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A plébániák kialakulása és elterjedése*

A misszió és a lelkipásztori gondoskodás modelljei az első
évezredben

1. A KÉRDÉS IDŐSZERŰSÉGE

A hatályos  Codex Iuris Canonici szerint a plébánia a hívők olyan tartósan
megalapított közössége, amelynek vezetését a megyéspüspök fennhatósága
alatt egy papra bízták mint saját pásztorára (515. k. 1. §). A törvénykönyv
általános szabályként megkívánja,  hogy ez a közösség területi  jellegű le-
gyen, vagyis egy meghatározott területen minden hívőt magában foglaljon.
Ahol azonban alkalmasnak látszik, létesítsenek személyi plébániákat a terü-
letre  tartozó  hívők  rítusa,  nyelve,  nemzetisége  vagy  más  meghatározott
szempontok szerint  (518.  k.).  Módszertani  felületesség lenne azonban,  ha
megkísérelnénk pontosan összefoglalni ennek az intézménynek a történetét
az  Egyház  alapításától  fogva.  A fenti  meghatározás  ugyanis  újdonság az
1983-as CIC-ben. Bár a hatályos latin Codex 515. kánonja 1. §-ának forrásai
között1 a II. Vatikáni Zsinat dokumentumain kívül az 1917-es CIC 216. ká-
nonja is szerepel, a korábbi Codex még nem ad meghatározást a plébánia fo-
galmáról. A paroecia kifejezésnek ugyanis ott több jelentése van. Jelenthet
egy bizonyos területet, jelölheti a plébániatemplomot, de utalhat a plébániai
javadalomra is. Előfordul azonban úgy is, mint azoknak a híveknek az ösz-
szessége, akik egy bizonyos területen élnek.2 Kockázatos lenne tehát egyet-

* A jelen írás a szerző alábbi tanulmányának fordítása kisebb módosításokkal:  La nascita e la
diffusione delle parrocchie. Modelli di missione e di cura pastorale locale nel primo millennio,
in Ephemerides Iuris Canonici 59 (2019) 1/25–45. A magyar változat a „Mestereknek gyengyé-
nek”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára (szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára,
Korondi Ágnes; Budapest 2019) c. kötetben megjelenés alatt.

1 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Codex Iuris Canonici
auctoritate  Ioannis  Pauli  PP.  II  promulgatus,  fontium  annotatione  et  indice  analytico-
alphabetico auctus (Città del Vaticano 1989) 146.

2 Vö. NAZ, Raoul, Paroisse, in Dictionnaire de droit canonique I–VII (ed. Raoul Naz; Paris 1935–
1965) VI, 1234–1248, főként 1234. A II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt helyezett a  com-
munio  fogalmára. Ennek hatásaként a plébánia intézményének meghatározásában is világosan
kiemelkedett  annak  közösség  jellege;  vö.  pl.  PASSICOS,  Jean,  Le  diocèse  et  la  paroisse.  A
théologie  renouvelée,  structures  nouvelles  pour  d’autres  besoins  pastoraux,  in  L’Année
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len pontos és kimerítő meghatározást alkalmazni azokra az egymással töb-
bé-kevésbé rokon vagy legalább történetileg összefüggő intézményes for-
mákra, amelyek a különböző korokban felbukkannak. Amikor a plébániák
történetéről beszélünk az első évezredben, mindig olyan intézményeket tar-
tunk szem előtt, amelyek bizonyos mértékig különböztek a mai plébániák-
tól,3 de hozzájuk hasonló szerepet töltöttek be.

Mivel  a  tipikus  falusi  plébánia  a  közelmúlt  évszázadaiban  egy  vallási
szempontból szinte homogén közösség vagy település népének hitéleti, kul-
turális  és  társadalmi  központja  volt,  a  francia  forradalom utáni,  majd  az
utóbbi évtizedekben különösen is felgyorsuló változások megkérdőjelezték a
hagyományos plébániák szociológiai realitását. A nyugati társadalmak vallá-
si pluralizmusa és maguknak a katolikus közösségeknek a kulturális és etni-
kai sokfélesége, valamint a paphiány az egyházmegyék plébániákra való fel-
osztásának gyakorlati újragondolását eredményezte. Ugyanakkor ösztönzést
adott az elméleti teológiai és egyházjogi reflexióra is a plébániák szerepéről
az Egyház életében és missziójában.4 Ezért hasznosnak látszik ennek a lét-
fontosságú témának a tanulmányozását a szóban forgó intézmény kialakulá-
sáról és elterjedéséről szóló történeti vizsgálódással kezdeni. Át kell tekinte-
nünk,  mik voltak a feladatai,  és  melyek voltak a hozzá hasonló szerepet
betöltő szervezeti formák a kereszténység első tizenegy évszázadában. Egy
ilyen  áttekintésből  kirajzolódhatnak  a  plébánia  küldetésének  alapvető  és
szükséges elemei, de világossá válhat az intézményes lehetőségek sokfélesé-
ge is, ahogyan ez a küldetés teljesíthető. Az alábbiakban a hangsúlyt a nyu-
gati Egyházra helyezzük, de – főként a kezdeti időszak tekintetében – uta-
lunk néhány keleti egyházfegyelmi szövegre is.

théologie  renouvelée,  structures  nouvelles  pour  d’autres  besoins  pastoraux,  in  L’Année
Canonique  27  (1983)  121–129,  főként  122,  127–128;  PÉRISSET,  Jean-Claude,  La  paroisse.
Commentaire des Canons 515–572 (Le Nouveau Droit Ecclésial. Commentaire du Code de Droit
Canonique) (Paris 1989) 30; COCCOPALMERIO, Francesco, De paroecia (Roma 1991) 1–21.

3 Ennek az intézménynek a történelemben megfigyelhető igen különböző jogi formáit hangsúlyoz-
za: LONGHITANO, Adolfo, La parrocchia fra storia, teologia e diritto, in LONGHITANO, Adolfo –
COCCOPALMERIO,  Francesco –  BONICELLI,  Cesare –  MOGAVERO,  Domenico –  URSO,  Paolo,  La
parrocchia e le sue strutture (Il Codice del Vaticano II) (Bologna 1987) 5–27. 23.

4 A kérdés vitájához lásd pl.:  MERCATOR,  Paul (ed.),  La fin des paroisses? Recompositions des
communautés,  aménagement  des  espaces  (Paris  1997);  BORRAS,  Alphonse, Remodelage
paroissiale:  un  impératif  canonique  et  une  urgence  pastorale, in  Paroisses  et  ministère.
Mètamorphoses du paysage paroissial et  avenir de la  mission (ed.  Gilles Routhier,  Alphonse
Borras; Paris–Montréal 2001) 43–195; UŐ, La paroisse et au delà…, in Études 402 (2005) 6/783–
793; BRESSAN, Luca, La Parrocchia oggi. Identità, trasformazioni, sfide (Bologna 2004); AUBRUN,
Michel,  La paroisse en France des origines au XVe siècle  (2Paris 2008);  BOBINEAU,  Olivier  –
BORRAS, Alphonse – BRESSAN, Luca, Balayer la paroisse? Une institution catholique qui traverse
le temps (Paris 2010);  BORRAS,  Alphonse  – VINCENT,  Catherine,  L’avenir de la paroisse (Paris
2012); WHITE,  Michael, – CORCORAN, Tom,  Rebuilt: Awakening the Faithful, Reaching the Lost
and  Making  Church  Matter (Notre  Dame,  IN  2013);  BONZON,  Anne  –  GUIGNET,  Philippe –
VENARD, Marc, La paroisse urbaine. Du Moyen Âge à nos jours (Paris 2014).
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2. A HELYI KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK JELLEGE ÉS SZEREPE A 4. SZÁZAD ELŐTT

A kezdeti idők keresztény közösségét gyakran Isten Egyházának (vö. ApCsel
20,28; 1Kor 1,2; 10,32; 11,16.22) vagy Krisztus Egyházának (Róm 16,16;
vö. Mt 16,18) nevezték mind az egyetemes Egyházról, mind a helyi egyhá-
zakról  szólva.5 A keresztény közösségeknek ez  a  vallási  jellege  azonban
nem zárta ki, hogy polgári vonatkozásuk is legyen, akárcsak a korabeli zsi-
nagógai közösségeknek.6 Még ha ezen önkormányzati funkciókat – például
a  püspökök  bíráskodását  polgárinak  tekintett  ügyekben  –  államilag  csak
Nagy Konstantin korától ismerték is el,7 a helyi egyházaknak ez a szerepe
már a kezdet kezdetétől megállapítható (vö. pl. 1Kor 6,5). A 3. század első
felében mindez már részleteiben is kidolgozást nyert, amint ez többek között
a Didaszkália terjedelmes szakaszaiból is kitűnik.8

A  helyi  közösségek  általában  a  városokban  alakultak  ki,  és  hivatalos
vezető tisztségek működtek bennük.9 Ezek a közösségek egyben missziós
szerepet is betöltöttek.10 Új tagokat hívtak meg, felkészítették őket a kereszt-
ségre, kiszolgáltatták számukra a szentségeket, tanították a már megkeresz-
telteket, tanulmányozták – nap mint nap11 – a szent iratokat, ünnepelték az
eucharisztiát, megadták a kiengesztelődést a bűnbánóknak, segítették a sze-
gényeket, közösen imádkoztak. A közösségek szervezeti felépítése a 2. szá-
zad végén és a 3. század első felében intenzív fejlődésen és érlelődésen ment

5 Vö.  pl.  ERDŐ,  Péter,  Il  valore  teologico  del  diritto  canonico:  una  questione  storica,  in
Ephemerides Iuris Canonici 58 (2018) 133–150. 135–136.

6 PARK, Young-Ho, Paul’s Ekklesia as a Civic Assembly. Understanding the People of God in
their Politico-Social World (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe
393) (Tübingen 2015) 90.

7 Vö. Cod. Theod. 1,27,1 (318); Const. Sirmond. 1 (333); Cod. 1,4,7 (398); a püspöki bíráskodás
természetéről a római jogban eltérnek a vélemények, lásd pl.: CIMMA, Maria Rosa, L’episcopalis
autdientia  nelle  costituzioni  imperiali  da  Costantino  a  Giustiniano (Torino  1989)  84–86;
VISMARA, Giulio, La giurisdizione civile dei vescovi (sec. I–IX) (Milano 1995) 87.

8 Didasc. II,44,1–56,4; vö. pl.  FONROBERT, Charlotte Elisheva,  The Didascalia Apostolorum: a
Mishnah for the disciples of Jesus,  in  Journal of Early Christian Studies 9 (2001) 483–509;
STEWART-SYKES, Alistair,  The Didascalia  apostolorum. An English version with introduction
and annotation (Turnhout 2009) 171. 

9 Vö. pl. BURTCHAELL, James Tunstead, From Synagogue to Church. Public Services and Offices
in the Earliest Christian Communities (Cambridge 1992) 201–227.

10 A misszióról szóló elméleti megfontolásokban és a missziós tevékenységben még a 4. században
is elsődleges szerepük volt a helyi püspöki egyházaknak; vö.  BAUS,  Karl –  EWIG,  Eugen,  Die
Reichskirche nach Konstantin dem Großen  (Handbuch der Kirchengeschichte II/1) (Freiburg–
Basel–Wien 1973, 1985) 220.

11 Vö. pl. Didaché 4,2; Traditio Apostolica 35,2; 41,2-3; Canones ecclesiastici Sanctorum Aposto-
lorum 12,1–2; BRADSHAW, Paul F. – JOHNSON, Maxwell E. – PHILLIPS, L. Edward, The Apostolic
Tradition.  A  Commentary (ed.  Harold  W.  Attridge;  Minneapolis,  MN 2002)  178;  STEWART-
SYKES, Alistair, Hippolytus: On the Apostolic Tradition (Popular Patristics Series 54) (2Yonkers,
NY 2015) 191.
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keresztül.12 Ám ez nem jelenti azt, hogy a püspökségnek, a presbiterátusnak
és a diakonátusnak ne lett volna központi jelentősége már a 2. század vége
előtt is. A közösség fegyelme, a liturgikus élet, különösen az eucharisztia
ünneplése mindenesetre a püspök vezetése alatt állt. Ő volt illetékes a hit ok-
tatásának irányítására is. Antiochiai Szent Ignácnak a Szmirnaiakhoz írt le-
velében ezt olvassuk: „A püspök nélkül ne tegyetek semmit, ami az Egyház-
zal kapcsolatos; azt tartsátok érvényes eucharisztiának, amit a püspök vagy
megbízottja mutat be.”13 A püspököknek tehát vezető szerepük volt a liturgia
ünneplésében és a helyi egyház irányításában már az első keresztény nemze-
dékek idején. Eredendő kapcsolat volt a püspökök küldetése és az Egyház
legszentebb cselekménye, vagyis az eucharisztia között. A püspöknek kellett
összehívnia a közösséget a szent szünaxiszra. Euszebiosz  Egyháztörténeté-
ben elbeszéli,  hogy Diocletianus  üldözése  idején Dionüsziosz  alexandriai
püspöknek a hatóságok megtiltották, hogy eucharisztiára hívja össze a ke-
resztényeket. A püspök megértette, hogy ez a tilalom az Egyház létének be-
tiltását jelenti.14

3. A HÍVŐ KÖZÖSSÉG NÖVEKEDÉSE 313, FŐKÉNT PEDIG 380 UTÁN

A konstantini egyházbéke (313) után sok új tag lépett az Egyházba. A ke-
resztényeknek már a 3. században számos istentiszteletre rendelt épületük
volt.15 Diocletianus üldözése alatt azonban ezeket a templomokat elkoboz-
ták, sőt gyakran le is rombolták.16 Az üldözés megszűntével az Egyház épü-
leteit visszaadták, s a keresztény templomok helyreállításának és építésének
egész hulláma vette kezdetét.17 E templomok felszentelése alkalmából a püs-

12 Vö. pl.  FAIVRE, Alexandre,  Ordonner la fraternité. Pouvoir d’innover et retour  à l’ordre dans
l’Église ancienne (Paris 1992) 220–222.

13 Smyrn. VIII,1.
14 Hist. eccl. VII,11,4.7.
15 Egyes szerzők szerint a keresztények szinte kezdettől fogva előnyben részesítették a városok pe-

rifériáit, ahol istentiszteleti helyeiket a vértanúk sírja közelében alakíthatták ki. Mások elismerik
ugyan ezeknek a helyeknek a fontosságát, de hangsúlyozzák, hogy a püspökök inkább a városok
lakott  részeiben  tartották  a  közös  liturgikus  ünnepléseket  presbitériumukkal  együtt;  PIETRI,
Charles,  Recherches sur les domus ecclesiae,  in  Revue des Études Augustiniennes  24 (1978)
3–21;  BASDEVANT-GAUDEMET,  Brigitte,  Les lieux de culte, approche historico-juridique, in  UŐ,
Église et  Autorités.  Études  d’histoire  de  droit  canonique  médiéval (Cahiers  de  l’Institut
d’Anthropologie  Juridique  14)  (Limoge  2006)  299–325.  300–302.  Vö.  pl.  CONC.  ILLIBERIT.
(ca. 306) cc. 36. 52. Ez utóbbi kánonok kora az „elvirai kánonok” máig vitatott szerkesztéstörté-
netétől függ.

16 Hist. eccl. VIII,2,1.4; vö. uo. VIII,1,9; ERDŐ, Péter, Il consenso del vescovo richiesto per la cost-
ruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC, in  Periodica de re canonica  101 (2012)
597–626, főként 599–600.

17 Végül maga az Egyház fogalmazott meg fenntartásokat egyesek önkényes törekvéseivel szem-

160



A plébániák kialakulása és elterjedése   ♦ ♦ ♦

pökök gyakran összejöttek és zsinatot is tartottak.18 380-ban azután Theodo-
sius ediktuma a kereszténységet annak „katolikus”, vagyis a Nikaiai Zsinat
(325) szerinti formájában az egész birodalom hivatalos vallásának nyilvání-
totta.19 Így  a  lakosság  széles  rétegei  csatlakoztak  az  Egyházhoz.  Mind  a
misszió és az új  tagok felkészítése,  mind az eucharisztiára összpontosuló
egyházi élet megkívánta templomok alapítását és építését a falvakban és a
városok peremén. Ez a folyamat pedig új helyi közösségek egybegyűlésével
is járt. Ezek voltak azok a körülmények, amelyek között a plébániák, illetve
elődintézményeik létrejöttek.20 Noha a társadalmi-politikai változás fontos,
szinte döntő volt,21 a plébánia mint a fentiekben vázolt intézményes forma
megszületése nem tekinthető automatikus fejlődés eredményének.

Hogyan lehetett meghatározni az új közösségeket, és kinek kellett kormá-
nyoznia őket? Egyfelől biztosítani kellett, hogy az Egyház minden – vagy
majdnem minden – alapvető feladatát az adott helyen teljesíteni lehessen.
Így szinte magától értetődőnek tűnt, hogy a közösséget egy püspökre kell
bízni.  Ám a  kis  települések nem voltak  minden szempontból  alkalmasak
arra, hogy püspöki székhelyek legyenek. Afrikában, Dél-Itáliában és másutt
egyházmegyéket alapítottak a legkisebb városok számára is. A szerdikai zsi-
nat kánonjai,22 de a laodikeiai zsinat neve alatt ismert rendelkezések is vilá-
gosan tiltják, hogy falvak számára püspököt nevezzenek ki.23 Ajánlják vi-
szont,  hogy  „látogatót”  küldjenek  az  ilyen  településekre.  A  falvak  és  a
vidéki városok számára – különösen Keleten –  khórepiszkoposzt  neveztek
ki,  vagyis olyan felszentelt  püspököt,  aki a város püspökétől függött.24 A
szerdikai zsinat viszont, amelynek különleges jelentősége volt, úgy rendel-
kezett, hogy a falvak számára elegendő presbitert kinevezni.25

Mik voltak ennek a presbiternek a feladatai? Melyek voltak tevékenysé-
gének határai? Azok a presbiterek, akik a falvakat és a városok peremén

ben, akik a templomok és kápolnák számát módfelett növelni akarták. Vö. pl. CONC. CHALCED.
(451) c. 4; CONC. CARTH. (401) c. 17; CONC. AURELIANEN. (511) c. 17; CONC. EPAONEN. (517) c.
25.

18 Vö. pl. FISCHER, Joseph A. – LUMPE, Adolf, Die Synoden von den Anfängen bis zum Vorabend
des Nicaenums (Konziliengeschichte. Reihe A. Darstellungen) (Paderborn–München–Wien–Zü-
rich 1997) 453–454.

19 Cod. Theod. XVI,1,2; Cod. 1,1,1.
20 A plébánia eredetéről lásd pl.:  BASDEVANT-GAUDEMET,  Brigitte, Histoire du droit canonique et

des institutions de l’Église latine. XVe–XXe siècle (Corpus Histoire du Droit) (Paris 2014) 287–
290 (bibliográfiával).

21 Vö. BORRAS, La paroisse et au delà 784–785.
22 CONC. SARDICEN. (342–343) c. 6; vö. STICKLER, Alfons M., La parrocchia nella sua evoluzione

storica, in La parrocchia (Studi giuridici 43) (Città del Vaticano 1997) 7–19, főként 7.
23 CONC. LAODIC. (s. IV/2) c. 57.
24 Vö. CONC. ANCYR. (314) c. 13; CONC. NEOCAES. (314–319) c. 14 (13b); CONC. ANTIOCH. (330–

337) c. 10.
25 CONC. SARDICEN. (342–343) c. 6; vö. CONC. NEOCAES. (314–319) c. 13.
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vagy legalábbis a nagyvárosok püspöki templomától különböző helyen egy-
begyűlt közösségeket látogatták, a püspök megbízottaiként (delegátusként)
mandátummal  és  képességgel  rendelkeztek  az  eucharisztia  ünneplésére a
püspök távollétében. Úgy tűnik, ez volt  a legfőbb szempont,  ami miatt  a
presbiter jelenlétét szükségesnek tartották. Már a 3. század első feléből szár-
mazó,  Traditio  Apostolica néven  ismert  dokumentum  feltételezi,  hogy  a
presbiterek a püspökkel együtt mondják az eucharisztikus imádság központi
részét. Ezt a diakónusok nem tehették meg.26 Az Apostoli kánonok (380 kö-
rül) már határozottan kijelentik, hogy a presbiternek kell felajánlania az ál-
dozatot az oltáron, akár egyedül is, ha a püspök nincs jelen.27 Egyes zsinatok
kánonjai bizonyos bűnökért a presbitereket azzal büntették, hogy megtiltot-
ták számukra az áldozat felajánlását. Ez azt jelenti, hogy egyébként erre ké-
pességgel  és felhatalmazással  rendelkeztek.28 A gangrai  zsinat  elítéli  azo-
kat,29 A falusi  presbiterek  azonban  alárendelt  helyzetben  voltak  a  városi
papsághoz viszonyítva. A városban csak akkor vezethették a liturgiát, ha a
püspök és a város presbiterei nem voltak jelen.30

A  keresztség  kiszolgáltatását  a  püspök  irányította,  de  az  ő  megbízása
alapján keresztelhettek a presbiterek és a diakónusok is.31

A krizmaszentelést32 és a szüzek szentelését33 sajátosan is püspöki feladat-
nak tekintették. A presbiterek nem adhatták meg a  kiengesztelődést sem a
bűnbánóknak nyilvános szertartás keretében, de megtehették ezt a saját püs-
pökük megbízásából, ha a bűnbánók komoly veszélyben forogtak.34 A latin
nyelvet használó Észak-Afrikában, úgy tűnik, a presbiterek megadhatták a
kiengesztelődést a sürgős szükségben lévő híveknek a püspök külön engedé-
lye nélkül is, ha a püspök távol volt.35 A kánoni rendelkezés talán már olyan
helyzetet feltételez, amikor az egyházmegye távoli helységeiben valamelyest
állandó jelleggel presbiterek élnek, akiket azonban még a püspök megbízot-
tainak tekintenek, ám nem csupán egyes esetekre nézve. Nem mondhatók
viszont még egy közösség saját pásztorának.

26 Traditio Apostolica 4,2. 
27 Can. Ap. c. 3.
28 Vö. pl. CONC. ANCYR. (314) c. 1.
29 CONC. GANGR. (ca. 340), Ep. synod.
30 CONC.  NEOCAES.  (314–319)  c.  13;  vö.  NOETHLICHS, Karl  Leo,  Anspruch  und  Wirklichkeit.

Fehlverhalten und Amtspflichtverletzungen des christlichen Klerus anhand der Konzilskanones
des 4. bis 8. Jahrhunderts,  in  Zeitschrift  der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.  Kanonis-
tische Abteilung 76 (1990) 1–61. 20.

31 Vö. pl. Didasc. III,12,3.
32 Vö. pl. CONC. CARTH. (390) c. 3; CONC. TOLET. (400) c. 20; Breviarium Hipponense (393–397) c.

34.
33 Vö. pl. CONC. CARTH. (390) c. 3; Breviarium Hipponense (393–397) c. 34.
34 Vö. pl. CONC. CARTH. (390) cc. 3-4.
35 Breviarium Hipponense (393–397) c. 34.
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Ami a gazdasági tevékenységet illeti, vagy a „plébánia” képességét arra,
hogy saját javai legyenek, megjegyzendő, hogy a püspöki egyházak, vagyis
az egyházmegyék havi hozzájárulást szedtek a hívőktől, és azt a közösség
kasszájában (arca) helyezték el.36 Úgy tűnik azonban, hogy ez az egész egy-
házmegye egyetlen, közös kasszája volt, nem egy kisebb helyi csoport pénz-
tára.

A 4. századi fejlődés eredményeként „keresztény területek” kezdtek ki-
alakulni. Ez a helyzet pedig hangsúlyosabbá tette az egyházmegyék területi
vonatkozását,  és  felvetette  az  egyházmegyén  belül  található  közösségek
esetleges területi jellegének kérdését is. A 4. században már kánoni szabá-
lyokat kellett meghatározni az egyházmegyék területi határairól.37

4. A TERMINOLÓGIA

A püspöki egyházakat, vagyis a saját püspök által vezetett közösségeket a
keresztény ókorban általában parochiának nevezték. Ez a görög eredetű ki-
fejezés felbukkan a latin szövegekben is. Egyesek ezt a szót az egyházme-
gye területi egység jellegére vonatkoztatják.38 Manapság előtérbe került azok
felfogása, akik ezt a keresztény szóhasználatban kissé szimbolikusabb mó-
don értelmezik, és azt állítják, hogy inkább egy városban idegenként élő,
meghatározott közösségre vonatkozik. Már a Septuagintában azokat az izra-
elitákat jelöli ez a szó, akik Egyiptomban idegenként élnek. A keresztények-
nek az volt a meggyőződésük, hogy idegenként élnek ebben a világban.39

Olykor  dioikeszisznek (dioecesis)  hívták a területi  egységeket  általános
értelemben is. Ez a szó a püspök kormányzása alatt álló területre is utalha-
tott.40 A világi szóhasználatban jelenthette az igazgatást, a kormányzást ma-
gát, de jelölhetett különböző közigazgatási kerületeket, így több provinciát
magukban foglaló nagyobb egységeket is.41

Megjegyzendő, hogy Nyugaton a püspöki dioikeszisz szerepelt plebs né-
ven is.42 A 393-as hippói zsinat például előírta, hogy minden püspöknek meg
kell elégednie a saját egyházmegyéjével (plebe sua), és nem hatolhat be ille-

36 TERTULL., Apol. 39; ORIGEN., In Math. comm. 11,9.
37 Vö. pl. CONC. ILLIBERIT. (ca. 306) c. 24; CONC. NICAEN. (325) c. 16; CONC. ANTIOCH. (330–337)

cc. 13. 22; CONC. CONSTANT. (381) c. 2; Can. Ap. c. 35.
38 Vö. NAZ 1234.
39 Ef 2,19; 1Pt 2,11;  Ad Diognet. 5,5; vö.  PUZA,  Richard,  Pfarrei. Pfarrorganisation, in  Lexikon

des Mittelalters I-IX (Stuttgart 1999, 2002) VI, 2021–2026. 2021.
40 CONC. CARTH. (390) c. 5. 
41 A birodalom közigazgatási felosztásáról és az Egyház területi szervezetéről, valamint a  dioike-

szisz szó jelentéseiről lásd pl.: NOETHLICHS 40–42.
42 Vö. pl. Breviarium Hipponense (393–397), a hippói zsinatból kivonatolt kánonok, B.
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téktelenül más egyházába.43 Abban a korban tehát a plebs szó a ma egyház-
megyének (dioecesis) nevezett püspöki egyház elnevezéseként jelenik meg.

Az egyházmegyén belüli egységekre, vagyis a maihoz hasonló értelem-
ben vett  plébániákra a források gyakran a  dioecesis szót  alkalmazzák.  A
400-ban tartott toledói zsinat határozataiban a  dioecesis a püspöki egyház-
megye olyan belső egységét jelöli, amely többé-kevésbé távol helyezkedik
el  az  egyházmegye  központjától.  A püspök által  végzett  krizmaszentelés
után a szentelt olajat húsvét előtt elosztották a plébániák közt (per dioece-
ses).44

Más elnevezések szorosabban kötődnek a templomhoz mint épülethez. A
forrásokat olvasva sokszor az a benyomásunk, hogy a szent épületnek bizo-
nyos elsőbbsége volt a közösséghez képest. Ilyen a helyzet a nagy városok-
ban, ahol a püspöki központtól távolabb lévő helyeken  titulusnak nevezett
templomokat építettek (pl. Rómában).45 Ezeken az istentiszteleti helyeken a
város presbitériumához tartozó pap végezte a liturgiát. A titulusokhoz azon-
ban még nem tartozott a hívők lakóhelye szerint tartósan kijelölt közösség.46

A nyelv, az etnikai hovatartozás vagy más szempont szerinti differenciáló-
dás jellemző volt a zsinagógák szervezetére, de nem volt teljesen idegen a
keresztényektől sem, bár az Egyház egysége kezdettől fogva azt jelentette,
hogy a zsidó keresztények és a pogányból lett keresztények egyetlen Egyhá-
zat alkottak.47

Az 5. századtól kezdve a paroecia és a dioecesis szó az egyházi haszná-
latban fokozatosan jelentést cserélt. A 7. századi Galliában a  paroecia  im-
már a presbiterre bízott közösséget jelölte. Európa más részein különböző
nevek maradtak fenn. Feltűnt a plebs és a plebania elnevezés is.48 Ez utóbbi
név a magyar nyelvben napjainkig kizárólagos maradt, legalábbis a latin rí-
tusban.

43 Uo.
44 CONC. TOLET. (400) c. 20.
45 Vö. BASDEVANT-GAUDEMET, Les lieux de culte 306–308.
46 Vö.  HOUTARD,  François  –  NIERMANN, Ernst,  Pfarrei,  pfarrer,  in  Sacramentum  Mundi.

Theologisches Lexikon für die Praxis I– IV (Freiburg–Basel–Wien 1968–1969) III, 1140–1151.
1141. A 328 körül Alexandriában működő számos templomról és az ott szolgáló presbiterekről
lásd: MARTIN,  Annick,  Topographie et liturgie: le problème des „paroisses” d’Alexandrie, in
Actes du 11e congrès international d’archéologie chrétienne (Rome 1989) 1133–1144.

47 Vö. CONC. LATERAN. IV (1215) const. 9; lásd pl.: ERDŐ, Péter, La cura pastorale dei gruppi etni-
ci con speciale riguardo alle loro lingue. Uno sviluppo dal Concilio Lateranense IV al Concilio
di Trento, in Vergentis 2 (2016) 19–46. 21–23.

48 Vö. PUZA 2021; NIERMEYER, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus (Leiden 1984) 807.
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5. A KÜLÖNBÖZŐ INTÉZMÉNYES FORMÁK FEJLŐDÉSE A KORAI KÖZÉPKORBAN

Úgy tűnik, a plébánia különböző intézményi formáinak kikristályosodásában
döntő pont volt a szent épület, a templom. Már a kései ókorban találkozunk
egyházi előírásokkal, melyek tiltják, hogy az eucharisztiát magánházaknál, a
püspöktől elkülönülve végezzék.49 Az imaórák liturgiáját is templomban kel-
lett végezni, különösen a vesperást.50 Így nyilvánvaló volt a templomok épí-
tésének szükségessége. A kánonjog51 és néha a világi jog52 is hangsúlyozta,
hogy templom építéséhez a püspök közreműködésére van szükség.

5.1. Magánegyházak vagy a közösségek templomai?

A városokon kívül a falvakban (vici) és a nagybirtokokon (villae) már az
Efezusi  Zsinat  (431)  korában is  építettek  templomokat.  Ezekben  a  város
püspökétől függő papok szolgáltak. A Khalkedoni Zsinat (451) már tiltja a
presbiterek felszentelését  meghatározott  templomhoz való rendelésük nél-
kül.53 A vidéki templomok építésének célja54 a keresztények lelki szükségle-
te  lehetett.  Így érthetjük az agdei  zsinat  (506)  kánonját,  amely  elrendeli,
hogy új templomot (oratorium) csak akkor építsenek, ha a híveknek (egy
család tagjainak), akik az anyaegyháztól nagy távolságban élnek, szükségük
van rá. Ebben a szövegben a vidéki templom neve parrocia. Bár a hívek így
látogathatták a hozzájuk közelebb lévő templomot, nagy ünnepeken kötele-
sek voltak a központi  „plébániatemplomba” menni.  Ez azzal is járt,  hogy
ilyenkor adományaikat az anyaegyháznak kellett felajánlaniuk.55 A nyugati
Egyházban a 4. századtól voltak olyan papok, akiknek tartósan a városon kí-
vül, egy meghatározott helyen kellett lakniuk.56

Tours-i Szent Márton a 4. században egyházmegyéjében presbiterekre bí-
zott templomokat alapított a nép keresztény hitre térítése érdekében. Csupán
hat  ilyen „plébániát”  létesített.  Az egyházmegye egész területe még nem
volt plébániákra felosztva.57 Maga Szent Márton, akárcsak Victricius roueni

49 Vö. CONC. LAODIC. (s. IV/2) c. 58; CONC. ANTIOCH. (330–337) c. 5.
50 Vö. CONC. TOLET. (400) c. 9.
51 Vö. pl. CONC. CHALC. (451) c. 4; a kánon bekerült a Decretum Gratianiba: C.18 q.2 c.10.
52 Vö. Nov. 131,7.
53 CONC. CHALC. (451) c. 6.
54 Az ilyen templomok eredetéről és fejlődéséről Dél-Franciaországban lásd:  Aux origines de la

paroisse rurale en Gaule méridionale (IVe–IXe siècle). Actes du colloque internationale tenu à
Toulouse les 21–23 mars 2003 (ed. Christine Delaplace; Paris 2005).

55 Vö.  ERDŐ,  Péter,  Usages populaires  hongrois.  L’offrande,  in  L’Année Canonique 27 (1983)
289–305. 299. 

56 Vö. CONC. ILLIBERIT. (ca. 306) c. 18.
57 BAUS, Karl – BECK, Hans-Georg – EWIG, Eugen – VOGT, Hermann Josef, Die Reichskirche nach

Konstantin dem Großen. Die Kirche in Ost und West von Chalkedon bis zum Frühmittelalter
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püspök,  missziós  tevékenységet  folytatott  egyházmegyéjén  kívül  is.58 Az
egyházmegye tehát még a 4. század végén is úgy jelenik meg, mint a misz-
szió és a keresztény élet központja. A falusi templomok szolgálatára rendelt
presbiterek jogosítványainak állandóságát illetően az 5. századtól erősödik
az  a  tendencia,  hogy  az  ilyen  papokat  állandó  jelleggel  hatalmazzák fel
bizonyos lelkipásztori és liturgikus feladatok elvégzésére, és ne csupán át-
meneti delegációt vagy megbízást adjanak nekik. A vidéki papok – egyben
kötelezettséggel járó – jogot kapnak arra, hogy prédikáljanak59 és – a 7. szá-
zadtól kezdve – például Hispániában a bűnbánóknak feloldozást adjanak.60

Később, a 9. századtól elterjed a saját „plébánosnál” való gyónás61 szokása
is. Azt azonban majd csak a IV. Lateráni Zsinat (1215) írja elő, hogy a hívők
évente kötelesek a „saját papjuknál” (sacerdos proprius) gyónni.62 Az a tar-
tós jogosultság, amely megkülönböztette egy bizonyos vidéki terület köz-
ponti templomát azoktól a kápolnáktól, amelyek a környező helységekben
működtek,  a  keresztség  kiszolgáltatásának  joga volt.  Ezeket  a  központi
templomokat keresztelőtemplomoknak (ecclesiae baptismales) hívták. Ere-
detileg ezt a jogot is a püspök delegálta, később azonban tartós jogává vált
annak a presbiternek, aki ilyen templom élén állt.63 A „plébános”, vagyis az
a pap, aki egy körzet főtemplomát igazgatta, köteles volt gondoskodni a fia-
talok oktatásáról is, különösen Itáliában és a mai Dél-Franciaország terüle-
tén. Arles-i Szent Caesarius ezt már az 529-es vaisoni zsinaton szorgalmaz-
ta.64 Ezeknek a tartós jogoknak a fokozatos megszilárdulásával kibontakozik
a plébános tisztsége, illetve egyházi hivatala (mai szóval: officium ecclesias-
ticum).

A vidéki templomok létesítésének a püspöki kezdeményezésen kívül egy
másik módja a földbirtokos részéről történő alapítás volt: az alapító templo-
mot épített a saját földjén. A magánegyházak  rendszere, mely a barbár ki-
rályságokban a középkor kezdetétől elterjedt, de nem volt idegen a római vi-

(451–700) (Handbuch der Kirchengeschichte II/2) (Freiburg–Basel–Wien 1973, 1985) 222.
58 BAUS – EWIG 221–222.
59 Vö. pl. CONC. VASENSE (529) c. 2. 
60 Vö. BAUS – BECK – EWIG – VOGT 223.
61 Vö. BASDEVANT-GAUDEMET, Les lieux de culte 313.
62 CONC. LATERAN. IV (1215) const. 21. 
63 Vö. pl. LEISCHING, Peter, Pfarrsprengel, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I-V

(ed. Adalbert Erler, Ekkehard Kaufmann; Berlin 1971–1998) III, 1719–1723. 1719.
64 „Hoc placuit, ut omnes presbyteri , qui sunt in parrociis constituti, secundum consuetudninem,

quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognouemus, iuniores lectores, quantoscumque sine
uxoribus habuerunt, secum in domo, ubi ipsi habitare uidentur, recipiant et eos quomodo boni
patres spiritaliter nutrientes psalmis parare, diuinis lectionibus insistere et in lege Domini erudire
contendant…”: CONC. VASEN. (529) c. 1: Concilia Galliae A.511–A.695 (CCL 148A) (ed. C. de
Clercq; Turnholti 1963) 78.
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lágtól sem,65 azt jelentette, hogy a világi tulajdonosok nevezték ki (fogadták
fel) templomukba a klerikusokat, olykor akár a püspök részvétele nélkül is.
Ezek a klerikusok azután nem ritkán méltatlannak is bizonyultak.66 Erre a
helyzetre tekintettel a püspökök és a zsinatok leszögezték a püspök részvéte-
lének szükségességét a templom alapításában vagy legalább annak engedé-
lyezésében, hogy egy  oratoriumban liturgiát lehessen végezni.67 Ugyanígy
hangsúlyozták a püspök részvételének szükségességét a kinevezésben, vagy-
is abban, hogy egy presbiterre valamely templom szolgálatainak ellátását rá-
bízzák.68 A világi alapítóknak mégis szokásuk volt, hogy közvetlenül nevez-
zék ki a klerikusokat kápolnájukba, és úgy viselkedjenek velük, mintha a
gazdáik volnának. Ezt a helyzetet néha az Egyház is eltűrte.69 Az 541-es or-
léans-i zsinat meghatározta az illetékességek megosztásának rendszerét az
alapító tulajdonos és a püspök között, és úgy rendelkezett, hogy a tulajdonos
javasolja a jelöltet a püspöknek, a püspök nevezze ki az illetőt, de a klerikus
ellátását az alapító biztosítsa.70 Más tulajdonosokhoz hasonló feltételekkel a
kolostorok apátjai is alapíthattak templomokat (oratóriumokat).  A magán-
egyházak többsége a 6–7. század folyamán „plébánia” jellegűvé vált, mivel
megnyílt  a  nép  számára,  hogy  megfeleljen  a  környékbeli  lakosság  lelki
szükségleteinek.71 A területi plébániák elterjedése azonban hosszú folyamat
volt a mai Franciaország területén is, ahol ez csak a 12. századra vált általá-
nossá.72 A magánegyházak rendszere az egész Nyugaton jelen volt, és csak a
kánonjogtudomány, III. Sándor pápa törvényhozása és a IV. Lateráni Zsinat
eredményeként73 adta át helyét egy kiegyensúlyozottabb intézményi formá-
nak, a kegyuraságnak (ius patronatus).74

65 Már Iustinianus szabályozta a papok kinevezését az ilyen templomokba hangsúlyozva, hogy a vi-
lági alapítónak nincs joga a klerikust kinevezni, hanem be kell mutatnia az illetőt a püspöknek
kinevezés végett; Nov. 57,2. 

66 Vö. GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Historia del Derecho Canónico. 1. El Primer Milenio (Instituto
de Historia de la Teología Española. Subsidia 1) (Salamanca 1967) 385; PONTAL, Odette, Die Sy-
noden im Merowingerreich (Konziliengeschichte. Reihe A) (Paderborn–München–Wien–Zürich
1986) 235.

67 CONC. CHALCED. (451) c. 4; CONC. AGATH. (506) c. 21 stb.
68 CONC. AURELIAN. (511) c. 7 hivatkozással a javakra, melyeket az Egyháznak haszonélvezetre ad-

tak; vö. PONTAL 31.
69 Vö. pl. CONC. ARVERNEN. (CLAREMONT.) (535) c. 4.
70 CONC. AURELIAN. (541) c. 26. 
71 Vö.  PONTAL 235 utalással  Pierre  IMBART DE LA TOUR művére (Les origines religieuses de la

France. Les paroisses rurales du IVe au XIe siècle [Paris 1900]).
72 Vö. pl.  LUNVEN,  Anne,  Naissance de la paroisse „territoriale”. L’apport de trois actes du XIe

siècle relatif à la Bretagne, in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest 121 (2014) 2/31–46.
73 CONC. LATERANEN. IV (1215) const. 32, 45 stb.
74 Vö.  pl.  LANDAU,  Peter,  Ius  Patronatus.  Studien  zur  Entwicklung  des  Patronats  im

Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts (Köln–Wien 1975);  ERDŐ,
Péter,  Patronato (derecho de), in  Diccionario General de Derecho Canonico I–VII (ed. Javier
Otaduy, Antonio Viana, Joaquín Sedano; Cizur Menor 2012) V, 983–987. 984.

167



♦ ♦ ♦    E R D Ő  P É T E R

A közvetlen püspöki akciókon és a földbirtokosi kezdeményezéseken kí-
vül, úgy tűnik, nem ritkán maguk a  paraszti közösségek is kiindulópontjai
voltak a vidéki plébániák megalakulásának. A germán és szláv népek mező-
gazdaságát és paraszti közösségeit kutató történészek között sok vita folyt
arról, hogy időben mi fejlődött ki előbb, a föld nagybirtok jellegű tulajdona
vagy a termőföld közösségi használata és birtoklása. A vitákat azonban erős
érzelmek és politikai törekvések kísérték.75 Dél-Franciaországban a „plébá-
niák” alapítása a vidéki lakosság krisztianizációjával párhuzamosan zajlott,
a nagybirtokokon (villae) és a falvakban (vici) folyó templomépítések ré-
vén.76 Általánosan elismert tény, hogy a különböző helységek keresztény la-
kosságának  lelkipásztori  ellátását  Európában  sokfelé  annak  a  keresztelő-
templomnak  a  papsága  vezette,  mely  a  terület  egyházi  szervezetének
középpontja volt. Ezeket a területi egységeket Közép- és Észak-Itáliában pi-
eve néven ismerték,77 német területen, különösen Tirolban, de másutt is gau
vagy  pagus  volt  a  nevük,  főként  a  frank  királyságok korában.  Általában
olyan egységekről volt szó, amelyek több falut foglaltak magukban a hozzá-
juk  tartozó  közös  területekkel  és  szolgáltatásokkal  együtt,78 és  többnyire
egybeestek a „plébániával”. Ezt az intézményes formát a jogtörténeti iroda-
lom Großmarknak vagy Gerichtsbezirknek nevezi. Úgy tűnik, ez a gazdasá-
gi együttműködési és világi joghatósági közösség általában egybeesett a plé-
bániával, bár előfordultak kivételek is. Ez az egybeesés a kései középkorban
számos német régióban dokumentált, de bizonyos vidékeken már a korai kö-
zépkorban is előfordulnak erre példák.79 Az ilyen világi és egyházi szerveze-
ti egységek lehettek szabadok, különösen a hegyekben, lehettek félig szaba-
dok egy protektor (vagy Vogt) felügyelete alatt, akit olykor maga a lakosság
választott,  de függhettek valamelyik feudális nagyúrtól is, aki tiszteletben
akarta tartani a fennhatósága alatt álló paraszti közösség belső szerkezetét.80

A „keresztelőtemplom” köré rendeződő „nagy plébániákon” alapuló struktú-

75 Vö. már  HANSSEN,  Georg,  Agrarhistorische Abhandlungen I (Leipzig 1880) 25–27;  MAURER,
Georg  Ludwig,  Geschichte  der  Dorfverfassung  in  Deutschland I–II (München  1865–1866);
HORVÁTH Pál,  A  középkori  falusi  földközösség  jogtörténeti  vonatkozásai (Budapest  1960);
WERNLI,  Fritz,  Markgenossenschaft,  in  Handwörterbuch  zur  deutschen  Rechtsgeschichte  III,
302–316. 309–314.

76 Vö. BAUS – BECK – EWIG – VOGT 222.
77 A  pieve  intézményéről lásd pl.:  FORCHIELLI,  Giuseppe,  La pieve rurale.  Ricerche sulla storia

della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese (Bologna 1938); a kései
középkorhoz: Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo sec. XIII–XV. Atti del VI Conve-
gno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21–25 sett. 1981) I–II (Italia Sacra. Studi e docu-
menti di storia ecclesiastica 35–36) (Roma 1984).

78 Vö. HORVÁTH 100.
79 WERNLI 308–309.
80 Vö. uo. 305.
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ra  feltehetően  modellként  szolgált  a  kelet-közép-európai  egyházszervezés
során.

A templomok építése és működésük biztosítása mindig gazdasági garan-
ciákat  kívánt.  A bizánci  törvényhozásban felmerült  annak szükségessége,
hogy előre biztosítsák a gazdasági eszközöket a tervezett templom működé-
se számára még az építés megkezdése előtt.81 Ebben az értelemben magya-
rázható a 693-as toledói zsinat rendelkezése, amely megtiltja, hogy papot
rendeljenek  olyan  templom számára,  amelyhez  nem tartozik  legalább tíz
mancipium,  vagyis  szolga,  illetve  szolgacsalád.82 Szászország  keresztény
hitre  térítése  idején  Nagy  Károly  korában  megkövetelték,  hogy  minden
templom számára adományozzanak két parcella földet (duos mansos), illet-
ve vidéki gazdálkodási egységet rabszolgákkal és rabszolganőkkel együtt.83

Magyarországon viszont a 11. század elején azt kívánták Szent István törvé-
nyei, hogy tíz falu építsen templomot, és adományozzanak neki két (parcel-
la) földet a hozzá tartozó szolgákkal, lovakkal és állatokkal együtt. A szent
ruhákat és az oltárra való textíliákat a király biztosította, papról és a szüksé-
ges könyvekről viszont a püspöknek kellett gondoskodnia.84 Európa számos
régiójában elterjedt  volt  tehát  az a modell,  amely szerint  egy falunál  na-
gyobb térség lakossága épített és dotált egy templomot, amelybe a papot a
püspök küldte.  Ez a modell  alapvetően különbözött  a  magánegyházaktól.
Nem mindig világos azonban, hogy milyen mértékben volt szabad és kezde-
ményező a parasztok és állattenyésztők közössége keresztelőtemplomuk lé-
tesítése tekintetében. Úgy tűnik, ezt gyakran a közhatalom írta elő számukra.

A plébánia és  a  falu  közötti  kapcsolatot  illetően hangsúlyoznunk kell,
hogy az egy falu – egy plébánia modell, vagyis az a helyzet, hogy minden
falunak saját plébániája van, nem volt jellemző a korai középkorban. Bár a
kései középkor folyamán azok a paraszti közösségek, amelyek csak filiális
templommal rendelkeztek, harcoltak azért, hogy önálló plébániává váljanak

81 Vö. pl. Nov. 131,7.
82 „Ecclesia quae usque ad decem habuerit mancipia super se habeat sacerdotem; quae vero minus

habuerit  mancipia,  aliis  coniugatur  ecclesiis”: CONC.  TOLET.  XVI (693)  c.  5:  Concilios
visigóticos  e  hispano-romanos (España Cristiana.  Textos  I)  (ed.  J.  Vives;  Barcelona–Madrid
1963) 502.

83 „Ad unamquamque ecclesiam curte et duos mansos terrae pagenses ad ecclesiam recurrentes
condonant, et inter centum viginti homines, nobiles et ingenuis similiter et litos, servum et ancil-
lam eidem ecclesiae tribuant”: CAROL. MAGN.,  Capit. de partibus Saxoniae, c. 15:  Capitularia
regum francorum I (Momumenta Germaniae Historica Cap. I) (ed. Alfredus Boretius; Hannover
1883) 69.

84 „Decem ville ecclesiam edificent, quam  duobus mansis  totidemque mancipiis  dotent, equo et
iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX minutis bestiis. Vestimenta vero et coopertoria rex
prevideat,  presbiterum et  libros  episcopi”: S.  STEPHANUS,  Decretorum  liber  secundus,  c.  1:
A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (szerk.
Závodszky Levente; Budapest 1904) 45.
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(illetve saját plébániájuk legyen), ez a folyamat még a középkor végére sem
volt lezártnak tekinthető.85 Ugyanakkor elmondható, hogy a plébániák, illet-
ve a hozzájuk hasonló intézményes formák hálózata már a 13. században az
egész Nyugaton elterjedt.

5.2. Plébániai struktúrák a városokban

A városok plébániai szervezetének a fentiektől eltérő története volt.86 A leg-
nagyobb városokban, így Rómában és Alexandriában a plébániák előfutárai-
nak tekintett intézményes formák (templomok rendszeresen ott miséző pa-
pokkal)  már  a  vidéki  templomok  elterjedése  előtt  megjelentek.  A
városokban erősebbek voltak az egyházmegye igazgatási és gazdasági egy-
ségének kötelékei. A 9. századtól gyakoriakká válnak a társasegyházak (ecc-
lesiae collegiales). Így a nagyobb középkori városokban a társasegyházak,
papi közösségre bízott  templomok egész rendszere fejlődik ki.  Ezeknek a
templomoknak plébániai  funkcióik is  vannak.  Élükön olykor apát,  illetve
prépost áll, és saját plébániai területtel is rendelkeznek. A plébániai körzetek
a  városokban  is  gyakran  betöltenek  világi  közigazgatási,  bíráskodási  és
adóztatási szerepet. Ezt a rendszert a 13. században megbontja a koldulóren-
dek megjelenése.87 A pápai dekretálisok egyre inkább hangsúlyozzák, hogy
az új plébániák alapítása és a meglévők felosztása a püspök joga.88 Egyes
olasz városokban, például Cataniában a plébániákra való felosztás, főként
pedig a város területi egységei lelkipásztori gondozásának egy meghatáro-
zott papra való rábízása véglegesen csak a legújabb időkben szilárdult meg.
A városok fejlődésével és a népesség számának növekedésével az új plébá-
niák alapítása egyre gyakoribbá vált. Mindez természetesen érintette a plé-
bániák gazdasági helyzetét is.

6. A PLÉBÁNIA GAZDASÁGI ÖNÁLLÓSÁGA 

Mint említettük, az ókorban az egyházmegyék vagyoni szempontból egyet-
len egységet alkottak. Caesarius arles-i püspök volt az, aki a vidéki templo-
mok számára igyekezett bizonyos önállóságot biztosítani a vagyonkezelés
terén. Az általa vezetett carpentras-i zsinaton korlátozni próbálta a püspö-

85 Vö. BADER, Karl Siegfried, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (Weimar 1962) 183–190.
86 Az olasz városok plébániai szervezetének sajátosságairól a kései középkorban lásd pl.: RONZANI,

Mauro, Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentriona-
le, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo… I, 307–349. 

87 LEISCHING 1721.
88 Vö. pl. X 3.48.3.
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köknek azt a lehetőségét, hogy magukhoz vonják a vidéki templomok anya-
gi javait. Ez csupán akkor volt megengedett, ha a vidéki templomok gazda-
gok voltak, a székesegyház pedig súlyos szükséget szenvedett.89 A II. bragai
zsinat megtiltotta a püspököknek azt is, hogy az egyes templomoktól külön-
leges járandóságokat követeljenek, főként pedig, hogy igényt támasszanak a
plébániatemplomban  a  népétől  felajánlott  adományok  egyharmadára.  Az
adományoknak az a része ugyanis a templom világítására és karbantartására
szolgált.90 Gyakoriak voltak a visszaélések az alapítók vagy a magánegyhá-
zak tulajdonosai részéről is. Ők ugyanis hajlamosak voltak haszonszerzés
céljából alapítani templomot földjükön és fenntartani maguknak a templom
jövedelmének felét. A II. bragai zsinat például megtiltja, hogy a püspök be-
leegyezését adja olyan templom építéséhez, amelyet a tulajdonos ilyen szán-
dékkal kíván létrehozni.91

A 8–9. században a latin országokban a keresztelőtemplomok, a germán
országokban pedig a nagy plébániák eredeti templomai (Urkirchen) voltak a
plébániai szervezet alapvető egységei. A szolgálat gazdasági alapja – mint
láttuk  –  gyakran  egy  meghatározott  földterület  volt,  amelyet  tartósan  az
adott templom céljaira jelöltek ki szolgákkal és más működési feltételekkel
együtt. Voltak azonban olyan – a püspöktől kapott – jogok is, amelyek a
templomot  kormányzó pap jövedelmét  biztosították,  így az  egyházi  tized
egy bizonyos részéhez való jog, az adományok, amelyek a hívektől folytak
be, akik legalább a nagy ünnepeken kötelesek voltak a keresztelőtemplomba
menni, továbbá a „stólapénzekhez”, vagyis a szentségek és szentelmények
kiszolgáltatása alkalmából fizetett összegekhez való jog. Különös fontossága
lehetett a keresztelőtemplomot vezető pap jogának a halottak eltemetésére.92

A tizedek és a többi plébániai jogok rendszere megkívánta a plébániák terü-
letének pontosabb meghatározását, hogy tudni lehessen, kihez tartoznak az
egyes hívek, és kit illetnek a tőlük származó jövedelmek.93

89 „Si ecclesia ciuitatis eius, cui episcopus praeest, ita est idonaea ut Christo propitio nihil indegiat,
quidquid parrociis fuerit derelictum clerecis, qui ipsis parrociis deseruiunt, uel reparationibus ba-
silicarum rationabiliter dispensetur. Si uero episcopum multas expensas et minorem substantiam
habere constiterit, parrociis, quibus largior fuerit conlata substantia, hoc tantum, quod clericis uel
sarchetictis  ratinonabiliter  sufficat,  reseruetur…”: CONC.  CARPENTORAT. (527),  c.  1:  Concilia
Galliae A.511–A.695 48.

90 CONC. BRACAREN. II (572) c. 2.
91 CONC. BRACAREN. II (572) c. 6. A Decretum Gratianiban: D.1 c. 10 de cons.
92 Vö. pl. CONC. TRIBUR. (895) c. 15; HALLERMANN, Heribert, Pfarrei und pfarrliche Seelsorge. Ein

kirchenrechtliches  Handbuch  für  Studium  und  Praxis (Kirchen-  und  Staatskircherrecht  4)
(Paderborn–München–Wien–Zürich 2004) 35–38.

93 „Ut terminum habeat unaquaeque ecclesia, de quibus villis decimas recipiat”: REGINO, De syno-
dalibus causis I,25: Reginonis Abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis (ed. Friedrich
Wilhelm Hermann Wasserschleben; Lipsiae 1840) 37. Vö. már CAPITUL. ANSEGISI I,149.
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7. KÖVETKEZTETÉSEK

A plébánia jelenlegi intézményének előzményeit áttekintve az első tizenegy
évszázadban, összefoglalásul az alábbi megállapításokat tehetjük azoknak a
lelkipásztori egységeknek a természetéről és szerepéről, amelyek a mai plé-
bániák feladatainak döntő részét betöltötték:

1.) Az Egyház küldetését (a missziót), az evangelizációt, a hitélet szerve-
zését, a szentségek kiszolgáltatását, a liturgia végzését és a keresztény kö-
zösség minden egyéb funkcióját  helyi  szinten a  már  igen korán egyetlen
püspök vezetése alatt álló egyházak látják el.

2.) A püspök mellett egyre világosabbá és általánosabbá válik a presbite-
rek szerepe, akik a püspök által vezetett testületet alkotnak, és jogosultak az
eucharisztikus ünneplést a püspök beleegyezésével annak távollétében ve-
zetni. A püspök és a presbitérium közti kapcsolatok a 3. század első felére
világossá, állandóvá és általánossá válnak.

3.) Már a 2. századtól kezdve, de a 3. századtól teljesen nyilvánvalóan
megtalálhatók a keresztény istentisztelet számára rendelt sajátos épületek és
helyek. Diocletianus üldözése alatt kísérletet tettek a keresztény templomok
lerombolására.

4.) A 313-as konstantitni egyházbékétől,  majd még inkább Theodosius
edictumától (380) fogva széles néprétegek csatlakoznak a keresztény vallás-
hoz. Ugyanakkor sok keresztény templomot helyreállítanak és újakat építe-
nek. Közben fokozatosan megjelennek a magánháznál végzett liturgiát tiltó
rendelkezések.  A  templomok  vagy  kápolnák  alapításához  megkívánják  a
püspök döntését.

5.) Mindezek következtében számos templom épül a nagy városokban, de
a városok határán kívül, vidéken is. Ezeket a templomokat a városokban a
presbitérium tagjai látják el, vidéken pedig eleinte khórepiszkoposzok, vagy-
is a város püspökétől  függő felszentelt  püspökök vagy olyan presbiterek,
akik külön megbízást kapnak a püspöktől a liturgia végzésére, a prédikálás-
ra, a keresztelésre és szükség esetén olykor a bűnbánóknak a kiengesztelő-
dés megadására is. 

6.) Az 5–6. század folyamán – sőt egyes helyeken már a 4. században –
ezek a presbiterek egyre inkább tartósan vidéken laknak, és az ottani temp-
lomban rendszeresen (akár mindennap) vezetik az imát és a liturgiát.

7.) A keresztény hit általános elterjedésével Nyugaton, először Galliában,
az Ibériai félszigeten és természetesen Itáliában, majd más, főként germán
népektől lakott régiókban is a keresztény hitre térítés és a vidéki templomok
alapítása gyakorlatilag párhuzamosan történik. Templomokat építenek fal-
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vakban vagy nagyobb földrajzi egységek központi helyein éppúgy, mint a
nagybirtokosok gazdaságaiban. Az előbbi esetben – még ha a püspök vagy a
világi hatalom kezdeményezésére is – az építkezés és a működés gazdasági
feltételeit valamilyen formában a közösség biztosítja. Az utóbbi (magánegy-
házi)  konstrukcióban a  tulajdonosok alapítják  meg saját  templomukat,  az
Egyháznak pedig esetenként küzdenie kell azért, hogy az ilyen templomok-
ba a papot a püspök nevezhesse ki.

8.) Az egyetlen falut magában foglaló plébánia modellje a középkor első
felében nem jellemző. A legelterjedtebb a „nagy plébánia” (pieve), melynek
központját egy keresztelőtemplom vagy anyaegyház képezte. Azt a papot,
aki ennek a templomnak az élén áll, immár tartósan és nem csak delegáció
alapján megilleti a jog a szentségek és szentelmények kiszolgáltatására, az
ünnepi szentmisék bemutatására, különösen az év legnagyobb ünnepein, a
hívők adományaira vagy legalább azok jelentős részére, a tized egy bizo-
nyos részére, valamint a templom számára rendelt föld haszonélvezetére. A
„nagy plébánia” területén gyakran más templomok is vannak, amelyek nem
rendelkeznek mindezen jogokkal, csupán némelyikkel, például vasárnap mi-
sét tarthatnak a híveknek, temethetnek, egyes esetekben keresztelési joguk is
van. Ám e templomok jogai változásokon mennek keresztül. A 13. századra
kirajzolódik egy olyan egyházszervezeti egység képe, amelyre jellemző egy
meghatározott terület, az ott lakó hívők csoportja, egy templom és egy tartó-
san odarendelt pap, aki a liturgiát végezi és rendelkezik a plébániai jogok-
kal. Ezek a jogok azonban még nincsenek világosan és pontosan meghatá-
rozva, és nem mindenütt azonosak.

9.) Igaz, hogy a kereszténnyé vált Római Birodalomban és a középkori
nyugati keresztény országokban a vallási és a világi szféra szerves egysége
és átfedése igen erős volt, ez a helyzet azonban nem csupán valamilyen poli-
tikai stratégia eredményeként jött létre. A korai középkor vidéki közösségei-
nek élete olyan összetett kölcsönös függőséggel járt az egyes személyek kö-
zött, hogy a gazdasági, erkölcsi, jogi és vallási vonatkozásokat nem lehetett
elválasztani egymástól. Ám a konstantini egyházbéke előtti keresztény kö-
zösségeket  is  erős  összetartozás  és  az  élet  minden  területén  való  szoros
együttműködés jellemezte. Az Egyház közössége belső döntési és szolidari-
tási mechanizmusokkal rendelkezett olyan viszonylatokban is, amelyeket ma
polgárinak neveznénk.  A keresztény közösség tehát  sohasem volt  elvont,
tisztán spirituális valóság. Az Egyház láthatósága megkívánta a helyi, fizikai
és társadalmi láthatóságot is.

10.) A plébánia intézménye fejlődésének minden szakaszában központi
szerepet  játszik  az  istentiszteleti  célra  rendelt  épület,  amelyet  a  források
gyakrabban és hangsúlyosabban említenek, mint bármely más szempontot.
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♦ ♦ ♦    E R D Ő  P É T E R

Ha manapság a templomépületek kényes kérdéseket vetnek fel, nem feled-
kezhetünk meg hozzájárulásukról az Egyháznak – mint közösségnek is! – a
konkrét láthatóságához. Ez megvilágíthatja a már létező templomok jelentő-
ségét, de kritériumokat szolgáltat egyes templomok megszüntetésének mér-
legeléséhez és új templomok építéséhez is.

11.) Ha napjainkban gyakran úgy gondolunk is a plébániára, mint az ál-
landóság és a rendszeres lelkipásztori tevékenység szimbólumára, nem fe-
ledkezhetünk meg arról,  hogy a  plébániák születésének és elterjedésének
legfőbb indoka az evangelizáció és a misszió volt.
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