXIII. János és V. Márton pápa felhatalmazása 
alapján történt. A pápai felhatamazást azért tartották szükségesnek, mert a 
tartományi jog egyes szabályait pápai legátusok hirdették ki vagy pápai jó
váhagyással látták el. A pápai felhatalmazás alapján ez az új tartományi 
könyv olyan tekintéllyel rendelkezhetett, mint a pápai legátus által adott tör
vények20. Ez a körülmény magyarázza, hogy miért lehetett ez a tartományi 
könyv évszázadokon át a lengyel részleges egyházjog szilárd alkotórésze. 

Mint általánosan ismert, ebből a szinodális könyvből számos kéziratos pél
dány maradt fenn. Fijalek és Vetulani szövegkiadása 35 példányt vesz figye
lembe (többnyire kéziratos kódexek, de szerepel köztük néhány értékes ős
nyomtatvány is). A különböző kéziratok tartalma azonban eltérő. Formája 
szerint egy késő középkori tartományi könyv - mint ez a Wielun-i és Kalisz-i 
szinodális könyv is - fennmaradhatott kéziratos kódexben, nyomtatott kötet
ben vagy akár kéziratos és nyomtatott részekből álló colligatumban is. A 
kéziratok a nagy szinodális könyvön kívül gyakran tartalmazzák egy vagy 
több egyházmegyei zsinat határozatait is. Ezeknek az egyházmegyei zsina
toknak némelyike éppen azért került megrendezésre, hogy a tartományi sta
tútumokat az adott egyházmegyében bevezesse. így történt ez az 1423-as 
Boroszlói (Wroclaw, Breslau) Egyházmegyei Zsinaton, ahol a gnieznói érsek 
által már kihirdetett tartományi statútumokat a főespereseknek és esperesek
nek felolvasták21. Ezt az egyházmegyei közzétételt a tartományi zsinaton már 

18 „Considérantes itaque diversa statuta provincialia per venerabiles patres sanctae memóriáé 
predecessores nostros archiepiscopos Gneznenses et aliquos Sedis Apostolice legatos édita in 
multis et diversis voluminibus seu libellis dispersa, ita ut propter eorum dispendiosam multiplici-
tatem, an statuta essent provincialia aut statutorum huiusmodi vim haberent, verisimiliter poterat 
dubitari" (FIJALEK-VETULANI 1). 

1 9„... volentes, ut universi, qui nobis sive diocesana sive metropolitana auctoritate subesse 
censentur, hoc tantum libello pro statutis provincialibus in futurum utantur. Inhibemus districcius, ne 
quis in antea statutis huiusmodi présumât in iudicio vei extra uti cartulis, libris seu quaternis, qui fide 
carere decrevimus in hac parte, hoc sacro concilio provinciali approbante" (FIJALEK-VETULANI 2-3). 

20 V. Márton felhatalmazásában ez áll: „ea, que tu... ageres, statueres et eciam ordinäres in ea 
parte, illám firmitatem idemque robur obtinerent in omnibus et per omnia, ac si per legatum pre-
fate sedis a latere, si quis in illis partibus deputatus existeret, in ipsa provincia sollempniter édita 
et publicata fuissent" (FIJALEK-VETULANI 6). 

21 A zsinati akták kifejezetten szólnak erről a kihirdetésről, lásd pl. Berkeley, Robbins Collec
tion, MS 3 fol. lr-v; kiadva (ennek a kéziratnak a figyelmen kívül hagyásával) in J. T. SAWICKI 
(ed.): Concilia Poloniae. Zródla i studia krytyczne. X, Synody diecezji wroclawskiej i ich statuty 
na podstawie mater ialów przysposobionych przy udziale Alfreda Sabischa. Wroclaw-Warszawa-
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megtörtént hivatalos kihirdetéstől (promulgatio) világosan megkülönböztet
ték 2. Az espereseknek a tartományi szinodális könyvet kerületük plébánosai
nak költségére egy éven belül le kellett másoltatniuk, a másolatot a püspök 
pecsétjével meg kellett erősíttetniük. A főespereseknek gondoskodniuk kellett 
arról, hogy a tartományi statútumok könyvének egy-egy példányát a székes
egyházban, valamint a társas egyházakban nyilvános helyen tárolják, az espe
reseknek pedig az imént említett másolatok egy-egy példányát maguknál kel
lett őrizniük, hogy arról a plébánosok további másolatokat készíttethesse
nek23. A tartományi könyv beszerzése szükségességének különös hangsúlyo
zása - az egyházmegyei statútumok, egy bizonyos „liber sacramentalis" és 
más, a hit tanítására vonatkozó könyvek („libri doctrinales") mellett - a ké
sőbbi egyházmegyei zsinatok határozataiban fontos szerepet kap24. 

A tartományi szinodális könyvnek azok a példányai, amelyek egyszersmind 
egyházmegyei zsinatok határozatait is tartalmazzák, világosan mutatják, hogy 
az egyházmegyei statútumokat a tartományi statútumok kiegészítéseként fogták 
fel25. így szükségesnek tartották és előírták, hogy az egyházmegyei határozatok 

Krakow 1963. 404-405. (Concilia Poloniae. Études critiques et sources. 10.) (Les synodes du 
diocèse de Wroclaw et leurs statuts. Volume basé sur des matériaux préparés avec concours de 
l'Abbé Alfred Sabisch, docteur en théologie.) 

22 Az 1423-as Boroszlói Egyházmegyei Zsinat pl. elismeri, hogy az 1420-as tartományi statú
tumokat a tartományi zsinat hozta („Statuta et mandata per nos in eadem sinodo sanccita et publi-
cata"), az érsek hirdette ki („libellum statutorum provincialium... per... archiepiscopum Gnez-
nensis ecclesie et primatem sancte memorie editum"), és az egyházmegyei zsinatokon közölték 
őket („intimavimus, insinuavimus et publicavimus"): SAWICKI (ed.), Concilia Poloniae 10. 405. 
Vö. alább 40. jegyzet. 

23 „... ipsi verő archipresbiteri et eorum quilibet sub communibus sue sedis ecclesiarum paro-
chialium rectorum expensis infra annum a die celebracionis presentis sinodi diocesani computan-
do ipsis seribi et sigillo memorati episcopi domini Conradi sigillari cum effectu procurarent 
necnon ipsi archidiaconi libellum huiusmodi statutorum provincialium in ecclesiis cathedrali et 
collegiatis in aliquo loco publico reponerent, sed ipsi archipresbiteri libellum huiusmodi apud se 
reservarent et ad copiandum ipsarum sedium ecclesiarum parochialium rectoribus... exhibèrent." 
(Acta synodi dioecesanae Wratislaviae anno 1423 celebratae, Prológus: SAWICKI (ed.): Concilia 
Poloniae 10. 405). 

24 PL: „Preterea statuimus et ordinamus, ut quilibet beneficiatorum seu presbiterorum diocesis 
nostre ea ipsa provincie Gneznensis et presencia nostra sinodalia statuta necnon librum sacramen-
talem et alios doctrinales sibi conquérant, habeant, et in illis pro sua et suorum subditorum erudi-
cione sepius legant" (Acta synodi dioecesanae Premisliensis anno 1529 celebratae, Liber primus, 
I, De constitucionibus, cap. 2: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 8. 155). 

25 Vö. pl. Statuta dioecesana pro dioecesi Luceoriensi a. 1519: SAWICKI (ed.), Concilia Polo
niae 3. 87 („nos ultra statuta [provinci]alia quasdam constitutiones brevissimas per [nostr]os 
praedecessores promulgatas acceptavimus, quas nos in sinodo nostrae dioecesis celebrata publica
vimus, nonnulla necessaria addentes et quae non erant tarn necessaria, auferentes. Omnibus igitur 
supradictis in virtute sanetae obedientiae et sub exeommunicationis poena mandamus, praefatas 
constitutiones habeant et iuxta illa vivere et regere curent"). 
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címzettjei lehetőleg ezekkel a határozatokkal együtt rendelkezzenek a tartomá
nyi zsinati határozatokkal is. 

A kéziratokban és a legrégibb nyomtatott kiadásokban azonban nemigen ta
lálhatók együtt a Gnieznói Egyháztartomány több egyházmegyéjéből való zsi
nati határozatok. Egyetlen szuffragáneus egyházmegye zsinati statútumai gyak
ran vannak egy kötetben a tartományi statútumokkal, de nem találhatók együtt 
más egyházmegye egyházmegyei szintű jogszabályaival. Ez főként az egyete
mes egyházjognak arra az előírására vezethető vissza, mely a tartományi statú
tumok ismertetését írta elő a különböző egyházmegyei zsinatokon26. Különösen 
a korai nyomtatott kiadások igen erős tartományi hagyományt képviselnek. 
Ezekben a nyomtatott kötetekben függelék gyanánt kéziratos bejegyzések is 
találhatók az adott egyházmegye későbbi statútumainak szövegével 7. 

A kéziratok jelentős része a tartományi könyvön kívül különböző gyóntatói 
summákat, teológiai műveket és gyakorlati pasztorális írásokat is tartalmaz. 
Ezek között előfordulnak pl. olyan művek mint Ioannes Calderinus, Tractatus de 
interdictu , a Summa Astesana (I. könyv) , Petrus Lombardus írásai , Jacobus 
de Losanna Moralitates című munkája31, Aquinói Szent Tamás egyes teológiai 
művei32, különböző jogi szótárak33, kisebb traktátusok34, továbbá szentbeszé-
dek , liturgikus szövegek , konkordátumok , káptalani statútumok , a bírás
kodással összefüggő kisebb szöveg ek39 is. 

Lásd alább 74. jegyzet E szabályok végrehajtásáról más tartományokban lásd pl. lent 59. és 
72. jegyzet. 

27 PL: Warszawa, Bibi. Uniw. nr. inw. 459 (Statuta Prouincie Gnesnensis antiqua revisa dili-
genter et emendata. Statuta nova... /Cracoviae, 1527/); vö. J. SAWICKI: Analecta z rekopisów bib-
liotek warszawskich. ^Prawo Kanoniczne (3.) 1960. nr 1-2. 328-337. 

28 Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, Ms 343, fol. lr-26v; vö. FIJALEK-VETULANI LXVII. 
29 Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, Ms 1435, fol. 135r-228; vö. FIJALEK-VETULANI LXIV. 
30 Uo. fol. 2v-134v. 
31 Wloclawek, Bibliotéka Kapitulna, Ms sine numero (+); leírása: FIJALEK-VETULANI XLIII-

XLIV (fol. 53: inc. „Fecit Deus duo luminaria magna"; vö. M. W. BLOOMFIELD-B. G. GUYOT-D. 
R. HOWARD-T. B. KABEALO: Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100-1500 A.D. 
Including a Section of Incipits of Works on the Pater Noster. Cambridge, Massachusetts, 1979. 
189, nr. 2101. (The Mediáéval Academy of America Publication No. 88.) 

32 Vö. uo.; FIJALEK-VETULANI XLIV. 
33 Krakow, Bibliotéka Czartoryskich, Ms 1444, p. 1-248: Repertórium iuris; p. 256-309: Vo-

cabularium iuris canonici; vö. FIJALEK-VETULANI XLV-XLVI; Krakow, Bibliotéka Jagiellonska, 
Ms 343, fol. 64r-365v: Vocabularium iuris; vö. FIJALEK-VETULANI LXVIII. 

34 Pl. Divorcium Judeorum: Poznan, Publiczna Bibliotéka Miejska im. Raczynskich, Ms 141 (=11 
HC 11), fol. 17v; vö. SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 4. 34; uo. fol. 73r-74v: Modus legendi 
abbreviationes, vö. FIJALEK-VETULANI LX; fol. 69r-73r: Introductio in Decretum Gratiani, uo. 

35 Wroclaw, Bibliotéka Uniwersytecka, IV Q.223 fol. 133r-216r, vö. FIJALEK-VETULANI 
LXXV-LXXVI. 

36 Uo. fol. 364r-373r; vö. FIJALEK-VETULANI LXXVI. 
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A nyomtatott kiadásokban az 1420-as tartományi könyv az újabb tartományi 
statútumokkal együtt mindig újra szerepel. A későbbi egyházmegyei zsinatok 
gyakran számos rendelkezést átvesznek az 1420-as tartományi zsinattól, vagy 
kifejezetten elfogadják ezeket a tartományi statútumokat a maguk egészében40. 

A Trentói Zsinat után különböző lengyel tartományi zsinatok programot 
dolgoztak ki a lengyel részleges egyházjog gyűjtésére és új feldolgozására42. 
Amikor 1628-ban az új verziót elfogadták, megszerezték ehhez az Apostoli 
Szentszék hozzájárulását is. így került sor az új tartományi könyv43 kiadására. 
Az új verzió sokat megőriz a régi anyagból és híven követi az 1420-as tartomá
nyi zsinati könyv szerkezetét. Ennek a szerkezetnek különleges jelentősége volt. 
A tartományi könyv ugyanis - mint a nagy dekretális gyűjtemények - öt 
könyvből állt, melyek különböző címekre (titulusokra) oszlottak. 

Ezt a struktúrát ugyan már alkalmazta a rendkívül jelentős 1310-es mainzi 
tartományi zsinati könyv, ám egyébként a régió tartományi könyveiben nemi
gen került alkalmazásra44. Angliában viszont egy évtizeddel a gnieznói könyv 
kiadása után William Lyndwood „Provincialé"-jában (1430) szintén megjele
nik. Ez a szerkezet lehetett az egyik oka annak, hogy a gnieznói tartományi 

Berkeley, Robbins Collection MS 3, fol. 43r-45v; vö. P. ERDŐ: Die Glossen in der Hand
schrift MS 3 der Robbins Collection in Berkeley. = Archiv für katholisches Kirchenrecht (164.) 
1995. 390^114. 

38 PI. Gniezno, Archiwum Katedralne, Ms sine numero (+), colligatum, 2. item: Statuta eccle-
sie Gneznensis (1494); vö. FIJALEK-VETULANI XXXIV-XXXV; Poznan, Bibliotéka Kapitulna, 
Ms sine numero, fol. 45r-53v: Statuta Capituli Poznaniensis; vö. FIJALEK-VETULANI XXXIX. 

39 PI. Gniezno, Archiwum Katedralne, Ms sine numero (+), colligatum: Taxatio; vö. FIJALEK-
VETULANI XXXI-XXXIII. 

40 Vö. pl. Acta synodi dioecesanae Premisliensis anno 1529 celebratae, Liber primus, I, De 
constitucionibus, cap. 1: SAWICKI (ed.): Concilia Poloniae 8. 155 („Imprimis nos Johannes Dei 
gratia episcopus Premisliensis statuta provincie Gneznensis ac consuetudines bonas et racionabi-
les in illis contentas et éditas ac auctoritate apostolica confirmatas presenti sacrosancta sinodo ac-
ceptamus et approbamus, iliaque et illas pro reformacione morum clericorum diocesis nostre 
assumimus, et in omnibus ac per omnia ab universis nostre diocesis prelatis et canonicis ac cleri-
cis et beneficiatis, curatis et non curatis, tenen/das/ et observan/das/ precipimus et sub excommu-
nicacionis pena mandamus"). Vö. fent, 21. jegyzet. 

41 Piotrokow 1607,1621,1628. 
42 SUBERA: Synody prowincjonalne... 131-134. 
43 Constitutiones synodorum Metropolitanae Ecc. Gnesnen. provincialium. Authoritate Synodi 

Provincialis Gembicianae per Deputatos recognitae; iussu vero et opera III.mi ac Rnd.mi Domini 
D. loannis Wezyk, Dei et Apostolicae Sedis Gratia, Archiepiscopi Gnesnen. L.N.R.P.P. editae. 
Cracoviae, 1630. 

44 Az öt könyvre való felosztást már az 1310-es mainzi tartományi zsinati könyv is alkalmazta; 
erről a zsinati könyvről lásd pl. A. J. BINTERIM: Pragmatische Geschichte der deutschen Natio
nal-, Provinzial- und Diözesankonzilien. 7 vols. Mainz, 1835-1848. 6. 219-284. Bár ez a zsinat 
erős befolyást gyakorolt a prágai Provinciáiéra és más tartományi zsinati szövegekre (pl. Salz
burgban), az öt könyvre osztott szerkezetet többnyire nem vették át. 
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könyvhöz gyakran glosszákat is írtak. Ezeknek a glosszáknak nem ritkán jelen
tős tudományos értékük van, sőt olykor egymással irodalmi kapcsolatban is 
állnak (egyes glosszák különböző kéziratokban is előfordulnak). Mégis túlzás
nak tűnik glossza-kompozíciók szilárd hagyományáról vagy éppenséggel glosz-
szaapparátusokról beszélni ebben a vonatkozásban45. Noha általánosan feltéte
lezik, hogy a részleges egyházjog nem képezte a tudományos szintű egyetemi 
oktatás tárgyát4, ez a fajta glosszázás néha mégis összefügghetett a káptalani 
iskolákban vagy más felsőbb iskolákban folyó oktatással. E tartományi könyv 
egyik régi, széljegyzetekkel ellátott nyomtatott példánya például az 1519-ben 
alapított Poznani Akadémia egyházjog tanárának kézi példánya volt47. 

b) A prágai tartományi könyv 

A prágai tartományi könyv jellege történelmi okok folytán egészen más volt. 
E könyv alapvető részét a tartomány 1349-es első statútumai alkották48, melye
ket az önálló cseh egyháztartomány 1344-ben történt megalapítása után az első 
érsek, Pardubicei Arnost adott ki4 . A Prágai Egyházmegye alapításától (972) 
fogva főegyházmegyévé való emeléséig a Mainzi Egyháztartományhoz tarto
zott, így magától értetődő, hogy a Mainzi Egyháztartomány részleges joga Prá
gában is hatályban volt. Mivel a XIV. század további folyamán már nem került 
sor mainzi tartományi zsinatra, az 1310-es mainzi tartományi statútumok voltak 
a Prágai Tartomány első zsinati könyvének legfontosabb forrásai. Ez utóbbi 
tartományi könyv azonban nem veszi át mainzi elődjétől az öt könyvre való 
felosztást. Ahol pedig tartalmilag megismétli a mainzi statútumokat, szövegüket 
általában rövidített formában közli5 . A prágai zsinati könyv néhány helyen 
ennél gondosabban, gyakran szó szerint követi a Corpus Iuris Canonicihez tar
tozó egyetemes egyházjogi gyűjtemények bizonyos részeinek szövegét51. Ebben 
a tekintetben mainzi elődjénél pontosabbnak bizonyul. A prágai nagy szinodális 

45 Vö. ERDŐ: Die Glossen... 
46 Azt a hagyományos tételt, amely szerint a középkori jogtudomány szinte kizárólag az egye

temes joggyűjteményeket magyarázta, nem pedig a részleges jog forrásszövegeit, az utóbbi időben 
már sokkal árnyaltabban és óvatosabban szokás fogalmazni; vö. pl. K. PENNINGTON: Learned Law, 
Droit Savant, Gelehrtes Recht: The Tyranny ofa Concept. = Rivista Internazionale di Diritto Comu-
ne (5.) 1994. 206-209; G. DILCHER: Kaiserrecht. Universalität und Partikularität in den Rechts
ordnungen des Mittelalters. = Rivista Internazionale di Diritto Comune (5.) 1994. 211-245 stb. 

47 SAWICKI: Analecta... 363. 
48 Kiadta R. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes. - Apollinaris (45.) 

1972.497-532,698-717. 
49 Vö. pl. V. CHALOUPECKY: Arnost z Pardubic prvni arcibiskup prazsky (1346-1364). Praha, 

1946. 97-99. („Stopami veku" Monografie z es. dejin kulturnich 1946, C. 14-15; ed. 2.) 
50 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 474-475. 
51 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 475-476. A „Corpus 

Iuris canonici"-ből átvett helyek jegyzékét lásd uo. 476, 10. jegyzet. 
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könyv különböző változataiban az 1349-es tartományi statútumokon (és esetleg 
későbbi tartományi határozatokon) kívül gyakran szerepel egy meghatározott 
gyóntatói summa: Thomas de Hibernia (Hibernicus, Thomas of Palmerston) 
Summulája, mégpedig mind számos kéziratos kódexben52, mind ősnyomtat
ványokban és más régi nyomtatványokban53. Feltűnő azonban, hogy az 1349-es 
statútumok, melyek a szinodális könyv alapvető részét alkotják, többnyire a 
Summula előtt állnak, a többi zsinati szövegek viszont csak a Summula után 
következnek. Ez az 1349-es tartományi könyv különleges tekintélye jelének 
fogható fel. Már a viszonylag korai zsinatok előírták, hogy minden plébánosnak 
rendelkeznie kell a tartományi statútumok egy példányával, az egyházmegyei 
zsinatok statútumaival és Thomas de Hibernia Summa de tribus punctis című 
művével54. Ez az előírás magyarázza., hogy miért találhatók olyan gyakran 
együtt a kéziratokban ezek a szövegek. Hogy hogyan tartották meg a papok ezt 
a szabályt, kitűnik például Janowicz Pál prágai archidiakónus 1379-1382-es 
vizitációs jegyzőkönyveiből. A vizitátor megállapítja, hogy a plébánosok gyak
ran a statútumokból nem rendelkeznek szöveggel, vagy csupán egy kivonatuk 
van belőlük, vagy esetleg csak a tartományi statútum van meg nekik, de a többi 
dokumentumok hiányoznak, s a tartományi statútum is igen gyakran csak papí
ron, nem pedig pergamenen található meg náluk, nincs bekötve vagy rossz álla
potban van55. Az ilyen tudósítások alapján Jaroslav Polc az ismert kéziratokat 
előállításuk körülményei szerint osztályozta. Különbséget tett hivatalos célra 
másolt és magánhasználatra leírt példányok között. A hivatalosak között talál
hatók egyesek, melyeket magának az érseki kancelláriának a belső használatára 
írtak. Ezek más, nem zsinati részleges egyházi statútumokat is tartalmazhatnak. 
Másokat mintapéldánynak készítettek további másolásra. Ezek is a kancelláriá
ban íródtak és ott voltak használatban. Ismét másokat ugyanilyen célból a kan
celláriában írtak, de utána kiosztották őket további másolásra. Különleges sze
repet töltött be az a példány, amelyet referencia példányként lánccal rögzítettek 
a prágai székesegyház kórusán (és a tartomány többi székes- és társas egyházá-

52 Vö. J. V. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Stautes. 1362-1395. = Apollina-
ris (52.) 1979. 222-228; J. KAÜLEC: Synods of Prague and Their Statutes, 1396-1414. = Apolli-
naris (64.) 1991. 237-240. 

53 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 477-478. 
54 Lásd pl. Statuta synodalia, Prága a. 1362-1363, cap. 2: „Item mandat quod illi, qui nondum 

habent statuta provincialia, ut illa vobis una cum tractatibus seu summulis annexis presbiteris et 
omnibus clericis ad sciendum summe necessariis procuretis. Nam qui per visitatores ipsius domi-
ni archiepiscopi, quos proxime per dyocesi/m/ decrevit mittere, ipsa repertus fuerit non habere, 
per eo sine dubio graviter punietur" (POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 
495); vö. POLC: Uo. 204; I. HLAVÁCEK-Z. HLEDÍKOVÁ: Protocollum visitationis archidiaconatus 
Pragensis annis 1379-1382 per Paulum Janowicz, archidiaconum Pragensem factae. Praha, 
1973. 283.) 

55 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 204-205; HLAVÁCEK-HLE-
DÍKOVÁ passim. 
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ban). Egyes zsinati határozatokat beírtak a kancellária regiszterébe is. Az úgy 
nevezett magánpéldányokat a hivatalosan készített mintapéldányokról másolták 
egyes papok vagy intézmények használatára. Főként ezek az utóbbiak gyakran 
csak kivonatok, rövidítmények voltak a különböző statútumokból, melyeket 
többé-kevésbé önkényesen állítottak össze56. 

A mondottakból érthető, hogy a későbbi verziók későbbi tartományi, illetve 
egyházmegyei zsinatok határozatait, gyóntatói summákat, népszerűsítő egyház
jogi és teológiai irodalmat tartalmaznak. A könyv szerkezete tehát nem lehetett 
egészen olyan egységes mint a lengyel tartományi könyvé, hiszen a tartomány 
saját egyházjogi hagyománya nem az első alapvető szinodális mű előtt, hanem 
csak annak összeállítása után fejlődött ki. A prágai tartományi könyv elterjedé
se és befolyása különösen széleskörű volt. Mintegy 80 kéziratot ismerünk ezek
kel a zsinati szövegekkel57. 

Mint mondtuk, itt is elő volt írva a tartományi statútumok lemásolása58. Ez az 
előírás azonban Prágában különösen is világos és nyomatékos volt, hiszen már 
a Prágai Egyháztartomány megalapítását megelőzően 1343-ban Pardubicei 
Arnost által tartott egyházmegyei zsinat előírta - akkor még a mainzi - tarto
mányi statútumok megtartását, ismeretét és nyilvános közlését az új egyházme
gyei statútumokkal együtt59. Annál aktuálisabb lett azután ez a követelmény az 

POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 205-206. 
57 78 kéziratos példányt és egy régi nyomtatványt említ Rostislav ZELENY {Councils and 

Synods of Prague and Their Statutes... 481; a kéziratok listája: uo. 484—488). Mivel a kéziratok 
többnyire a hajdani Csehszlovákia és Ausztria könyvtáraiban találhatók, bizonyos mértékig érde
kes lehet, hogy Magyarországon is őriznek egy további, a jegyzékben nem szereplő kéziratos 
példányt (Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, Aa. I*. 33, fol. 11-23). 

58 Vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 474. 
59 „Quamvis autem in provincialibus constitutionibus teneatur expresse, quod ipsarum consti-

tutionum libellus singulis annis in nostra synodo, si commode fieri potest, integraliter legi debeat 
et etiam publicari, alioquin alibi, ubi hoc commodius videtur expedire...precipimus et mandamus 
quatenus libellum ipsum constitutionum provincialium etiam synodalium mox seribi faciant, ip-
sum quem si non habebunt infra 6 menses a publicatione presentium, scriptum specialiter et com-
pletum, quo habito eum coram se et aliis suarum ecclesiarum clericis in capellis vei alibi ubi com
modius fieri poterit, ineipiendo die sequenti post dominicain Invocabit venturam nunc proxime, 
de verbo ad verbum legi et publicari ac demum continuatim usque ad dominicain Passionis immé
diate sequentem finire et complere...nichilominus libellus ipse constitutionum in Pragensi eccle-
sia publice in choro, cathena ferrea sie anneetatur proinde, quod nee perdi nee deportari valeat, 
sed omnibus in eo legere volentibus publicus pateat vel manifestus existât" (Statuta synodalia, 
Praga a. 1343, cap. 6: ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 492). Meg
jegyzendő, hogy már az 1310-es mainzi tartományi statútumok előírták: „daß gegenwärtige Pro-
vinzialstatutenbuch innerhalb dreier Monate, von gegenwärtigen Publikation an gerechnet, abge
schrieben und in den Cathedralkirchen unter unserm Siegel, in allen anderen Collegiatkirchen 
unter dem Siegel der Ordinarien, ohne alle Entschuldigung aufbewahrt werde und im Chore liege, 
so daß es jeder öffnen, lesen und sehen kann....so legen wir unseren ehrwürdigen Brüdern und 
Mitbischöfen auf...daß sie dieselben gleich abschreiben lassen und sorgen, daß sie jährlich in den 
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új egyháztartomány saját szinodális könyvének kihirdetése után. Arnost érsek 
1349-ben mint metropolita a saját nevében adta ki a tartományi statútumokat 
(bár utalt a szuffragáneusok egyetértésére, consensusára is)60. E tekintetben 
másként járt el, mint némely más érsek (például a salzburgi metropolita - lásd 
alább), akik a tartományi zsinatok rendelkezéseit a tartomány összes püspökei
nek nevében adták ki és rendelték el megtartásukat. Az előszóban a prágai érsek 
megmagyarázza szándékát és szinte definíciószerű leírást ad az új tartományi 
könyvről. Hangsúlyozza, hogy ez a mü a Mainzi Egyháztartomány egyes kánon
jainak és tartományi jogszabályainak összefoglalása tekintettel arra, hogy ezek 
a normák korábban az új Prágai Egyháztartományban is érvényesek voltak, továb
bá hogy tartalmaz korábbi egyházmegyei jogszabályokat is, amelyek a szuff-
ragáneus püspökök és a többi prelátusok hozzájárulásával a tartomány számára 
ebben az egyetlen rövid és világos könyvben kerültek összefoglalásra . 

Ez a könyv tehát a szövegébe fel nem vett korábbi tartományi jogot hatályon kí
vül helyezte62. Néhány korábbi tartományi jogszokást viszont az új egyháztartomány 
számára jóváhagyott6 . A püspökök kötelesek voltak az új tartományi könyvet egy
házmegyei zsinatokon közzétenni és lemásoltatni64. Ebben a rendelkezésben érződik 
annak az elméletnek a nyoma, amely szerint a metropolitáknak közvetlen hatalma 

Diözesansynoden, ...wenn es fugig geschehen kann, sonst anderswo vorgelesen werden; dann 
auch, daß sie ihren Untergebenen einschärfen, daß ein Jeder sich dieselben anschaffe und den In
halt auswendig lerne; vorzüglich sollen sie die Archidi'akonen und deren Untergebene, nämlich 
die Dekane, Camerarien und Hauptpfarrer dazu anhalten" (cap. 4: BINTERIM 6. 221-222). 

60„...ex iniuncti nostri officii debito...providere volentes...unananimi consilio et consensu 
suffraganeorum" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: Councils and Synods 
of Prague and Their Statutes... 500). 

61 „Summám aliquorum canonum, institutionum provincialium ecclesie Maguntine, que olim 
in nostra provincia tenebantur ac etiam statutorum sinodalium per nos et nostros predesessores 
editorum, quas pro morum correctione et decisione causarum et casuum frequentius occurrentium 
magis utiles et transgressoribus periculosiores iudicavimus et unanimi consilio et consensu suffra
ganeorum, capitulorum, conventuum omniumque prelatorum, personatus, dignitates vel officia 
ecclesiastica regentium ceterorumque subditorum nostrorum quocumque nomine censeantur, 
piano et breviori stilo, ut facilius possent memorie commendari, in unum libellum duximus redi-
gendum" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: Councils and Synods of 
Prague and Their Statutes... 500-501). 

62 „...quem et nullum alium pro constitutionibus provincialibus reputari volumus et haberi, 
omnes alias constitutiones provinciales ecclesie Maguntine quoad nostram totam provinciám et 
omnia statuta sinodalia a predecessoribus nostris vel a nobis usque ad presens édita quoad no
stram diecesim presentibus non insertas et inserta irritantes ymo irritas et irrita nuntiantes et omni 
carere decrevimus roboris firmitate" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proemium: ZELENY: 
Councils and Synods of Prague and Their Statutes. ..501). 

63 „...eas in provincia nostra inviolabiliter conservandas et tenendas de cetero hoc sacro appro-
bante concilio diffinimus" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Cap. 4: ZELENY: Councils and Sy
nods of Prague and Their Statutes... 503). 

64 Lásd alább 72. jegyzet. 
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inkább csak a szufíragáneus püspökök (in suffraganeos), de nem azok alattvalói (in 
subditos suffraganeorum) felett van65. Minden székes- és társasegyházban rendel
keznie kellett a káptalannak a tartományi könyv két egyforma példányával: az egyi
ket az érsek pecsétjével a sekrestyében, a másikat láncra verve a templom valamely 
nyilvánosan hozzáférhető helyén kellett elhelyezni. Az esperesek és plébánosok 
kötelesek voltak másolatot beszerezni maguknak a tartományi szinodális könyvről66. 

A későbbi tartományi és egyházmegyei zsinatok Csehországban gyakran sok ren
delkezést átvesznek az 1349-es prágai tartományi zsinattól, vagy a maguk egészében 
kifejezetten elfogadják a tartományi statútumokat. A későbbi átvétel és feldolgozás 
világos példái egyrészt a még Pardubicei Arnost idejében tartott további prágai 
zsinatok 7, másrészt azok a különböző rövidített összefoglalások, amelyeket az 
1349-es tartományi zsinati könyv alapján készítettek68. Pardubicei Arnost utódainak 
zsinatairól meg kell jegyeznünk, hogy a tartományi zsinatokat Arnost érseknek az 
1353-as őszi zsinaton kiadott és hosszú egyetemes egyházjogi hagyományra vissza
vezethető előírása ellenére69 nem rendezték meg minden évben sőt azok igen ritkák 

Vö. X 5.31.8; J. GAUDEMET: Le gouvernement de l'Eglise è l'époque classique. IIe partie. 
Le gouvernement local. Paris, 1979. 26-27. (Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en 
Occident, dir. G. LEBRAS-J. GAUDEMET VIII/2.); P. ERDŐ: Caputh. De Metropolitis. In: Comen-
tario exegético al Código de Derecho Canónico. Ed. A. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCA-
NA. Pamplona, 1996. 2. 903-909. 

66 „Kathedralium vero et collegiatarum ecclesiarum capitula habeant earundem constitutionum 
duo paria: unum sub sigillo nostro quod in sacrsitia servent, aliud quod in ecclesia sua in loco pa-
tenti affixum katenula a die publicationis earundem infra trium mensium spácium reponi faciant. 
Archidiaconi autem, decani rurales et parochialium ecclesiarum rectores singuli unum libellum 
ipsarum constitutionum pro se compareant, nam lapsis tribus mensibus memoratis nemo per igno-
rantiam earundem poterit se tueri" (Statuta provinciába, Prága a. 1349, Proemium: ZELENY: 
Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 501 ). 

67 ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 476 („All Statutes of subsé
quent synods issued by Ernest of Pardubice are put into relation with those of 1349 by either 
repeating them in a shorter form, or by amending their wording"); vö. UŐ.: Statuta brevia 
Arnosta z Pardubic z r. 1353. — Studie o rukopisech 1968. 69-76. 

68 így az 1349-es tartományi statútumok rövid verziója (Ex statutis provinciaiibus), mely az 
alábbi kéziratban található: Praha, Knihovna metropolitní kapituli, D LVII, fol. 166v-168r (XV. 
század; vö. ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 482); valamint egy má
sik kivonat (ún. Clementinae): Olomouc, Kapitulní knihovna, C.O.530 (vö. ZELENY: UO. 480). 

69 ZELENY: Councils and Synods ofPraue and Their Statutes... 519; vö. Conc. 1 Nicaenum c. 
5: J. ALBERIGO et alii (ed.): Conciliorum oecumenicorum décréta, consulente H. JEDIN (3. kiad.; 
Bologna, 1973) (COD) 6 (= D.18 c.3); Conc. Chalced. c. 19: COD 96 (= D.18 c.6; vö. C.ll q.l 
c.46; C.16 q.3 c l ) ; Conc. 2 Nicaenum c. 6: COD 134-144 (= D.18 c.7) - e kánon hatástörténeté
ről és azokról az egyházjogi gyűjteményekről, melyek e szöveg anyagukba iktatásával az évi egy
szeri és nem kétszeri tartományi zsinat mellett foglaltak állást lásd J. GAUDEMET: Le deuxième 
concile de Nicée (787) dans les Collections canoniques occidentales. = Annuarium Históriáé 
Conciliorum (21.) 1989. 285; Conc. 4 Lateranense c. 6 : A. GARCIA Y GARCÎA (ed.): Constitu-
tiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum. Città del Vaticano, 
1981. 53. 1-13. sor. (Monumenta Iuris Canonici, Ser. A, Vol. 2.) (=X 5.1.25.) 
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és kevéssé jelentősek voltak (lásd az 1381. április 29-i zsinatot)70. Ugyanakkor az 
egyházmegyei zsinatokra évente kétszer (június 16-án, Szent Vidnek, a prágai szé
kesegyház védőszentjének ünnepén és október 18-án, Szent Lukács ünnepén) sza
bályszerűen sor került71. Ezeken az egyházmegyei zsinatokon gyakran nem adtak ki 
új statútumokat, hanem csak ismét a résztvevők lelkére kötötték - magának a „Pro
vinciáiéinak a rendelkezése szerint - a korábbi egyházmegyei és tartományi jog
szabályok megtartását72. Említésre méltó, hogy a résztvevők, különösen a fóespere-
sek és az esperesek kötelesek voltak területük papságát helyi rendezvényeken és 
levélben tájékoztatni a zsinat határozatairól. Ez a kötelezettség akkor is fennállt, ha 
nem adtak ki új statútumokat, hanem csupán a régieket újították meg73. Mindezek
ből az igen részletes előírásokból világosan kitűnik, hogy a tartományi zsinatok ren
delkezéseinek kihirdetésére és megtartásuk ellenőrzésére szolgáló egyetemes egy
házjogi szabályok, különösen a IV. Lateráni Zsinat előírásai74, fontos kiegészítést és 
különös hangsúlyt nyertek a Prágai Egyháztartományban. Az egyetemes és a saját 
tartományi egyházi fegyelem elterjesztésének és érvényesítésének egyik legfőbb 
eszköze éppen a tartományi zsinati könyv volt. 

c) A salzburgi tartományi könyv 

Salzburgnak ismét más volt a fejlődési útja. A középkorban aligha találunk 
egyetlen zsinatot ebben a tartományban, amely a többinél olyan egyértelműen 
fontosabb lett volna, mint az 1349-es prágai és az 1420-as Wielun-Kalisz-i (gni-

70 Nincs elegendő alap annak feltételezésére, hogy az októberben rendszeresen megtartott zsi
natoknak tartományi jellege lett volna. Lásd POLC: Councils and Synods of Prague and Their 
Statutes... 207-209. 

71 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 201. 
72 „Ut autem constitutiones ipse ad singulorum perveniant notitiam clariorem, venerabilibus fratribus 

et coepiscopis nostris in virtute sancte obedientie districte precipiendo mandamus quatenus ipsas mox si-
bi seribi faciant et procurent, ac singulis annis cum suas synodos célébrant vei celebrabunt, clero suo eamn-
dem stúdium observantiamque studiosius recommendent" (Statuta provincialia, Praga a. 1349, Proe-
mium: ZELENY: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 501). Vö. POLC: Councils and 
Synods of Prague and Their Statutes... 202. A püspökök már a vizigót Hispániában kötelesek voltak ar
ra, hogy a tartományi zsinatok határozatait egyházmegyei gyűléseken ismertessék. Ez a rendelkezés a 
Decretum Gratiani útján általánosan ismertté vált (D.18 c.17), a IV. Lateráni Zsinat pedig mindezt még 
világosabb formában előírta - lásd alább 74. jegyzet; vö. D. Bourx: Du concile provincial ou traité des 
questions de théologie et de droit canon qui concernent les conciles provinciaux. Paris, 1850. 549—550. 

73 Vö. POLC: Councils and Synods of Prague and Their Statutes... 202, 6. jegyzet. 
74 Conc. 4 Lateranense c. 6 : GARCÍA Y GARCIA (ed.): Constitutiones Concilii quarti Lateranen-

sis... 53. 7-14 („Vt autem id ualeat efficacius adimpleri, per singulas diocèses statuant personas 
idoneas, prouidas uidelicet et honestas, que per totum annum simpliciter et de piano, absque ulla 
iurisdictione sollicite inuestigent que correctione et reformatione sunt digna, et ea fideliter proférant 
ad metropolitanum et suffraganeos in concilio subsequenti...Et quod statuerint faciant obseruari, 
publicaturi ea in episcopalibus synodis annuatùn per singulas diocèses celebrandis") (= X 5.1.25.) 
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eznói) tartományi zsinat. Bár a salzburgi érsekek már a XI-XII. században szo
kásként követték a szabályt, hogy a freisingi, régensburgi, passaui és gurki püs
pököt zsinatra hívják össze, ezekről a zsinatokról inkább csak közvetett említé
seket vagy egyes rendelkezéseket ismerünk; konstitúciók teljes sorozatai nem 
maradtak fenn tőlük75. A XIII. századból viszont már olyan fontos dokumentu
mok ismeretesek, amelyek közel állnak a klasszikus tartományi könyv műfajá
hoz. Az 1267-ben Bécsben Guido bíboros által tartott legátusi zsinat jelentős 
konstitúciókat adott ki a Salzburgi Egyháztartomány számára (de a Prágai Egy
házmegye számára is)76. Bár ezek hét év leforgása alatt mint jogszabályok már 
kimentek a szokásból (in dissuetudinem transierunt) mégis 1274-ben a tartomá
nyi zsinaton Friedrich érsek újra kihirdette és új tartományi statútumokkal 
egészítette ki őket78. Guido bíboros bécsi zsinatának konstitúciói az egész kö
zép-kelet-európai térségben jelentős hatással rendelkeztek és az 1420-as lengyel 
tartományi könyvben is megjelennek79. Az 1274-ben kiadott új salzburgi statú
tumok a jövőre nézve további tartományi zsinatokat irányoztak elő80. Ez világo
san jelezte az érsek szándékát, hogy ezekez a zsinatokat szabályos időközön
ként rendezze meg. Az 1281. évre az érsek tényleg össze is hívott egy tartomá
nyi zsinatot. A tartomány püspökei testületnek, kollégiumnak fogták fel magu
kat ebben a korban és ebben a minőségükben tartották magukat illetékesnek a 

A Salzburgi Egyháztartomány régi tartományi zsinatainak történetét összefoglalta: G. B. 
WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden. = Rottenburger Jahrbuch fúr Kirchengeschichte 
(5.) 1986. 25-26. 

76 Szövegkiadás: F. DALHAM (ed.): Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana iam 
inde ab hierarchiáé huius origine, quoad Codices suppetebant, ad nostram usque aetatem celeb-
rata. Adjectis quoque temporum posteriorum recessibus, ac convenus inter Archiepiscopos, et vi-
cinos principes rerum ecclesiasticarum causa initis. Augustae apud Vindelicos, 1788. 105-112. 

77 Kiadása: DALHAM 117-125. 
78 „...praecipimus: ut Episcopi, Abbates, Archidiaconi, et alii Ecclesiarum Praelati, statuta sac-

ri generalis Concilii celebrati proxime in Lugduno, in Ecclesiis et subditis suis, clericis et laicis, 
secundum quod eadem statuta istis et Ulis conveniunt, et quantum eos tangunt, sic solicite et 
fréquenter studeant publicare; ut ipsorum pronuntiantium et subditorum memoriae et observantiae 
imprimantur. Sed et constitutiones venerandae memoriae quondam Domini Guidonis, Sancti 
Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis, in Provincia Salzburgensi Apostolicae Sedis Legati; 
quae licet Ecclesiarum utilitatem contineant, et salutem suadeant animarum, in dissuetudinem 
transierunt, cum praedicti generalis Concilii ordinationibus et statutis, nee non his, quae pro utili-
tate locorum et temporum in hoc provinciali Concilio apponentur a nobis, ad notitiam subditorum 
taliter deducantur, ne quemquam totius provinciáé probabilis error ac ignorantia valeant excu-
sare" (Concilium provinciale Salisburgense a. 1274, Praefatio: DALHAM 117-118). 

79 Lásd pl. Statuta Provinciáé Gneznensis a. 1420, lib. V cap. 3: FIJALEK-VETULANI 91-93 es 
Concilium Apostolicae Sedis Legati Card. Guidonis a. 1267 Viennae celebratum, cap. 15-18: 
DALHAM 110-111. 

80 Concilium provinciale Salisburgense a. 1274, cap. 1, 4, 7: DALHAM 118-119 („in proximo 
provinciali Concilio"). 
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tartományi törvényhozásra81. Ennek a zsinatnak a konstitúcióit tehát nem egye
dül az érsek nevében hirdették ki, hanem az összes jelenlévő püspökök nevé
ben82. Ez a jelenség Angliában és Franciaországban is előfordul bizonyos for
mában, noha ott párhuzamosan az az irányzat is érvényesül, hogy a tartományi 
statútumokat egyedül a metropolita nevében adják ki83. Ez utóbbi felfogásra 
már említettünk példákat Prágából és Lengyelországból is. Megismételjük 
azonban, hogy ez utóbbi tartományi statútumokban sem mulasztja el az érsek, 
hogy utaljon a szuffragáneus püspökök hozzájárulására84. 

Az 1287-ben János tusculumi püspök által tartott würzburgi legátusi zsinat a 
Salzburgi Egyháztartomány számára évszázadokon keresztül a tartományi 
szintű részleges jog forrása maradt (lásd alább). 

Egy tartományi zsinati könyv megjelenésének jele az 1386-os tartományi 
zsinat záró rendelkezése, mely egyrészt arról tudósít, hogy az egyháztartomány 
korábbi előírásai a jog és a régebbi tartományi statútumok rendelkezése ellené
re a szuffragáneus egyházmegyékben nem kerültek kellő nyilvánosságra és nem 
terjedtek el, másrészt elrendeli, hogy minden prelátus, főesperes, plébános és 
templomigazgató rendelkezzék a Szentszék legátusainak és maguknak az érse
keknek a konstitúcióival, ha pedig még nem volna meg neki, saját költségére 
másoltasson ezekből a szövegekből az érseki kancellárián85. Hogy ez a tartomá
nyi zsinat mennyire akarta tudatosan követni a prágai példát a tartományi sta
tútumok másolása és terjesztése terén, azt eddig nem sikerült megállapítanunk. 
Mindenesetre ebből az előírásból világosan kitűnik, hogy a Salzburgi Egyház-

81 Vö. többek közt WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 26-27 („Die Synoden fun
gierten von ihren Anfangen im 8. Jahrhundert an bereits als gesetzgebende Versammlung für die 
Disziplin des Klerus. Daran wird sich bis zur letzten nachtridentinisehen Synode [1576] nichts 
ändern"). 

82 Concilium provinciale Salisburgense a. 1281, Praefatio: DALHAM 126 („Episcopi, Salzbur-
gae in provinciali Concilio congregati, infra scriptas contitutiones ex causis rationabilibus solem-
niter ac communiter edidimus, et promulgatas publice mandamus per eamdem provinciám invio-
labiliter observari"). 

83 Vö. G. LE BRAS: Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale. Première partie, 
Livres II à VI. Paris, 1964. 534. (Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, fondée 
par A. Fliche-V. Martin, dir. J.-B. Duroselle-E. Jarry 12.) Később szokássá vált, hogy a tartomá
nyi zsinat határozatait a metropolita neve alatt adták ki; vö. Bouix: Du concile provincial... 99. 

84 Lásd fent 19. és 60. jegyzet. 
85 Concilium provinciale Salisburgense a. 1386, cap. 17: DALHAM 165 („Dudum fuit in nostra 

provincia constitutum, ut Episcopi Suffraganei omnes provinciales Constitutiones habeant singil-
latim, easque suis subditis, sicut Juris est, studeant publicare. Verum quia hujusmodi statútum 
fructum modicum hucusque produxit: Nos igitur illud ampliare et poenae adjectione vallare 
volentes, ne ipsarum ignorantiam ipsi vei subditi praetendere valeant, vei quoslibet allegare; sta-
tuimus et districte praecipiendo mandamus, quatenus omnes et singuli Ecclesiarum Praelati, Ar-
chidiaconi, ac parochi, Ecclesiarum Rectores, tarn Legatorum Sedis Apostolicae quam Nostras et 
Praedecessorum nostrorum constitutiones scriptas habeant, quas non habentibus de nostra 
Cancellaria praecipimus exhiberi, sub petentium tarnen sumptibus et expensis"). 
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tartomány ebben az időben nem rendelkezett egységesen megszerkesztett és 
kizárólagos zsinati könyvvel, hanem csak a legátusok és a különböző tartomá
nyi zsinatok rendelkezéseinek történetileg egymásra rakódott sorával. 

Ez a helyzet azonban részben megváltozik III. Eberhard érsek tartományi zsi
nata révén, mely közvetlenül a Konstanzi Zsinat86 után, 1418-ban került meg
rendezésre. E zsinat konstitúcióinak 34 fejezete87 ugyan olyan címfelírásokkal 
rendelkezik, melyek a nagy dekretális gyűjtemények titulusaival gyakran egy
beesnek, a szöveg azonban nincs öt könyvre felosztva és nem szabályozza olyan 
teljesen és részletesen az egyházi életet, mint a cseh és a lengyel tartományi 
könyv. A konstitúcióknak nincs kizárólagos jellege sem, sőt található bennük 
egy jegyzék azokról a legátusi és tartományi statútumokról, amelyek továbbra is 
hatályban vannak. Az 1418-as új rendelkezéseket tehát a korábbik kiegészítése
ként fogták fel88. Csak ezeknek az új statútumoknak az egyházmegyei zsinaton 
való közzétételét és másolását (ismét csak a másolatot kérők költségére) írják 
elő89. Bár Salzburgra nézve nem rendelkezünk olyan átfogó képpel a tartományi 
statútumok minden egyes kéziratos példányáról, mint Prága vagy Gniezno ese
tében, ismerünk olyan kéziratokat, amelyek az 1386-os és 1418-as tartományi 
zsinatok említett rendelkezésének megfelelően a salzburgi tartományi egyház
jog különböző jellegű és korú forrásait tartalmazzák90. 

A kései középkorban a Salzburgi Egyháztartományban is szokássá vált az egyetemes zsina
tok tartományi zsinatokon való előkészítése, illetve utólagos feldolgozása. így ezt a zsinatot a 
Konstanzi Zsinattal (1414-1418) összefüggésben kell szemlélnünk (WINKLER: Die Salzburger 
Provinzialsynoden... 27). 

87 Kiadása: DALHAM 167-187. 
88 Concilium provinciale Salisburgense a. 1418, Praefatio: DALHAM 168-169 („Hinc est, quod 

Nos Eberhardus praefatus, Albertus Ratisponensis, Hermannus Frisingensis, Engelmarus Chie-
mensis, Ulricus Seccoviensis, Wolffhardus Lavantinensis, cum venerabilium fratrum nostrorum 
absentium...Procuratorum...et totius sacri Concilii Salzburgensis approbatione, consilio, et 
consensu, omnia et singula statuta Reverendissimi Patris et Domini, Domini Guidonis, tune 
Sancti Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis, et Reverendi Patris et Domini, Domini Joannis 
Episcopi Tusculani, Apostolicae Sedis Legatorum, dum in nostra provincia legationis officio 
fungerentur, et Reverendissimorum Patrum ac Dominorum divae Memoriae Friderici, Chunradi, 
Pilgrini, Sanctae Salzburgensis Ecclesiae Archi Episcoporum ac Legatorum Sedis Apostolicae, 
Praedecessorum nostrorum, édita in ipsorum provineiis, seu conciliis provincialibus, innovamus 
et observari praeeipimus"). 

89Concilium provinciale Salisburgense a. 1418, Praefatio: DALHAM 169 („...praeeipientes, 
easdem nostras constitutiones ab omnibus et singulis nostris suffraganeis, et eorum subditis firmi-
ter observari et publicari in ipsorum Synodis, copiasque illarum petentibus decernimus sub peten-
tium sumptibus et expensis"). 

90 Vö. pl. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 55 (lásd: E. BARTONIEK: Codices 
Latini medii aevi. Bp. 1940. 47-48. [Catalogus Bibliothecae Musaei Nationalis Hungarici 12, 
Codices manuseripti latini 1.]); Cod. Lat. 170 (lásd BARTONIEK 140) és Budapest, Egyetemi 
Könyvtár, Cod. Lat. 40 (lásd L. MEZEY: Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis 
Budapestinensis. [Bp. 1961.] 58-60.); vö. ERDŐ: A részleges egyházjog... 306-307. 
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1420-ban egyházmegyei zsinatot tartottak János prépost, salzburgi főesperes 
vezetése alatt . Ez a szinódus kiadta a korábbi tartományi és legátusi statútu
mok gyűjteményét, mely azonban anyagának elrendezésében nem követ vilá
gos, szisztematikus rendet92. Ennek a szövegnek azonban inkább csupán pro 
memoria szerepe volt, mivel nem lehetett kötelező az egész tartomány számára 
és nem helyezhette hatályon kívül a korábbi forrásokat, hiszen pusztán egyház
megyei zsinattól származott. 

Az 1450/5l-ben Nicolaus Cusanus által tartott legátusi zsinat a Bázeli Zsi
nattal volt összefüggésében93. 

1490-ben V. Frigyes érsek tartományi zsinatot rendezett, melyen 45 statútu
mot fogadtak el94. Ezek a tartományi statútumok azonban nem vonatkoznak az 
egyházfegyelem egészére, hanem többnyire csak a klerikusok és a szerzetesek 
ügyeire, és nem is tartanak igényt arra, hogy ebben a témában a jövőben kizá
rólagos szabályként, tehát a korábbi ide vonatkozó anyag eltörlésével, kövessék 
őket. E statútumok felosztása nem követi a dekretális gyűjtemények szerkezetét. 

Az 1512-ben tartott tartományi zsinat az V. Lateráni Zsinat (1512-1517) elő
készítését szolgálta95. Ezen a zsinaton megállapították, hogy a tartomány már 
elegendő tartományi törvénnyel (constitutiones - e szabályok sohasem szere
pelnek canones néven) rendelkezik, melyeket azonban nem tartanak meg, sőt 
feledésbe merültek96. Ezért vizitációt rendelnek el az egész tartományban, de 
nem adnak ki új zsinati könyvet97. Az 1537-ben és 1549-ben tartott tartományi 

A késő középkori salzburgi zsinatokat egyébként a helyettesítés rendszere jellemzte. Az ez
zel kapcsolatos helyzet leírása, melyet Gerhard B. Winkler a trentói időszakról ad, lényegében 
már a XV. századra is érvényes: „Die eigentliche Synodalarbeit leisteten bürgerliche Bischöfe, 
Vikare in spiritualibus u. a., die auch sonst die geistlichen Angelegenheiten der Fürstenbistümer 
betrieben. Die Tatsache, daß die Teilnahme deutscher Fürstbischöfe am 'Weltkonzil' von Trient 
eine Episode blieb, wiederholte sich analog auf der Ebene der Provinz. In allen Reden und Zere
monien wurde die Versammlung als coetus episcoporum apostrophiert. In Wirklichkeit war es ein 
coetus vicariorum, d. h. von Inhabern delegierter Gewalt", amit Rotterdami Erasmus (1466-1536) 
Encomion Moriae (A balgaság dicsérete) c. müvében már 1510 körül az évszázad legnagyobb os
tobaságának minősített. „Der Gurker und der Chiemseer führten die Verhandlungen, die eigentli
chen Fürsten signierten" (WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 30). 

92 Kiadása: DALHAM 190-206. 
93 Vö. WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
94 Kiadása: DALHAM 244-264. 
95 Vö. WINKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
96 Concilium provinciale Salisburgense a. 1512, Deliberata: DALHAM 279 („...per praedeces-

sores Archiepiscopos Salzeburgenses ultra Juris communis dispositionem de vita et moribus sub-
ditorum... in Comitiis provincialibus varia statuta cum insertis poenis édita sunt, quibus, si exacte 
observentur, novas adjungere constitutiones supervacaneum foret. Sed quia frustra Sanctorum 
décréta canonum, ac statuta provincialia antiquis fuissent ordináta temporibus, si illorum executio 
negligatur,...et ea, quae proinde statuta sunt, negligi et penitus ac in oblivionem duci "). 

97 Concilium provinciale Salisburgense a. 1512, Deliberata: DALHAM 279. 
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zsinatokat a Trentói Zsinattal összefüggésben hívták egybe . 1537-ben a zsinat 
23 statútumot adott ki, melyeket azonban nem a korábbi tartományi jogszabály
ok módosításának, hanem kiegészítésüknek szántak". Az 1549-es tartományi 
zsinat tíz konstitúciót bocsátott ki. Az előszóban az érsek mentegetőzik, mivel a 
korábbi tartományi statútumokat nem gyűjtötte össze és nem szerkesztette 
egyetlen könyvvé (ilyen könyvet szerkesztettek pl. ebben az időben Mainzban -
lásd alább), hanem ezúttal csak egy rövid szöveget ad ki100. Ez annak a jele, 
hogy Salzburg ebben az időben nem rendelkezett szervesen felépített, valódi 
tartományi könyvvel. 

A tartományi szövegek lemásolása az esperesi kerületekben itt is kötelező volt101. 
A főesperesek a tartományi statútumokat ebben az egyháztartományban sajátos 
gyűléseken, úgy nevezett főesperesi zsinatokon hirdették ki102. Ezeken a zsinatokon 
többnyire az érsek delegátusai is jelen voltak103. A statútumokat, amelyeket itt köz
zétettek, minden templom igazgatójának egy hónapon belül be kellett szereznie és a 
többi papoknak egyszer egy évben fel kellett olvasnia és el kellett magyaráznia10 . A 
fentiekből azonban az is kitűnik, hogy voltak azért olyan összefoglaló jellegű zsi
natok, amelyek a tartomány saját kánonjogi hagyományát megalapozták. 

Ez a hagyomány is túlélte részben a Trentói Zsinatot. Ez a zsinat105 a tarto
mányi zsinatokat általában úgy fogta fel mint az egyházi reform végrehajtó 
szerveit. Ezzel részben adott is volt a feszültség az ideál és a valós lehetőségek 
között. Egy olyan szerv, mely történetének tanúsága szerint inkább törvényho
zói és bírói funkciót látott el, főként közigazgatási területen kellett volna, hogy 
tevékenykedjék. Az állami hatalom egyre abszolutisztikusabbá váló igényei a 
tartományi zsinati tevékenységet - legalábbis a Salzburgi Egyháztartományban 
- nem könnyítették meg106. Mégis sor került három fontos tartományi zsinatra a 

98 Vö. WlNKLER: Die Salzburger Provinzialsynoden... 27. 
"Concilium provinciale Salisburgense a. 1537, Statuta: DALHAM 305 („Nolumus tarnen per 

haec nostra statuta, ordinationes et constitutiones majorum et antecessorum, simul ac nostris antea 
factis Provincialibus, ac Synodalibus statutis in aliquo derogare, sed volumus, quod haec nihilo-
minus etiam observetur, et sicut primus efficax per omnia robur obtineant firmitatis"). 

100 Concilium provinciale Salisburgense a. 1549, Praefatio: DALHAM 331. 
101 Vö. fent 86. jegyzet. 
102 Vö. DALHAM 152-156, id. 152 („Fuit quippe propositum in more veteri Archidiaconorum 

Salisburgiensium celebrare Synodos Archidiaconales"). 
103 Ezt legalábbis a késői ilyen zsinatokon kifejezetten mondják is; vö. Synodus Archidiacona-

tus Garsensis a. 1572 Müldorfí habita: DALHAM 152. 
104 Statuta Frisacensia a. 1337: DALHAM 156. A tartományi statútumok közzétételének általá

nos kötelezettségéről lásd pl. Concilium provinciale Salisburgense a. 1386, Praefatio: DALHAM 
161 („...infra scriptas Constiitutiones edidimus...quas per locorum Ordinarios, Praelatos, Archi-
diaconos, et alios Ecclesiarum Rectores per totam nostram provinciám publicari, et sub poenis in 
eis contentis praecipimus inviolabiliter observari"). 

105 Concilium Tridentinum, 11 nov. 1563, Sess. 24, can. 2. 
Vö. G. B. WINKLER: Die nachtridentinischen Synoden im Reich. Salzburger Provinzialkon-

zilien 1569, 1573, 1576. Wien-Köln-Graz, 1988. 24-26. 



Tartományi szinodális könyvek Közép-Kelet-Európában (Gniezno, Prága, Salzburg) 167 

Trentói egyetemes Zsinat után (1569, 1573, 1576). Ezek közül már az első úgy 
határozott, hogy nem csupán az egyetemes egyházjogot, hanem a korábbi tar
tományi statútumokat is meg kell tartani107. 

d) A magyar zsinati könyv problémája 

Mint a bevezetőben már említettük, a tartományi könyv klasszikus kritériu
mainak megfelelő mü Magyarországról nem ismeretes. Mégis az 1279-es1 8 és 
az 1309-es legátusi zsinatok fontos szerepet játszottak az egész ország (tehát 
mindkét egyháztartomány) egyházi fegyelmének fejlődésében 09. Sőt az 1420-as 
nagy lengyel tartományi könyvben megtaláljuk Gentilis bíboros előírásait a 
kánoni választásról, méghozzá abban a formában, ahogyan azokat 1309-ben 
Magyarországon a legátusi zsinaton kiadták110. A legtöbb lengyel kézirat még a 
szövegben szereplő magyar helységneveket is megőrizte111. Am a késő közép
kori magyar egyházmegyei zsinatok mégsem beszélnek a tartományi statútumok 

107 Concilium provinciale Salisburgense a. 1569, cap. 5: DALHAM 367 („Caeterum sacrorum 
etiam Canonum statuta omnia, ac constitutiones Provinciales, tani a nostris praedecessoribus, 
quam a nobis in praesenti Synodo éditas, ab omnibus nostris Provincialibus non solum cognitas 
esse, sed etiam diligenter observari mandamus"). 

108 Ennek a Budán, Fülöp fermói püspök által tartott legátusi zsinatnak mind a 129 cikkelyéről 
az egyetlen teljes kiadás HUBE: Antiquissimae constitutiones synodales provinciáé Gneznensis... 
72-130; vö. Z. J. KOSZTOLNYIK: Rome and the Church in Hungary in 1279: The Synod of Buda. 
= Annuarium Históriáé Conciliorum (22.) 1990. 76-79. Fülöp fermói püspök Lengyelországra 
szóló legátusi megbízatással is rendelkezett és ebben a minőségében 1282-ben Lengyelországban 
ennek az országnak a számára is kihirdette 1279-ben Budán tartott korábbi legátusi zsinatának 
döntéseit; vö. KOSZTOLNYIK: Rome and the Church... 83. 

109 Gentilis bíboros 1309-es legátusi zsinatának rendelkezései kifejezetten előírják, hogy őket 
kibocsátójuk legátusi küldetésének egész területén ki kell hirdetni: „Statuimus, et sub poena ex-
communicationis districte praecipimus, ut omnes, et singuli Archi Episcopi, et alii Ecclesiarum 
Praelati, Capitula et Conventus tarn Reguläres quam saeculares exempti...in Legationis nostrae 
civitatibus, seu locis insignibus constituti nostras, quas ad Communem Ecclesiarum Regis, et 
Regni Hungáriáé, aliarumque partium commissarum nobis utilitatem, statumque dante Domino 
prosperum constitutiones edidimus, infra duorum mensium spatium a publicatione ipsarum nume-
randum de regestro Camerae nostrae recipiant, easque, vel saltem earum articulos, sive puncta in 
eorum Synodis diebus solemnibus, et in Ecclesiis, et alibi, ubi expedire viderint, ita sollicite pub-
licent, et diligenter exponant, quod in plenam notitiam devenire valeant singulorum, illasque in-
violabiliter servent, et ab aliis eorum subditis, per poenas, et sententias, in illis contentas firmiter 
faciant observari" (cap. 16: I. BATTHYÁNY (ed.): Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé et provin
ciarum adiacentium [3 kötet; Albae Carolinae, Claudiopoli 1785-1827] 3. 35b-36a). Ezekben a 
rendelkezésekben azonban nincs szó a szöveg lemásolásáról és őrzéséről. 

110FIJALEK-VETULANI 15-25; vö. BATTHYÁNY 3. 36b-44a. Gentilis bíboros is egyidejűleg 
rendelkezett 1309-ben pápai legátusi megbízatással Magyarországra és Lengyelországra nézve. 

1 ' ' Kivételt képezett a Berkeley, Robbins Collection, MS 3 jelzetű kézirat, mely a magyar helységne
veket törölte és helyükre szisztematikusan sziléziai helységneveket írt, vö. ERDŐ: Die Glossen... 
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lemásolásáról és terjesztéséről, mint ahogyan azt a lengyel és cseh zsinatok 
teszik, hanem olykor különleges tisztelettel említik a metropolitai egyházmegye 
és egyben prímási egyház, Esztergom 1382-es egyházmegyei statútumait 2. 
Ezeket az esztergomi egyházmegyei határozatokat mégsem hirdetik ki tartomá
nyi könyv módjára a maguk teljes formájában a szuffragáneus egyházmegyék
ben, s nem másolják és nem csupán kiegészítik azokat az egyes egyházmegyék 
egyházmegyei statútumaival, hanem inkább átdolgozzák őket, s mintájukra 
szerkesztik meg a saját egyházmegyei zsinati határozataikat. Az egyetemes egy
házjognak a tartományi zsinatoknak évi megtartásáról szóló előírásait Magya
rországon egyáltalán nem tartották tiszteletben. A legátusi zsinatok sem kötőd
tek egyetlen egyháztartományhoz, hiszen hazánkban már igen korai időktől fog
va két tartomány létezett. Ennyiben az ország hierarchikus helyzete eltért mind 
a cseh, mind a korai lengyel állapotoktól. így a legátusi zsinatok kapcsán is 
inkább nemzeti, mint tartományi zsinatokról beszélhetünk113, figyelemmel ter
mészetesen a legátusi zsinat sajátos intézményi arculatára. így a kortársak a pá
pai legátusok határozatainak terjesztésében bizonyára nem egyszerűen az egye
temes egyházjognak a tartományi zsinatokról szóló előírásai teljesítését látták. 

3. Összefoglalás és kitekintés 

A tartományi zsinatok a keresztény ókortól fogva az egyetemes egyházjog 
intézményei közé tartoztak. A Decretum Gratianiban már abban a formában 
jelennek meg, ahogyan a gregoriánus reform után felfogták és - főként a pápai 
legátusok vezetésével - II. Orbán (1088-1099)114 és II. Honorius (1124-1130) 
uralkodása alatt Nyugat-Európában (Itália, Ibériai-félsziget, Franciaország, Né-

112 Vö. pl. Statuta dioecesana ecclesiae Vesprimiensis a. 1515: C. PÉTERFFY (ed.): Sacra Con
cilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno Hungáriáé celebrata ab anno Christi MXVl usque 
ad annum MDCCXXXIV. Vol. 1. 2. kiadás.; Viennae, 1742. 221 („Constituimus, et matúra deli-
beratione praehabita, consultis quibusque senioribus fratribus nostris, ac eorum assensu, et super 
reformationem Cleri nostri habita sana informatione, adhaerentibus sacris synodalibus constitutio-
nibus Ecclesiae Metropolitane Strigoniensis; additis etiam quibusdam sanctionibus, salutem et 
utilitatem subditorum nostrorum concernentibus, Décréta ipsa in unum librum redigi fecimus"). 
Újabb kiadása SOLYMOSI L.: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Bp. 1997. 45. 

113 A Lengyelország és Magyarország területére illetékes pápai legátus, Fülöp fermói püspök 
különbséget tesz az 1279-es budai legátusi zsinaton ezen zsinatának lengyel és magyar hierarchi
kus helyzete között: „praecipimus, quod nulli de caetero in Regno Hungáriáé et Provincia Polo-
niae in Archidiaconos assummantur, nisi injure Canonico...sint instructi" (BATTHYÁNY 2. 444a). 

114 Vö. BONICELLI: Iconciliparticolari... 22-23; A. GARCÍA Y GARCIA: Los conciliosparticu-
lares en la Edad Media. In: El Concilio de Braga y lafunción de la legislación particular en la 
Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Deerecho Canónico celebrada en Braga 
bajo el Patrocinio del Senor Arzobispo Primado, el C.S.I.C. y el Instituto „San Raimundo de 
Pehafort". Salamanca, 1975. 142-149. 
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metország, Anglia) gyakorolták őket115. Gratianus saját dictumai szerint a tar
tományi zsinatokat a bírói és közigazgatási hatalom gyakorlására képesnek 
tartotta, de a törvényhozásra nem116. Ennek a felfogásnak az összefüggésében 
érthető, miért tűnt oly fontosnak a pápai legátusok közreműködése a tartományi 
törvényhozásban. A hatályon kívül helyezendő tartományi jogszabályok koráb
bi pápai megerősítésén vagy a módosítandó legátusi zsinati rendelkezések te
kintélyén kívül ennek a felfogásnak a továbbélése is magyarázhatja azt a szo
kást, hogy a tartományi zsinatok már ebben a korban olykor határozataik pápai 
megerősítéséért folyamodnak117. Hasonló lehet egy későbbi terminológiai szo
kás magyarázata is: a tartományi zsinatok jogszabályait számos forrás feltűnő 
szándékossággal nem canonnak, hanem csak constitutiónak nevezi118. 

A IV. Lateráni Zsinat után a tartományi zsinatok új támogatást kapnak az 
egyetemes egyházjog részéről. A IV. Lateránum mindenesetre elismerte, hogy a 
tartományi zsinatok bizonyos jogalkotói képességgel rendelkeznek a magasabb 
jog által meghatározott keretek között119. Ezek a zsinatok azonban munkájuk 
eredményét nem mindenütt azonos formában adták ki. A tartományi statútumok 
megjelenhettek rövidebb kánoni rendelkezések módjára. Egy idő után össze-
gyűjthették és későbbi zsinatokon összefoglalhatták őket. Határozataik közzé
tételének egyik különös formája volt, ha a zsinatok (vagy a tartományi zsinaton 
a metropolita, miként az egyetemes zsinatok határozatainak kihirdetése esetén a 
pápa a latin középkorban) egyetlen organikusan megszerkesztett könyvet adtak 
ki az egyházi fegyelem fontos kérdéseinek egész soráról. Az ilyen műveket 
talán anyaguk átfogó jellegének hangsúlyozására, a nagy dekretális gyűjtemé-

115 W. GÓRALSKi: Synody prowincjonalne w Dekrecie Gracjana. = Prawo Kanoniczne (26.) 
1983. Nr. 3^1, 164-165. Vö. M. MACCARONE: // IV Concilio Lateranense. = Divinitas 1961. Nr. 
2, 271-272; BONICELLI: Iconciliparticolari... 24. 

116 GÓRALSKi: Synody prowincjonalne... 172-178. A tartományi zsinatok törvényhozói hatal
mának problémájához általában lásd F. J. MURPHY: Legislative Powers ofthe Provincial Council. 
Washington, D. C. 1947. (Canon Law Studies 257.). 

1,7 Vö. Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis opera omnia. (8 kötet, Lucae, 1765— 
1774, 3. 1767) 374 (Antonio Augustin egyes korai tartományi zsinatok pápai confírmatiójáról az 
alábbi megjegyzést teszi: „Sunt etiam nonnulla Romanorum Pontifícum rescripta hic relata, 
quibus aut confírmantur provincialia concilia, aut aliqua jubentur ad provinciáé statum et mores 
pertinentia"). Bár I. Ince pápa korától (337-351) maradtak fenn olyan pápai dokumentumok, 
melyek azt állítják, hogy senki nem adhat ki kánonokat Róma püspökének tudta nélkül „az egyhá
zak" számára (vö. Sokrates, HE II, 17; Sózomenos, HE III, 10), a tartományi zsinatok határoza
tainak kihirdetésük előtti pápai felülvizsgálata (nem megerősítése) mint intézmény csak a Trentói 
Zsinat utáni korban vált világossá. Vö. Benedictus XIV, De synodo dioecesana, Lib. XIII, c. 3: 
(Ferrariae, 1767.) 2.151 („Ea, antequam promulgentur, transmitti jussit Sixtus V ad sacram 
congregationem concilii, non quidem ut postea confirmationem reportent a Sede Apostolica, sed 
ut corrigantur"); Bouix: Du concile provincial... 380-397. 

118 Vö. BOUIX: Du concile provincial... 466-473. 
119 Conc. 4 Lateranense c. 6 - lásd fent 69. és 74. jegyzet. Az előzményekhez vö. M. MACCA-

RONE: IIIV Concilio Lateranense. = Divinitas (2.) 1961. 271-272. 
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nyék mintájára olykor öt könyvre osztották fel, ahogyan ez a Mainzi Egyház
tartomány 1310-es „Provincialé"-ja vagy a vizsgált régióban az 1420-as 
gnieznói tartományi könyv esetében történt120. A gazdag tartalom és az erős 
törvényhozói akarat azonban másképpen felépített tartományi könyveket is 
szilárd hagyomány alapjává tehetett. Ezek a könyvek, melyek Gnieznóban és 
Prágában a kizárólagosságra támasztott kifejezett igényükkel hatályon kívül 
helyezték a korábbi tartományi jogot, összefoglalásai és megújító továbbfor-
málásai voltak a helyi fegyelmi hagyománynak, s évszázadokon keresztül meg
ismételték, követték és nem ritkán glosszákkal is ellátták őket121. Határozataik 
közül némelyeket a Trentói Zsinat utáni új tartományi könyvekbe is felvettek122. 
Másképpen jár el egy Tridentinum előtti nyugati tartományi zsinat (Sens 1528). 
Bár nem idézi oly gyakran kifejezetten a régi tartományi statútumokat, de hang
súlyozza a tartományi zsinatok aktualitását, valamint a Biblia és a zsinatok 
tekintélyét, melyeket a reformátorok megkérdőjeleztek, s különösen fontosnak 
tartja a tartományi zsinatokat a protestáns reformáció leküzdésére123. A vizsgált 
régióban a folyamatosság köteléke a tartományi könyvekben képviselt régi he
lyi fegyelemmel igen erős volt. Ez a tartományi zsinatok Tridentinum utáni 

120 Később a korábbi és újabb tartományi statútumokat más országokban is egységes művekbe 
gyűjtötték, melyek a nagy dekretális gyűjtemények mintájára öt könyvre, titulusokra és fejezetekre 
oszlottak. Kiemelkedő képviselője az ilyen tartományi könyvek ezen későbbi típusának Antonio 
Augustin (1517-1586) összeállítása, mely a különböző időpontokból származó tartományi statú
tumokat öt könyvbe szerkeszti. Az egyes fejezeteknek ebben a műben mindig két felirata van: az 
egyik a kibocsátó megjelölése (atributio) a másik a tartalmi összefoglalás (summarium). Ez a Pro
vinciale (Constituionum provincialium Tarraconensium libri quinqué) 1580-ban jelent meg elő
ször. Későbbi kiadása: Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis opera omnia 3. 383-489; 
vö. J. GROHE: Die Synoden im Bereich der Krone Aragon von 1418 bis 1429. Paderborn-Mün
chen-Wien-Zürich, 1991. 152., 5. jegyzet. (Konziliengeschichte, ed.. W. Brandmüller, Reihe A.) 

121 A lengyel szinodális könyv különböző kéziratainak glosszái (vö. ERDŐ: Die Glossen...), de 
egyes széljegyzetek a prágai Provinciale kézirataiban is (vö. ZELENY: Councils and Synods of 
Prague and Their Statutes... 516) ezt példázzák. A XV. században a tartományi könyvek glosz-
szákkal való ellátása más országokban, így Spanyolország területén is ismert jelenség volt, vö. 
GROHE: Die Synoden im Bereich der Krone Aragon... 152, 5. jegyzet. 

122 Klasszikus nyugati példa erre a jelenségre a Mainzi Egyháztartomány, ahol az 1549-es tar
tományi konstitúciók a lapszélen forráshelyek egész sorát tüntetik fel. A Biblián kívül itt főleg az 
egyetemes egyházjogra (kb. ötször) és a tartomány részleges jogára, főleg az 1310-es zsinati 
könyvre (huszonötször) találunk utalást. Az ebben a régi tartományi könyvben képviselt hagyo
mányból merítik az 1549-es konstitúciók szerkesztői teljes anyaguknak mintegy a negyed részét. 
Vö. Constitutiones conciliiprovinciális Moguntini etc., Moguntiae, 1549., fol. 1-32, cap. 19, 25, 
27, 29, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 91, 92, 95, 101, 103. 

1 Décréta provinciális concilii Senonensis celebrati...Anno domini 1528. Parisiis, 1529, fol. 
2r („...prouide admodum a sanctis patribus institutum est, ut metropolitani prouincialia concilia 
conuocarent, quibus, una cum sui suffraganeis, irrepentibus animorum morbis et commissae sibi 
plebis contagioni, digna cautione mederentur"), és fol. 2v (az eretnekek „sacrosanctam concilio-
rum authoritatem respuant, nullum uel apertissimum scripturae locum non dépravent, sed corrup-
tum, atque adulteratum in suam utcunque sententiam detorqueant"). 
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nyomtatott kiadásaiban különösen Lengyelországban és Salzburgban világosan 
kitűnik. Sőt Lengyelországban a régi tartományi statútumokat - különösen a 
Trentói Zsinat előtt - az újakkal együtt újból kiadták124. 

A régió tartományi könyveinek vizsgálata azt mutatja, hogy a középkori Kö
zép- és Közép-Kelet-Európában a tartományi, regionális vagy egy egész nem
zetet átfogó egyházak hosszú és erős saját jogi hagyománnyal rendelkeztek. 

A saját tradíció erejét azonban - ahogyan a gnieznói tartományi könyv pél
dáján is látjuk - feltűnő módon éppen a pápai tekintélyből vezették le. Prágában 
is megfigyelhető, hogy a tartományi könyv, mely a tartomány saját fegyelmé
nek tulajdonképpeni hordozója volt, az egyetemes egyházjog alapján tartott 
igényt az egyházmegyei kihirdetésre, elterjesztésre és követésre. Magyarorszá
gon és a Salzburgi Egyháztartományban, de más zsinati szövegek közvetítése 
révén, mindenekelőtt az 1420-as nagy zsinati könyv útján (mely úgy a Salzburg 
és Prága számára tartott, mint a Magyarország és Lengyelország számára ren
dezett legátusi zsinatok anyagából fontos szövegeket vett fel rendelkezései kö
zé) Lengyelországban is, a legátusi zsinatok rendelkezései az egyes régiók saját 
egyházjogi hagyománya kikristályosodását igen erősen elősegítették és befolyá
solták. Az egyetemes és a tartományi egyházjog viszonya tehát ebben a korban 
Közép-Kelet-Európában dialektikus jellegűnek tűnik. A pápaság és az egyete
mes zsinatok hozzájárultak a tartományi egyházjog fejlődéséhez és különösen a 
nagy tartományi könyvek keletkezéséhez és elterjedéséhez. Ebben a régióban 
világosan meghatározható és organikus műként megalkotott tartományi köny
vek inkább azokban az országokban keletkeztek, ahol az egyháztartomány egy 
nemzettel - legalább is hosszú időn át - nagy mértékben azonosítható volt. 

Prága és Gniezno a szó irodalomtörténeti értelmében is rendelkeztek tarto
mányi zsinati könyvvel. Ezek a művek organikusan felépített és kezdetben jo
gilag kizárólagos foglalatai voltak a tartomány egyházjogának. Salzburg ebben 
a korban csupán kodikológiai értelemben vett tartományi könyvvel rendelke
zett: a zsinatokon meghatározott forrásokból álló történelmileg keletkezett nor-
maegyüttest, amely az egész tartomány számára kötelező volt, mindenütt lemá
solták. Ennek eredményét sajátos összetételű kötetek őrzik. Ebben az utóbbi 
értelemben elvileg létezhetett volna akár az Esztergomi Egyháztartományban, 
akár mindkét magyar egyháztartományban tartományi könyv. Ilyen könyvekről 
azonban egyházi könyvtáraink nagymértékű pusztulása miatt, de talán nem 
csupán ezért, nincsenek értesüléseink. Ezekre egyházmegyei zsinati szövegek 
sem utalnak. 

Lásd fent 27. jegyzet. 
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PÉTER ERDŐ 

Des livres synodaux provinciaux dans l'Europe Centro-Orientale 
(Gniezno, Prague, Salzburg) 

L'étude présente les livres synodaux provinciaux les plus répandus dans l'Europe Centro-
Orientale (mentionnés souvent par les contemporains sous le nom de „Provinciale") et décrit les 
formes d'apparition du genre, l'utilisation et le rôle de ces livres dans le processus de la coopéra
tion du droit canonique universel et partiel. Les manuscrits connus en Hongrie ne contiennent 
pour la plupart que des livres synodaux diocésains, mais on peut trouver en Hongrie des livres 
provinciaux provenant d'autres provinces ecclésiastiques (Gniezno, Prague, Salzburg) aussi. 

L'auteur soumet à une analyse approfonie les livres synodaux provinciaux provenant des trois 
grandes provinces mentionnée. L'analyse des livres provinciaux de la région démontre que dans 
l'Europe Centrale et Centro-Orientale, au moyen-âge, les églises provinciales, régionales ou emb
rassant toute une nation avaient une tradition juridique spéciale longue et puissante. Mais la 
valeur de la tradition spéciale fut déduite expressément de l'autorité papale. A cette époque, le 
rapport du droit canonique universel et provincial dans l'Europe Centro-Orientale semble être de 
caractère dialetrique. Prague et Gniezno avaient, même au sensé d'histoire littéraire du mot, des 
livres synodaux provinciaux. A cette époque, Salzburg n'avait un livre provincial que dans le sens 
codicologique du mot. En principe, on ne peut pas exclure l'existence d'un livre provincial ni 
dans la province ecclésiastique antique d'Esztergom, ni dans toutes les deux provinces ecclé
siastiques hongroises, mais nous n'en avons pas de renseignements. 




