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JACZKÓ SÁNDOR 

A váradi szinodális könyv 

utóélete a magyarországi nyomtató műhelyekben 

A középkori egyházi részleges jogalkotás vizsgálata során az egyházmegyei 
zsinati határozatok szövegkiadására és ismertetésére

1
 egyre nagyobb figyelem irá- 

nyul Európa szerte. Hazánkban négy hazai egyházmegyéből, az esztergomi, a nyit- 
rai, a veszprémi és a váradi püspökségből valamint a szepesi prépostságból marad- 
tak fenn ilyen jogszabálygyűjtemények.

2
 A püspöki rendelkezések kritikai kiadása 

és szakszerű tanulmányozása idáig az esztergomi egyháztartomány dokumentu- 
maira korlátozódott. Az esztergomi konstitúció kodikológiai vizsgálatát Borsa  
Gedeon kezdeményezte.

3
 Erdő Péter az esztergomi szinodális könyv külföldi ká- 

nonjogi forrásainak feltárását végezte el.
4
 Ennek köszönhetően lehetővé vált a hazai 

partikuláris jog elhelyezése a korabeli európai viszonylatban. Az esztergomi egy- 
háztartomány egyházmegyei zsinati határozatainak rendszere a veszprémi szino- 
dális könyv kritikai kiadásával vált teljessé.

5
 A fenn említett szerzőknek köszön- 

 
1 PONTAL, Odette: Les Statuts synodaux. Turnhout, 1975. /Typologie des sources du Moyen Âge 

occidental 11./; CHENEY, Christopher R.: English Synodalia of the Thirteenth Century. (second ed.) 

Oxford, 1968.; AVRIL, Joseph: L'evolution du synode diocésain, principalement dans la France du 

Nord du Xe au XIIIe siècle. In: Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval 

Canon Law, Cambridge, 23–27 July 1984. Ed. Peter LINEHAN. Città del Vaticano, 1988. /Monu- 

menta Iuris Canonici, Series C: Subsidia 8./. 305–325.; HELMRATH, Johannes: Partikularsynoden 

und Synodalstatuten des späteren Mittelalters im europäischen Vergleich. = Annuarium Historiae 

Conciliorum 2002. 57–99.  
2 SZENTIRMAI, Alexander: Die ungarische Diözesansynode im Spätmittelalter. = Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung (47.) 1961. 280–282. 
3 Az esztergomi konstitúció három kiadást élt meg a Mohács előtti időszakban. BORSA Gedeon: 

Constitutiones Novae Almae Ecclesiae Strigoniensis. = Magyar Könyvszemle (továbbiakban: MKsz) 

1956. 287–293. Borsa később beszámolt arról, hogy az esztergomi egyházmegyei határozatok addig 

ismeretlen bécsi kiadását a zágrábi Érseki Könyvtárban megtalálta és katalogizálta. UŐ.: Hazai 

egyházmegyék Mohács előtt nyomtatott zsinati határozatai. = MKsz 1986. 67–74.  
4 A kortárs spanyol egyházjogi szerzők által használt szinodális könyv, mint műfaj fogalma teljes 

mértékben alkalmazható az esztergomi zsinati határozatokra. ERDŐ Péter: Az esztergomi szinodális 

könyv. = MKsz 1993. 263–278. Az esztergomi norma legfontosabb forrása a Nanker krakkói püs- 

pök által 1320-ban kiadott rendelkezés. UŐ.: Az esztergomi szinodális könyv (1382) lengyel forrásai. 

= MKsz 1997. 1–15. 
5 A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Közzéteszi: SOLYMOSI László. Bp. 1997. 
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hetően kirajzolódott az esztergomi egyháztartomány forrásokból dokumentálható 
szinodális anyaga. 

A váradi egyházmegye 1524-es zsinati határozata a fentiekkel ellentétben nem 
az esztergomi érseki tartományban keletkezett, hanem a kalocsai egyháztartomány 
középkori szinodális rendelkezése. Jogtörténeti vonatkozása egyedülálló, mivel 
jelenlegi ismereteink szerint ez a kalocsai érseki tartomány egyetlen fennmaradt 
középkori zsinati törvénykönyve. Szélesebb körű tanulmányozását jelentősen gá- 
tolta, hogy nyomtatott formában nem jelentették meg, csak kéziratos formában 
lehet hozzáférni. Bunyitay Vincze 1883-ban megállapította, hogy a püspöki ren- 
delkezés lapjai „még kiadatlanok, de a bevezető sorokat kivéve, egész terjedelmök 
szóról-szóra megegyezik a veszprém-egyházmegyei 1515-iki zsinat végzéseivel.”

6
 

Majd Békefi Remig a norma 39 címe közül két rész, a „Sequitur sextum sacra- 
mentum de ordine clericali” és a „De promovendis ad sacros ordines” kezdetű  
cikkely olvasatát készítette el 1910-ben.

7
 

A Magyar Országos Levéltárban rendelkezésre álló kézirat
8
 alapján lehetővé vált 

a váradi határozatokra vonatkozó legfontosabb adatok feltárása és egyben az esz- 
tergomi egyháztartomány szinodális könyveivel való összehasonlítása.

9
 Az aláb- 

biakban azt vizsgáljuk, hogy a váradi határozatok hogyan illeszkednek a hazai 
középkori konstitúciók családjába.

10
 

A dokumentum formai leírása 

A váradi egyházmegyei zsinat határozatait tartalmazó 285×215 mm méretű 
összefűzött kézirat terjedelme 28 lap. A laponként átlagosan 40 sort tartalmazó 
egyhasábos szöveg nem tartalmaz oldalszámozást. Néhány kisebb sérüléstől el- 
tekintve a kézirat jó állapotban van. A gótikus folyóírás külföldi egyetemen kép- 
zett, vagy legalább hiteleshelyen gyakorlatot szerzett személy keze munkájára utal. 
Sajnos, a kézirat kissé csonka, az utolsó lap hiányzik. A határozatokat lezáró ün- 
neplajstrom december hónap közepén félbeszakadt. A hiány egyáltalán nem jelen- 
tős. Az utolsó lap a többi szinodális könyv ünneplajstromából nagy biztonsággal 
kiegészíthető. 

A dokumentum fölérendeltségről árulkodik, a közlő és a címzett között hierar- 
chikus viszony van. A szöveg kibocsátója a váradi püspök. A határozatok címzettje 

 
06 BUNYITAY Vincze: A váradi püspökség története I. Nagyvárad, 1883. 374. 
07 BÉKEFI Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. 452–454. 
08 Jelzete: DL 29416 
09 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 37. Solymosi a veszprémi szinodális könyv 

közzététele során a 27. jegyzetben szorgalmazta a váradi határozatok és az esztergomi egyháztar- 

tomány ismert zsinati rendelkezéseinek összehasonlítását. 
10 A hazai részleges zsinatok és egyházmegyei jogszabályok ismertetéséhez l. ERDŐ Péter: A rész- 

leges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött középkori kódexekben. = MKsz 1992. 

304–308. 
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a papság, a klerikusok és szerzetesek, különösen is a plébánosok valamint a fő- és 
alesperesek. Szövegtanilag a két fél egymásra utaltsága és kölcsönössége hang- 
súlyos,

11
 ami egyházi környezetben a 15. századtól megszokottnak mondható. Az 

irat valódi célja, hogy a püspöki rendelkezéseket az egyházmegye teljes igazga- 
tási területén maradéktalanul és minél hamarabb végrehajtsák. 

Bónis György szerint az esztergomi egyháztartomány területén fennmaradt zsi- 
nati határozatok közös jellemzője „a meglazult egyházi fegyelem helyreállítása, 
a helynökök, főesperesek és esperesek tekintélyének növelése.”

12
 Habár kijelenté- 

sét a mi szempontunkból nézve a másik egyháztartomány korábbi zsinati határo- 
zataira tette, Bunyitay is közel hasonlóképpen magyarázta a váradi zsinat összehívá- 
sát.

13
 A norma kibocsátását a hitújítók elleni fellépésként értelmezte, ami egyben 

az erkölcsi élet emelését illetve a teológiai ismeretek gyarapítását célozta. A váradi 
dokumentum az 1521-es wormsi birodalmi gyűlés és a mohácsi csatavesztés között 
keletkezett. Luther tanait ekkor már Erdélyben is ismerték és követték.

14
 A váradi 

határozatok ezért előírták a főesperesek számára, hogy a kánoni vizitáció során 
érdeklődjenek az eretnekségekről és a katolikus egyház tanításával szembeni visz- 
szaélésekről.

15
 Véleményünk szerint a zsinat összehívása és a határozatok kiadá- 

sa a katolikus egyház teológiai tanításának összegzésére és védelmére irányult. 

A váradi szinodális könyv meghatározása 

Az egyházmegyei zsinaton kiadott püspöki végzések a részleges jogalkotás 
fontos törvényei. Az újabb kutatásoknak köszönhetően

16
 a szinodális könyv, mint 

műfaj tovább pontosítja a hasonló rendelkezések jellegét és tartalmát is. Erdő 
Péter kutatatásának köszönhetően tudjuk, hogy az esztergomi norma teljes mér- 
tékben megfelel az előírt kívánalmaknak.

17
 A váradi egyházmegye törvénygyűjte- 

 
11 „Nos summo pastori, Domino nostro Iesu Christo in communi de vobis rationem reddituri 

sumus, vos vero de plebibus vobis commissis.” DL 29416. p.1. 
12 BÓNIS György: Az egyházi bíráskodás fejlődése a Mohács előtti Magyarországon. In: BÓNIS 

György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás fejlődése a középkori Magyarorszá- 

gon. Szerk. BALOGH Elemér. Bp. 1997. /Jogtörténeti Tár 1/1./ 647. 
13 BUNYITAY: A váradi …., i. m. (6. jegyzet) 374. 
14 A király Gerendi Miklós titkárt küldte Erdélybe a szászokhoz Luther tanainak terjedése miatt. 

L. Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából I. Szerk.: BUNYITAY Vince, RA- 

PAICS Rajmund, KARÁCSONYI János. Bp. 1902. 138–140. 
15 „ac rerum ecclesiasticorum inquirant et referant. Item de sectis heresibus, abusibus contra 

dogmate sancte Romane ecclesie.” DL 29416 p.17–18. 
16 ALONSO RODRÍGUEZ, Bernardo–CANTELAR RODRÍGUEZ, Francisco–GARCÍA Y GARCÍA, Antonio: 

Liber synodalis. Para la historia de un concepto. In: Studia in honorem eminentissimi Cardinalis 

Alphonsi M. Stickler. Ed.: Card. Rosalio Iosepho CASTILLO LARA. Roma, 1992. /Studia et textus 

historiae iuris canonici 7./ 1–11. 
17 ERDŐ Péter: Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn: Gesammelte Studien. Berlin, 2005. 

15–16. 



196 Jaczkó Sándor  

[196] Ksz2010-2-03.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:23:00 

ményére a szinodális könyv kifejezést még nem alkalmazták, a kézirat is határo- 
zatokként (statuta) azonosítja magát. 

A műfaj szorosan vett fogalmának személyi feltétele, hogy a püspök vagy távol- 
léte esetén személyes megbízottja adja át és hirdesse ki a határozatokat a papság 
részére. A kibocsátó személye, annak hivatala garantálja a rendelkezés kötelező 
törvényi erejét és szintjét. A kihirdetés mint aktus nem egy alkalmi katekézis vagy 
egyszerű megbeszélés. A promulgáció ebben az esetben a részleges törvény ki- 
hirdetését jelenti az egyházmegyei zsinaton. A szinodális könyvre vonatkozó tar- 
talmi feltétel, hogy a dokumentumban hittani ismeretek, elsősorban dogmatikai 
meghatározások és pasztorális rendelkezések szerepeljenek. 

Eleget tesz-e a váradi normatíva ezeknek a kívánalmaknak? Vizsgáljuk meg, 
hogyan teljesül az említett két feltétel a váradi anyagban. A bevezető részből

18
 egy- 

értelműen kiderül, hogy a rendelkezés Perényi Ferenc
19

 váradi püspök (1500?− 
1526) nevében született.

20
 A püspök az egyedüli törvényhozó egyházmegyei szin- 

ten. Bunyitay feljegyzése szerint Perényi 1524. július 24-ére hívta össze a zsinatot.
21

 
A szinodális könyv első lapjának tetején a következő dátum szerepel: „1524. 29. 
die iulii”. A zsinati időpontok általában a székesegyház patrociniumához igazod- 
tak. A Szent László király által építtetett váradi székesegyház

22
 patrónusa Szűz 

Mária volt, címünnepét Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) tartották. Mint 
látható, a váradi zsinat időpontja jelentősen eltért a védőszent ünnepétől. Miért 
nem a székesegyház búcsúnapján tartották a zsinatot? 

A székesegyház liturgikus életében
23

 kitüntetett tisztelet övezte az alapító Szent 
László királyt, aki ide volt eltemetve. Az egyházi év során két ünnepe volt a közép- 
korban, az egyik a szentté avatása

24
 (elevatio) június 27-én. A liturgikus könyvek 

 
18 Az egyes nyomtatásban megjelent esztergomi zsinati határozatok elején lévő érsekek meg- 

nevezéséhez lásd: BORSA: Hazai egyházmegyék …, i. h. (3. jegyzet) 70. 
19 A püspök Perényi Imre nádor és Báthori Magdolna elsőszülött fia. Perényi a Szatmári-Thurzó 

rokonság befolyásos összekötetésinek köszönhetően az egyházi és az országgyűlési törvények til- 

tása ellenére 1508-ban megkapta az erdélyi püspök uradalmát. A pápai jóváhagyást csak jóval később, 

1513-ban kapta meg. II. Ulászló 1514. november 19-én a jóval jövedelmezőbb váradi püspökségbe 

helyezte át. X. Leó pápa 1515. április 30-án erősítette meg hivatalában. Vö.: BUNYITAY: A váradi …, 

i. m. (6. jegyzet) 369–377. 
20 „Eapropter nos Franciscus de Peren episcopus ecclesie Waradiensis comesque perpetuus co- 

mitatus Byhoriensis … infrascriptas constitutiones dudum per antecessores nostros editas ex nunc 

de novo ad vestram notitiam presentibus duximus deferendas, et in hac sancta synodo publicandas, 

mandantes easdem sub penis adiectis inviolabiliter observari” DL 29416 p.1. 
21 BUNYITAY: A váradi …, i. m. (6. jegyzet) 374. 
22 BALOGH Jolán: Varadinum. Várad vára I. Bp. 1982. /Művészettörténeti füzetek 13/1./ 10–15. 
23 TÖRÖK József: Szent László liturgikus tisztelete. In: Athleta Patriae. Szerk. MEZEY László. 

Bp. 1980. 139–144. 
24 A szent kultuszának kialakulásához: KLANICZAY Gábor: Szent László kultusza a 12–14. szá- 

zadban. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk.: KLA- 

NICZAY Gábor, NAGY Balázs. Bp. 1999. 357–374; GERICS József–LADÁNYI Erzsébet: Szent László 
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döntő többségében valamint a kortárs szinodális könyvekben ez az ünnep sze- 
repelt.

25
 A másikat július 29-én tartották, amikor a szent temetésére emlékeztek. 

A többi hazai szinodális könyvben ez az ünnep nem szerepelt, a váradi ünneplista 
„Depositio beatissimi Ladislai regis”

26
-ként tartotta számon. A szinodális könyv 

feliratában ez a dátum szerepel, a váradi zsinat Szent László temetési évforduló- 
jához kapcsolódott. 

Az időpont választásában szerepe lehetett annak, hogy a szent korábbi ünnepe 
(június 27.) közel van az apostolfejedelmek napjához és az aratás kezdetéhez is. 
Ellenben az országos viszonylatban kevésbé ismert júliusi megemlékezésen a pap- 
ság jobban elfért a nagyobb ünnepeken zsúfolt búcsújáró helyen. A temetés nap- 
jához igazodó évfordulós requiem megfelelő alkalom lehetett a zsinat összehívá- 
sára és ünnepélyes misére. 

Az eddigi kánonjogi kutatások alátámasztják, hogy a szinóduson megjelent pa- 
pok és szerzetesek, önálló jogalkotói tevékenységet nem folytattak, munkájuk 
a tanácsadásban kimerült.

27
 Ezt erősíti meg a váradi határozatok bevezető része, 

miszerint a dokumentum a „hozzáértő személyek tanácsával és az említett váradi 
egyház káptalanából való testvérek egyetértésével”

28
 készült el. Az egyes jogsza- 

bályok aktualizálásában, valamint az egyetemes norma adoptálásában a jogtu- 
dósoknak meghatározó szerepük volt, akik az egyetemi műveltségű kanonokok 
közül kerültek ki középkor folyamán.

29
 A név szerint nem említett összeállítók 

Perényi Ferenc személyes környezetéhez, a teológiai, egyházjogi és liturgikus mű- 
veltségű kanonokokhoz tartoztak. A váradi kanonokok döntő részben Krakkóban 
folytattak egyetemi tanulmányokat, többségük kánonjogi diplomával tért haza. Az 
összeállítókra utaló általános formula korábban az esztergomi szinodális könyv- 
ben is szerepelt, értelemszerűen csak a helységnevet változtatták meg benne. A ki- 
hirdetés módja is kiderül, egyszerűen a papság tudomására hozták.

30
 Ez valószí- 

nűleg a korban szokásos egyszeri és ünnepélyes felolvasással történt meg a zsinat 
zárásaként.

31
 

                                                                                                                                  
„csodás” tettei krónikáinkban. = MKsz 2001. 20–31; KLANICZAY Gábor: Szent László „csodás” 

tettei krónikáinkban. = MKsz 2001. 393–410. 
25 Vö.: BATTHYÁNY, Ignatius: Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciam adiacen- 

tium. III. Albae Carolinae, Claudiopoli, 1785–1827. 491. és 566; SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi 

…, i. m. (5. jegyzet) 106. 
26 Vö.: DL 29416 p.27. 
27 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 266–267. Vö.: BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. 

(25. jegyzet) 259; SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 46. 
28 „prudentum participato consilio, et consensu fratrum de capitulo antedicte nostre ecclesie 

Waradiensis, infrascriptas constitutiones” DL 29416 p.1. 
29 Kristóf Ilona kutatásai a váradi káptalan működését és személyi összetételét 1440–1526 között 

részletesen leírják. KRISTÓF Ilona: A váradi káptalan méltóságviselői 1440–1526 között. = Turul 

2004. 10–19. Uő.: Személyes kapcsolatok Váradon (1440–1526). = Fons 2001. 67–84. 
30 „ad vestram notitiam presentibus duximus deferendas, et in hac sancta synodo publicandas” 

DL 29416 p.1. 
31 Vö. SZENTIRMAI: Die ungarische … , i. h. (2. jegyzet) 281. 
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A váradi határozatok címjegyzéke
32

 már előrevetíti a második feltétel teljesülé- 
sét. A határozatok első része a szentségek kiszolgáltatásának elméleti és gyakor- 
lati tudnivalóit ismerteti. A második rész a 10. artikulustól kezdve a dekretális jog 
közismert témáival foglalkozik, mint például simónia vagy a kiközösítés. A lelki- 
pásztorkodó papság életének és tevékenységének szabályozása kitér az anyagi és 
a lelki javak lelkiismeretes kezelésére is. A váradi normatíva teljes mértékben 
megfelel a „liber synodalis” szorosan vett formai és tartalmi előírásainak. Továb- 
biakban a szinodális könyv megnevezést ilyen értelemben használjuk a váradi rész- 
leges törvény kapcsán. 

A váradi szinodális könyv szerkezete 

A váradi szinodális könyv struktúrája változtatás nélkül követi a korabeli hazai 
egyházmegyei határozatok gyakorlatát. A prológus négy nagy témába rendszerezi 
a könyv törzsanyagát. A váradi részleges törvény a zsinati határozatokra jellemző 
szentségtani megalapozással kezdődik. A szinodális könyvet korabeli elnevezés- 
sel gyakran „Summa Sacramentum”-ként tartják számon a szentségek kiszolgál- 
tatásának részletes ismertetése miatt.

33
 A rendelkezések kiemelt jelentőségük és 

témájuk miatt az egyház saját jogrendjébe tartoznak. A témakör szerkesztésében 
a megszokott skolasztikus rendszeresség érvényesül. Az összeállítók mind a hét 
szentségnek külön fejezetet szántak. A norma kitér a felvevő és a kiszolgáltató szá- 
mára előírt általános jogi előírásokra, adott esetben egyedi eljárásra. Az egyes feje- 
zetekben a dogmatikus traktátusokat a pasztorális tudnivalók követik. A szentsé- 
gekről szóló elméleti tudnivalókra a korábbi zsinatok rendelkezési szolgálnak 
mintául. A fejezetek nem a szakramentumok antik sorrendjét követik. A beavató 
szentségek harmóniája megtörik, mert a keresztség és a bérmálás után nem az 
eucharisztia, hanem a bűnbánat szentsége szerepel.

34
 

A törzsanyag második része a szentségek lelkiismeretes őrzését tárgyalja. A „custo- 
dia sacramentorum” a korabeli szentségtan gyakorlati alkalmazása. A szentségek 
az egyház tanítása szerint értékesek, ezért a lelki kincsek védelméről gondoskodni 
kell. A szentségek, a szentelmények és a megszentelt tárgyak őrzésének jelentő- 
sége abban rejlik, hogy a misztérium méltóságát megőrizzék, másrészt az ártó szán- 
dékot távol tartsák. A váradi norma megerősíti a szentségek kiszolgáltatására 
használatos olajok körültekintő tárolását. A szentségek őrzésével, különösen 

 
32 L. az I és II. számú melléklet 
33 PONTAL, Odette: Les statuts de 1230 ŕ 1260. Paris, 1983. /Les statuts synodaux français du XIIIe 

siècle 2./ 237–264. 
34 A szentségek középkori sorrendje a vezeklési fegyelem változásával és a gyermekkeresztelés 

elterjedésével függ össze. A hazai kortárs szinodális könyvek hasonló sorrendben tárgyalják a szent- 

ségeket. SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 52–66. Az esztergomi szinodális könyv- 

ben az első két szentség megfogalmazása hiányosan maradt fenn. Vö.: BATTHYÁNY: Leges … , i. m. 

III. (25. jegyzet) 548–551. 
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az eucharisztia védelmével kapcsolatban a Liber Extra rendelkezéseit ismétli meg.
35

 
A szinodális könyv a liturgikus kellékek és eszközök anyagáról és használatáról 
is rendelkezik. Az oltáron mindhárom abrosz tiszta legyen, egy évben kétszer

36
 

kell kimosni a papi ruhákkal együtt. Ezeken kívül az ereklye, a kereszt, a szük- 
séges liturgikus könyvek, a gyertyák és a pixis szükséges kellékei a misézésnek. 
A nők korabeli társadalmi helyzetéből következik, hogy nem ministrálhatnak és 
a kelyheket sem érinthetik. 

A harmadik tartalmi egység liturgikus vonatkozású, az istentiszteletek (liturgia, 
vesperás és matutinum) végzését szabályozza. A váradi norma ebben a részben is 
az egyetemes jogszabályokat követi. A mise végzése nem fakultatív cselekedet, ha- 
nem a pap kötelessége. A 12. századi pápai törvényhozás már tiltja a binálás szo- 
kását, azaz napi egy mise végezhető megengedetten. A kánoni rugalmasság elve 
megengedi karácsony napján és a jog által megengedett esetekben is a naponkénti 
több misét.

37
 Ilyenkor a consumatio és a purificatio az utolsó misén volt csak. Mivel 

a liturgia a legkitüntetettebb szertartás, ezért a váradi szinodális könyv előírja, hogy az 
áldozópapok figyeljenek a méltó és egységes végzésre. Ezt egészíti ki az a rendelke- 
zés, hogy az áldozópap halálos bűnben nem misézhet, csak ha előtte meggyónt. 
 A bevezetés szóhasználata szerint a lelkek és az egyházak kormányzása (in ani- 
marum et ecclesiarum regime ac dispensatione) című rész zárja le a határozatokat. 
A négy rész közül az egyházkormányzat tételes tárgyalása a leghosszabb terjedel- 
mű. Tartalmilag a legszerteágazóbb és legkülönbözőbb egyházjogi témákat öleli 
fel. Megfigyelhető, hogy a kor szokása szerint és morális állapota alapján a dekre- 
tális jellegű rendelkezések közül az egyházfegyelmi kérdések vannak túlsúlyban. 
 A váradi részleges egyházjogi törvényeket a szinodális könyv szerkesztésének 
elve alapján az egyházmegyére vonatkozó liturgikus naptár egészíti ki.

38
 A váradi 

szinodális könyv címjegyzéke alapján megállapítható, hogy rubrikái meglehetősen 
hasonló témával foglalkoznak, mint a hazai ismert kortárs szinodális könyvek. 
A két magyar egyháztartomány későközépkori zsinati határozatainak tematikája kö- 
zel azonos. Az alábbiakban részletesebben is megvizsgáljuk a váradi szinodális könyv 
valamint a kortárs veszprémi és az esztergomi zsinati rendelkezések viszonyát. 
 

 
35 Vö.: „Eucharistia et chrisma debent fideliter sub clavibus custodiri, et contra facientes sunt 

puniendi” in: X. 3. 44. 1 
36 Az első esztergomi szinodális könyv csak egy alkalmat ír elő. Vö. BATTHYÁNY: Leges … , i. m. 

III. (25. jegyzet) 270. A Codex Palatinusban ellenben már „saltem bis in Anno” szerepel. Vö.: 

BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 476. 
37 Vö.: „Sufficit sacerdoti semel in die celebrare, et excipit duos casus, scilicet necessitatem et 

festum Nativitatis” in: X. 3. 41. 3  
38 Az esztergomi szinodális könyv első változata jelenlegi formában kalendárium nélküli. Magya- 

rázatához l. SOLYMOSI László: Az esztergomi egyházmegye legrégibb ünneplajstroma. (Szent Adal- 

bert, Szórád-András és Benedek tisztelete az erdélyi szászoknál). In: Várkonyi Ágnes. Emlékkönyv. 

Szerk. TUSOR Péter. Bp. 1998. 89. A többi változat már kalendáriummal együtt maradt fent. 
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A váradi és a kortárs szinodális könyvek összevetése 

A váradi anyagban a többi ismert szinodális könyvhöz képest új dekretális téma 
nem szerepel. Mivel Bunyitay korábban említett megjegyzése szerint a váradi 
határozatok szövege teljesen megegyezik a veszprémi végzésekkel, ezért a kortárs 
szinodális könyvekkel való összehasonlítást ezzel kezdjük. Teljes mértékben logi- 
kusnak tűnik, hogy a szerkesztők az 1524-es váradi zsinathoz legközelebbi vagy 
leginkább elterjedt rendelkezéseket tekintették irányadónak. Azonban még a 16. szá- 
zad elején sem kívánták meg, hogy az egyszerű plébánosok rendelkezzenek a hatá- 
rozatok szövegével.

39
 Megelégedtek azzal, hogy a főespereseknek és az alespe- 

reseknek legyen birtokában ilyen gyűjtemény. Az 1510-es esztergomi zsinat is 
sürgette, hogy a papoknak is legyen saját példánya.

40
 

A veszprémi szinodális könyvet 1517-ben adták ki Bécsben. Az egyetlen fenn- 
maradt példányt Borsa Gedeon részletesen is ismertette.

41
 Az esztergomi törvény- 

gyűjtemény Mohács előtt három kiadást is megélt. Az esztergomi szinodális könyv 
Szécsi Dénes érsek 1450. évi zsinaton megújított változatát először 1484 táján ad- 
ták ki Velencében. Az 1493. évi zsinat ezt a rendelkezést módosította, amit 1494-ben 
Bécsben jelentettek meg. A Szécsi-féle szöveget minimális változtatásokkal újra- 
nyomtatták Velencében 5 évvel a váradi zsinat előtt 1519-ben.

42
 

A váradi norma bevezető része feltűnően különbözik a veszprémi szinodális 
könyv elejétől. A váradi szinodális könyv „Sicut Doctor summus” kezdetű cik- 
kelye

43
 a veszprémi anyagban nem található. Helyette Beriszló Péter veszprémi 

püspök keltezetlen levelét illesztették be. Beriszló hadügyi elfoglaltságai miatt nem 
tudott részt venni személyesen a veszprémi zsinaton.

44
 A bevezető levélben távol- 

létének okát közölte a megjelent papságnak.
45

 Perényi Ferenc váradi püspök ne- 
vében ilyen levelet vagy magyarázatot nem csatoltak a váradi határozatokhoz. 
Ebből arra következtethetünk, hogy személyesen is részt vett a tanácskozáson. 
A „Charissimi Fratres” kezdetű második prológus már közös anyagnak tekinthető. 
Az összeállítók értelemszerűen csak a helységneveket változtatták meg benne. 
A 2. prológus és a szentségtani rész közé illesztették be a „Nullus arma” kezdetű 
cikkelyt. 

 
39 SZENTIRMAI: Die ungarische … , i. h. (2. jegyzet) 281. és ERDŐ: A részleges egyházjog … , i. h. 

(10. jegyzet) 307. 
40 A hiány pótlásaként a régi szinodális könyv esetleges újra kinyomtatása is szóba jöhet. ERDŐ: 

Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 272. 
41 BORSA: Hazai egyházmegyék … i. h. (3. jegyzet) 71–74. 
42 BORSA: Hazai egyházmegyék … i. h. (3. jegyzet) 67–70. 
43 A váradi és az esztergomi szinodális könyv rubrikáit összehasonlító I. számú mellékletből 

kiderül, hogy a két esztergomi normatívában is szerepel az első prológus. 
44 A püspök akadályoztatása esetén a vikárius elnököl az egyházmegyei zsinaton. Az 1493-as 

esztergomi zsinatot a gyermek Estei Hippolit helyett Ibafalvi Tamás általános helynök vezette le. 

KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok 1000–1900. Esztergom, 1900. 110. 
45 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 46. 
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Bunyitay megállapítása mégis további pontosítást igényel. Véleményünk sze- 
rint a veszprémi és a váradi normatíva között rokonság áll fenn ugyan, de teljes 
szövegazonosság nem. Nem tudunk arról, hogy a veszprémi szinodális könyv egyet- 
len példánya is eljutott volna Váradra. Ezért nem feltételezzük azt sem, hogy a vá- 
radi szinodális könyv összeállítása során betűhív átírásban követték volna ezeket 
az előírásokat. Már az esztergomi normatíva megújítása során is minden alkalom- 
mal módosították a szöveget, esetleg kiegészítő megjegyzéseket fűztek hozzá. 
Az összeállítás során a jogszabályok törzsanyagát gyakran változtatás nélkül vették 
át, de az egyházmegye adott körülményeire vonatkoztatták.

46
 

A váradi szinodális könyv Békefi Remig által közzétett részletei
47

 a tudatos szer- 
kesztést és a váradi anyag sajátosságát egyaránt megerősítik. Ezen túlmenően 
vizsgálva a váradi szinodális könyv tartalmát

48
 további kisebb-nagyobb változta- 

tásokat figyelhetünk meg a veszprémi normatívához képest. Ezek a különbségek 
elsősorban nem dogma vagy jogtörténeti fejlődésről tanúskodnak, hanem a dekre- 
tális jog alkalmazásának sokszerűségéről és hangsúlyváltásairól. Szembetűnő, hogy 
a váradi szöveg összeállítói számára ismeretlenek a veszprémi normatíva szerkesz- 
tési sajátosságai. Kihagyták a veszprémi szinodális könyvre jellemző „additio(nes)” 
címszóval ellátott 11 hozzáfűzést. A szó szerinti átvétel feltételezését tovább gyen- 
gíti, hogy a veszprémi norma záró rendelkezései is hiányoznak.

49
 Így például 

a II. Gyula pápa 1511. február 19-én Rómában kiadott Consueverunt kezdetű 
konstitúciója és a „Si magnitudo” kezdetű rész sem található a váradi anyagban. 
Egyszerű másolatból nem maradhat ki nagy tekintélyű pápai rendelkezés.

50
 Sőt, 

a Vitéz János szerémi, majd veszprémi püspökre utaló „Reverendus quondam do- 
minus Ioannes Wytez” kezdetű részt sem vették át. A főpap a veszprémi szino- 
dális könyvben ifjabb melléknevet kapott, hogy megkülönböztessék Vitéz János 
váradi püspöktől és későbbi esztergomi érsektől. Az egykori váradi püspök uno- 
kaöccsének említését nem hagyná ki a veszprémi szinodális könyvet másoló vá- 
radi írnok. 

Borsa Gedeon megállapította, hogy a veszprémi anyagban feltűnő az anyanyelv 
többszöri említése.

51
 A nyugati egyház hivatalos nyelve a latin volt, de az nem 

zárkózódott el a hívek érdekében a népnyelv használatától. A papok a prédiká- 
ciók, temetési beszédek és a házasságok előzetes hirdetése során magyarul beszél- 
tek. A hívek anyanyelvükön tudtak imádkozni, gyónni és esküt tenni. A veszprémi 

 
46 A határozatok dekretális jog alkalmazásának fokozatos bővüléséhez: HELMRATH: Partikular- 

synoden und Synodalstatuten …, i. h. (1. jegyzet) 80–88. 
47 Vö.: III. számú melléklet 
48 A váradi szinodális könyv kéziratos formájának kiadása folyamatban van. 
49 Az esztergomi három változat esetében Erdő Péter szerint a fejezetcímek összehasonlítása 

megbízható képet ad a szinodális könyv tartalmáról. ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 269. 
50 A részlet az esztergomi normában értelemszerűen nem szerepel. Ennek azonban nem az 

esetleges szerkesztői választás az oka, hanem a római dokumentum az esztergomi szinodális 

könyv kiadása után jelent meg. 
51 BORSA: Hazai egyházmegyék …, i. h. (3. jegyzet) 73. 
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szinodális könyvben hazai viszonylatban újdonság volt az anyanyelven történő 
gyónásra és áldozásra vonatkozó hivatkozás.

52
 A keresztelési anyakönyvezés kö- 

telezettségét szintén a veszprémi szinodális könyv vezette be. A plébános egy 
könyvbe jegyezte fel a megkeresztelt gyermek, a szülők valamint a keresztszülők 
nevét, valamint a kiszolgáltatás napját és évét. Az anyakönyvvezetésből a lelki 
rokonság ténye derül ki, aminek fontos házasságjogi vonatkozása van.

53
 A vá- 

radi normatívába mégis hiányzik az anyanyelvre utaló szövegrész, mind az áldo- 
zás, mind a gyónás során. De nem került át a keresztelési bejegyzés kötelezettsége 
sem, sem az áldoztatás két szín alatti engedélyezése. Amennyiben a váradi norma- 
tíva szerkesztői szó szerint követték volna a veszprémi szöveget, akkor a magyar 
viszonylatban rendhagyó rendelkezéseket változtatás nélkül átvették volna. 

A váradi egyházmegye sajátos rendelkezései nem kerültek külön részbe, mint 
a veszprémi rendelkezésben, hanem az adott témakörbe illesztették be. Így a kor- 
társ szinodális könyvek alapszövegét, amibe természetesen beletartozik az esz- 
tergomi szinodális könyv is, valamint a váradi norma egyedi rendelkezéseit jól 
el lehet különíteni. A „De interdicti tempore” kezdetű fejezetben megtiltotta az 
engedély nélküli házasságkötést. Az „Additio ad Constitutionem de Concubinariis” 
részben bővítette a főesperes teendőit a kánoni vizitáció során. A „De missis, ves- 
peris ac matutinis” kezdetű cikkely a székesegyház liturgikus rendjét szabályozta. 
Előírta, hogy a karkáplán az oltárok elválasztója mellett állva vegyen részt az 
imaórákon elejétől a végéig az oltárigazgatókkal együtt, nem pedig a könyvek mel- 
lett ülve.

54
 Majd megparancsolta, hogy a székesegyház, a Váradelőhegyi Szent 

István társaskáptalan, a Boldogságos Szűz Mária és a Szent János egyház kano- 
nokjai valamint az oltárok és ispotályok igazgatói vegyenek részt a vesperásokon, 
az ünnepnapi nagyobb miséken valamint azok körmenetein és matutinumain.

55
 

A hanyagokat szigorú módon kenyéren és vízen való böjtölésre büntette, a törvé- 
nyes akadály híján távollevőket egy forintra bírságolta. 

56
 A Békefi által már köz- 

zétett „De promovendis ad sacros ordines” szövegrészben az egyházi rend fel- 
vételéhez szükséges életkort határozta meg. 

 
52 Bővebben: SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 24–25. 
53 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 23. 
54 „In qua horis omnibus supradictis ac aliis horis prebendarius cum rectoribus altarium iuxta 

eorum cancellum a principio et usque illarum finem honeste stando, non uti solent sedendo ad lib- 

rum intersint.” DL 29416 p.19. 
55 „Omnes denique in dignitatibus ac canonicatibus cathedralis ecclesie constitutos ac etiam colle- 

giatarum Sancti Stephani de Promontorio, Beate Marie Virginis ac Sancti Iohannis ecclesiarum 

canonici et ceteri rectores altarium ac hospitalium in primis et secundis vesperis ac missis maioribus 

diebus dominicis necnon in eisdem processionibus et matutinis magnarum festivitatum interesse 

volumus ac mandamus.” Uo. 
56 „Negligentes vero si fuerint altariste per vicarium nostrum iniuncto eis ieiunio in pane et aqua 

quod in propria cathedrali ecclesia ieiunare debeant, si vero in dignitate aut canonicatu constituti 

fuerint, quemlibet absentem cessante legitimo impedimento uno floreno mulctare volumus et 

mandamus.” Uo. 
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A fent említett átszerkesztések a váradi szinodális könyv összeállítójának önál- 
lóságára utalnak. A veszprémi határozatok korszerű rendelkezéseinek hiánya arra 
enged következtetni, hogy nincs közvetlen hatása a váradi anyagra. Az átszer- 
kesztés, a módosítások és a váradi határozatok saját rendelkezései együttesen cá- 
folják a két szinodális könyv teljes szövegazonosságát. Az eltérések ellenére a vá- 
radi és a veszprémi szinodális könyv között közvetett kapcsolat van, ami a műfaj 
sajátosságaiból származik. A következő lépésben a váradi és az esztergomi szi- 
nodális könyv változatait

57
 hasonlítjuk össze. Erdő Péter az esztergomi norma 

jelentőségét a következőképpen foglalta össze: „a magyar egyházmegyei zsina- 
tokon kiadott rendelkezésekre jelentős hatással volt, hiszen Esztergomban még 
legalább két verzióban kibocsátották, a szuffragáneus egyházmegyék közül is 
több átvette, többé-kevésbé módosított formában.”

58
 

Az esztergomi szinodális könyv így eljuthatott Dél-Erdélybe is,
59

 mivel a bras- 
sói és a szebeni dékánátus az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott.

60
 

A váradi szinodális könyv kilenc új címet tartalmaz az esztergomi norma első 
változatához képest.

61
 A Szécsi-féle változat és a váradi szinodális könyv téma- 

körei már nem különböznek egymástól. Sőt, a két szinodális könyv között igen 
közeli strulturális hasonlóság fedezhető fel. Összességében három szerkesztési el- 
térés figyelhető meg közöttük. A váradi anyagban külön cím alatt szerepel a kikö- 
zösítés alóli feloldozási ima. A második módosítás a házasságkötés tárgyalásának 
három részre való tagolását szüntette meg, és egyetlen fejezetben, a „De inter- 
dicto tempore” kezdetű cikkelyben foglalta össze.

62
 A harmadik változtatás az 

elbitorlás tárgyalásához kapcsolódott, a váradi normában külön fejezetbe került 
a „De tributariis” kezdetű rész. Az Estei-féle határozatok Battyhány kiadásában 
töredékes formában maradt fenn. Az összehasonlítást tovább nehezíti, hogy feje- 
zetcímek alig szerepelnek a szöveg első részében. A „De simonia”, a „De sepul- 
turis”, a „De decimis sequitur” és a „De Officio Archidiaconorum” témakörök 
nem találhatóak az 1491-es szinodális könyvben, holott az előző esztergomi nor- 

 
57 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 273–275. 
58 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 272. 
59 A brassói káptalan könyvtárában maradt fenn Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) 

szinodális könyve. Az ehhez kapcsolódó ünneplista az esztergomi egyházmegye legrégibb ünnep- 

listája. Vö. SOLYMOSI László: Az esztergomi egyházmegye … , i. h. (38. jegyzet) 90–94. 
60 Ezért a brassói és a szebeni dékánnak és a szebeni prépostnak is meg kellett jelennie az esz- 

tergomi egyházmegye zsinatain. Elképzelhető, hogy így kerülhetett át az esztergomi norma Vá- 

radra. A szinodális könyvet valamelyik váradi püspök vagy kanonok is elhozhatta közvetlenül 

Esztergomból. 
61 A váradi anyag többlete az esztergomi első változathoz képest: De interdicti tempore, De tri- 

butariis, Contra absentes, Constitutiones contra turbantes iurisdictionem spiritualem, De attendatis de 

religiosis et questoribus, De officio arhidiaconorum, De comessationibus clericorum, De usuariis 

és De usurpatoribus ecclesiarum. 
62 A házasságkötés részletezése a De Interdictis, a De nuptiis és a De Banno Matrimonii ré- 

szekben történik meg a Szécsi-féle szövegben. 
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mában már szerepeltek. Ugyanakkor az ajándékozásról szóló irat külön szabá- 
lyozása már megjelenik a legújabb változatban. 

A váradi szinodális könyv és esztergomi változatok szövegtani összehasonlítása 
megerősíti azt, hogy a norma nem szolgalelkű másolatként jött létre, hanem gon- 
dos összeállítás eredményeként. A mondatok megfogalmazása és egyes kifejezé- 
sek használata lényegesen közelebb áll az Estei-féle szöveghez, mint az esztergomi 
norma második változatához. Battyhány kommentárja alapján a két esztergomi 
szinodális könyvben 95 eltérés található. A két szövegrész helyi jellegű rendel- 
kezéseiben előforduló különbségeket ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk, 
mivel azokat eleve nem vették át a váradi anyagba. A kézirat csak 14 alkalommal 
követi az esztergomi második változat megfogalmazását, ugyanakkor 6 esetben 
tartózkodik bármilyen átvételtől. Az Estei-féle határozatok szóhasználatát 75 he- 
lyen részesíti előnyben. Például az advent első vasárnapja és az Epifánia nyolcada 
közti esketési tilalmat ugyanúgy a jogszokással magyarázza meg.

63
 A szinodális 

könyv egyik legfőbb célja, hogy a papok az egyház hatályos előírásai szerint 
lássák el feladatukat. Ezért a szentségek kiszolgáltatásához szükséges kifejezések, 
imák és cselekmények a határozatok közvetlen forrására is utalhatnak. A váradi 
szinodális könyvben lévő feloldozási ima az Estei-féle szöveggel egyezik meg.

64
 

 

Összegzés 

A váradi szinodális könyv a kalocsai egyháztartomány egyetlen fennmaradt ké- 
sőközépkori zsinati határozata. Jelenlegi ismereteink alapján nem gondoskodtak 
kiadásáról, ezért az esztergomi egyháztartomány szinodális könyveivel ellentét- 
ben csak kéziratként tanulmányozható. 

Bunyitay véleményéből kiindulva megállapítottuk, hogy a váradi szinodális 
könyv nem követi szöveghűen a veszprémi normát. Sőt úgy tűnik, hogy a váradi 
anyag szerkezete és szövege is jobban alkalmazkodik az esztergomi szinodális 
könyvhöz, mint a veszprémi norma struktúrájához és kánonjogi szabályozásaihoz. 
A témakörök felosztásában a Szécsi-féle szinodális könyv rubrikáival mutat ha- 
sonlóságot, míg a norma szövege és stilisztikája az esztergomi szinodális könyv 
Estei-féle változatához áll közel. Ebben a joggyűjteményben azonban a szent- 

 
63 „solemnitatem etiam et benedictionem matrimonii certis anni temporibus facere nolite, scilicet 

a prima Dominica Adventus usque ad octavam Epiphaniae haec tamen octava non tantum ex Canone, 

quantum ex consuitudine observatur.” BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 551. b. 
64 „Iniungo tibi poenitentiam talem sive satisfactionem pro peccatis tuis, quae mihi confessus, 

et contrictus es, et concedo tibi ut alia bona quae feceris in salutem, et peccatorum remissionem 

proficiant, demum ponat manum super caput ipsius et dicet: Indulgentiam et absolutionem, et remissio- 

nem omnium peccatorum tuorum, tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Et ego authori- 

tate Domini nostri Iesu Christi, et Ecclesiae suae sanctae et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, 

ac etiam officio et auttoritate mihi commissa, absolvo de hiis peccatis, quae confessus es mihi …” 

BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 548. b.–549. a. 
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ségtan bevezető rendelkezései csak töredékként maradtak fenn. Mindez nem je- 
lenti azt, hogy az akkori összeállítók birtokában is hiányos formában lett volna 
meg az átírandó szöveg. 

Az esztergomi szinodális könyv jelentősége nemcsak a saját egyháztartomány 
viszonylatában releváns, hanem Kalocsa joghatósági területén is. Az egyháztar- 
tomány határai nem akadályozták a középkori részleges törvények átvételét és 
kiegészítését. Ezek a tények arra utalnak, hogy a Perényi Ferenc által kiadott zsi- 
nati határozatok közvetlen forrásának az esztergomi normát tekintsük. A szinodális 
könyvek általános jogi szabályozásának természetéből eredő nagyfokú hasonló- 
ság ellenére a váradi szinodális könyv önálló alkotásnak tekinthető. 

I. számú melléklet 

A váradi és a veszprémi norma rubrikái 

Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

Incipiunt constitutiones 
nove alme ecclesie Waradiensis 

Constitutiones synodales ecclesiae 
Vesprimiensis 

 

 Nos Petrus Beryslo episcopus  

Sicut Doctor summus (I. Prológus)   

Charissimi fratres, domini Sacerdotes 
(II. Prológus) 

Charissimi patres (Prológus)  

 Item constituimus  

II. Prológus folytatása: Ut igitur vita és 
Nullus arma 

Nullus arma  

Primum Sacramentum: De baptismo De baptismo  

 Additio  

Secundum sacramentum Secundum sacramentum  

Tertium sacramentum Tertium sacramentum  

 Additio  

Quartum sacramentum Quartum sacramentum  

Quintum sacramentum Quintum sacramentum  

Sequitur sextum sacramentum: 
De ordine clericali 

Sextum sacramentum  

Septimum sacramentum est 
matrimonium 

Septimum sacramentum est 
matrimonium 

 

De interdicti tempore cím nélkül  

cím nélkül De banno matrimonii  

 Additio  

De custodia sacramentorum De custodia sacramentorum  

De divinorum officiorum celebratione De divinorum celebratione officiorum  

 Additio  

De simonia vitanda et parochianis in 
peccato existentibus amovenda 

De simonia  
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Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

 Additio  

De sepulturis De sepulturis  

 Additio  

De decimis sequitur De decimis et poena non solventium et 
qui interdictum non servaverunt 

 

De sententia excommunicationis De sententia excommunicationis  

Oratio absolutionis excommunicatorum cím nélkül  

Vel alia oratio cím nélkül  

 Additio  

Quibus vestibus et pannis et quo habitu 
clerici et religiosi uti debeant aut qua 
pena puniantur contra facientes 

De habitu clericorum  

De clericis concubinariis, et qua pena 
sunt puniendi, et quales mulieres in 
domo possunt habere 

De clericis concubinariis et visitatione  

Additio ad Constitutionem De 
Concubinariis 

Additio  

De tabernis clericorum Quod clerici non immisceant se 
saecularibus negotiis 

 

De missis, vesperis ac matutinis   

De promovendis ad sacros ordines Quales sunt promovendi  

De usurpantibus iura ecclesiastica De usurpantibus iura  

De tributariis De tributariis  

De pena non confirmatorum in beneficiis 
suis 

De poena non institutorum canonice  

De penis non residentium in beneficiis 
suis 

  

Contra absentes Contra absentes  

De testamentis   

De relictis ad pias causas et infra sex 
dies persolvatur 

  

De excommunicatis vitandis mandatum   

Constitutiones contra turbantes 
iurisdictionem spiritualem 

  

De attendatis de religiosis et questoribus   

De officio arhidiaconorum De officio archidiaconorum  

 Additio  

De comessationibus clericorum De commessationibus  

De usuariis De usurariis  

De usurpatoribus ecclesiarum De usurpatoribus ecclesiarum  

 Ne infantes sine baptismo decedant  

 Absentes a synodo  

 De testamentis  
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Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

 Additiones  

 De impedimentis in iurisdictione 
ecclesiastica 

 

 Additio  

 De questuariis  

 Si magnitudo  

 Reverendus quondam dominus Ioannes 
Wytez 

 

Sequitur de festivitatibus colendis in 
ecclesia et diocese Waradiensis 

De festivitatibus  

II. számú melléklet 

A váradi valamint az 1450-es és az 1493-as esztergomi normák rubrikái 

Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

Incipiunt constitutiones 
nove alme ecclesie 
Waradiensis 

Constitutiones novae Constitutiones novae 

Sicut Doctor summus 
(I. Prológus) 

„Sicut Doctor summus” 
(I. Prologus) 

„Sicut Doctor summus” 
(I. Prologus) 

Charissimi fratres, domini 
Sacerdotes (II. Prológus) 

„Charissimi Fratres et 
Sacerdotes Domini” 
(II. Prológus) 

„Fratres Charissimi et 
Sacerdotes Domini” 
(II. Prológus) 

II. Prológus folytatása: 
Ut igitur vita és Nullus 
arma 

„Unde igitur vita” 
(II. Prológus folytatása 
cím és bekezdés nélkül) 

Töredék 

Primum Sacramentum: 
De baptismo 

De Baptismo töredék 

Secundum sacramentum Secundum Sacramentum 
est Confirmatio 

Töredék 

Tertium sacramentum Tertium Sacramentum est 
Poenitentia „Tertium Sac-
ramentum est Poenitentia 
quae secundum beatum 
Ambrosium” 

cím nélkül 

Quartum sacramentum De Eucharistia „Quartum 
sacramentum est 
Eucharistia, Eucharistia 
autem Graece dicitur” 

cím nélkül 

Quintum sacramentum De Extrema Unctione „De 
Extrema Unctione, quod 
est quintum Sacramen-
tum, ait beatus Iacobus” 

cím nélkül 
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Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

Sequitur sextum sacra-
mentum: De ordine 
clericali 

Sextum Sacramentum est 
Ordo „De ordine quod 
sextum est Sacramentum” 

„Sextum Sacramentum 
sequitur de Ordine Cle-
ricorum. Ordo Clericalis 
est sextum Sacramentum” 

Septimum sacramentum 
est matrimonium 

De Matrimonio „Est 
septimum Sacramentum 
scilicet Matrimonium” 

„Septimum Sacramentum 
est Matrimonium” 

De interdicti tempore De interdictis De interdicto tempore 
(töredék) 

cím nélkül De Nuptiis De Nuptiis (töredék) 

cím nélkül De Banno Matrimonii „Forma autem banni” 

De custodia sacramento-
rum 

De Custodia Sacramento-
rum et qualiter teneantur 
„Secundo quoque illa 
scientia” 

 De Custodia Sacramen-
torum „Secundo quoque 
illa scientia 

De divinorum officiorum 
celebratione 

De Divinorum Officiorum 
Celebratione „Illa denique 
scientia tertio vos” 

De Divinorum officiorum 
Celebratione „Tertia 
scientia illa vos” 

De simonia vitanda et 
parochianis in peccato 
existentibus amovenda 

De Simonia  

De sepulturis De Sepulthuris  

De decimis sequitur De Decimis et poena  

De sententia 
excommunicationis 

De Sententia 
excommunicationis 

De Sententia 
excommunicationis 

Oratio absolutionis 
excommunicatorum 

cím nélkü Oratio absolutionis super 
excommunicatorem 

Vel alia oratio Oremus  

Quibus vestibus et pannis 
et quo habitu clerici et 
religiosi uti debeant aut 
qua pena puniantur contra 
facientes 

De Habitu Clericorum Quibus vestibus et pannis 
et quo habitu Clerici et 
Religiosi uti debeant, aut 
qua poena puniantur 
contra facientes 

De clericis concubinariis, 
et qua pena sunt puniendi, 
et quales mulieres in 
domo possunt habere 

De Clericis Concubinariis De Clericis concubinariis, 
et qua pena sint puniendi, 
et quales mulieres in 
domo habere possunt 

Additio ad Constitutio-
nem De Concubinariis 

Additio de Concubinariis Additio 

De tabernis clericorum Quod Clerici in domibus 
eorum vinum non 
tabernent 

De Tabernis Clericorum 

De missis, vesperis ac 
matutinis 

De hora Missarum De Missis sequitur hoc 
modo debito 
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Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

De promovendis ad sacros 
ordines 

Quales sunt promovendi 
ad ordines 

De promovendis ad 
Sacros ordines 

De usurpantibus iura 
ecclesiastica 

De usurpantibus iura De usurpantibus iura 
Ecclesiastica 

De tributariis cím nélkül De tributario 

De pena non confirmato-
rum in beneficiis suis 

De poena non 
Confirmatorum 

 

De penis non residentium 
in beneficiis suis 

De Poenis non residen-
tium in Beneficiis 

De poena non confirma-
torum in beneficiis suis 

Contra absentes Contra absentes  

De testamentis Qualiter Testamenta fiunt De Testamentis 

De relictis ad pias causas 
et infra sex dies 
persolvatur 

De Testamentis De relictis ad pias causas 
et infra sex dies 
persolvatur 

De excommunicatis 
vitandis mandatum 

De Excommunicatis 
visitandis 

Mandatum generale de 
excommunicatis vitandis 

Constitutiones contra 
turbantes iurisdictionem 
spiritualem 

Sequuuntur 
Constitutiones aliae 

Aliae constitutiones de 
his, qui iurisdictionem 
turbant 

De attendatis de religiosis 
et questoribus 

De Religiosis De Religiosis et 
questoribus 

De officio 
arhidiaconorum 

De Officio 
Archidiaconorum 

 

De comessationibus 
clericorum 

De Commessationibus De Commessationibus 
Clericorum 

De usuariis De Usurariis De Usurariis 

De usurpatoribus 
ecclesiarum 

De Usurpatoribus De Usurpatoribus 
Ecclesiarum Contra 
Abbates Sancti Benedicti 
recipientes Monachos 
alterius Monasterii Sine 
litteris Abbatis vel Prioris 

Sequitur de festivitatibus 
colendis in ecclesia et 
diocese Waradiensis 

De festivitatibus colendis Sequitur de Festivitatibus 
colendis in Ecclesia ac 
diocesi, et iurisdictione 
Strigoniensi 
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III. számú melléklet 

A „Sequitur sextum sacramentum de ordine clericali” fejezet összehasonlítása 
a váradi és az 1493-as esztergomi norma alapján 

Az 1524-es váradi norma 
Békefi féle olvasata65 

Az 1493-as esztergomi norma66 

„Constitutimus etiam, quod hii, qui sunt 
ad sacros ordines promovendi, nobis aut 
nostro in spiritualibus vicario ante diem 
sue ordinationis debeant per suos procu- 
ratores presentari examinandi, prout esse 
solet; et tales, qui sunt legittime etatis, ut 
non obstante impedimento canonico pos- 
sint in decimo octavo ad subdiaconatus, 
in vigesimo ad diaconatus et in vigesimo 
quinto etatis sue anno ad presbyteratus 
ordines promoveri. Nec requiritur, quod 
subdiaconandus expleverit decem et octo 
annos, sed sufficit attigisse. Idem et de re- 
liquis predictis. Honeste vite, ac de legi- 
timo matrimonio nati, et qui bene sciant 
legere et cantare ac in primitivis scientiis 
sint alliqualiter (így) instructi, non irre- 
gulares, non coniugati, non bigami, non 
servi, nisi forte essent manumissi, non cor- 
pore vitiati; patientes autem morbum ca- 
ducum, sew demoniaci aut simoniaci vel 
furiosi aut homicide vel incestuosi, vel 
periuri, vel qui publice adulterium com- 
miserunt vel qui solemnem penitentiam 
peregerunt, aut in aliis criminibus faci- 
norosis enormibus fuerunt reperti laboran- 
tes, aut aliud canonicum impedimentum 
habentes, quos omnes prohibemus ad or- 
dines promoveri, nec ad aliquem titulum 
ecclaesiasticum admitti; alioquin tam pre- 
sentans, quam presantatus a beneficio ecc- 
lesiastico et executione sui beneficii no-
verint se suspensos.” 

„Constitutimus etiam, quod hi, qui sunt 
ad Sacros ordines promovendi, nobis aut 
nostro suffraganeo ante diem suae ordi- 
nationis debeant per suos praesentatores 
presentari, et examinandi, prout esse so- 
let. Et tales, qui sunt legittimae aetatis, 
 
 
 
 
 
 
 
honestae vitae ac de legitimo matrimonio 
nati, et qui bene sciant legere, et cantare, 
et in primitivis sint aliqualiter instructi, 
non irregulares, non coniugati, non biga- 
mi, non servi, nisi forte essent manumis- 
si, non corpore vitiati; patientes autem 
morbum caducum, seu demoniaci, aut Sy- 
moniaci vel furiosi, aut homicidae vel in- 
cestuosi, vel periuri, vel qui publice adul- 
terium commiserunt, vel qui solemnem 
poenitentiam peregerunt aut in aliis crimi- 
nibus facinorosis enormibus, fuerint reperti 
laborantes, aut alias Canonicum impedi- 
mentum habentes, quos omnes prohibe- 
mus ad ordines promoveri, nec ad aliquem 
titulum Ecclesiasticum admitti, alioquin 
tam praesentans, quam praesantatus a be- 
neficio Ecclesiastico, et executione sui 
beneficii noverint se suspensos.” 

 
65 BÉKEFI: A káptalaniskolák … , i. m. (7. jegyzet) 453–454. 
66 BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 559. b–560. a. 
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SÁNDOR JACZKÓ 

Le livre synodial de Várad 

Dans toute l’Europe on assiste à la renaissance de l’étude des décisions synodiales médiévales. 
Les études jusqu’ici avaient pour but de décrire ou des résumer les documents synodiaux d’un 
diocèse donné. Les examens ultérieurs des sources avaient prouvé que les décisions (consti- 
tutiones) représentaient une autorité non seulement dans leur propre milieu, mais inspiraient dans 
une mesure importante la formation et le développement de la culture juridique d’autres diocèses 
également. 

Parmi les cinq livres synodiaux de la Hongrie médiévale, quatre, celui de Esztergom de même 
en plusieurs variants, celui de Nyitra, de Szepes et de Veszprém sont originaires du territoire juri- 
dique de l’archevêché d’Esztergom. Grâce à l’activité scientifique de Gedeon Borsa, de Péter Erdő et 
de László Solymosi, la recherche critique et d’histoire de sources des livres synodiaux de la région 
ecclésiastique de Esztergom est achevée. 

Le livre synodial de Várad a été publié par l’évêque Ferenc Perényi lors du synode de 1524. 
Les stipulations episcopales avaient transmis l’enseignement de l’église universelle au clergé du 
diocèse, compte tenant des conditions locales. Ses rapports d’histoire juridique sont  uniques, car 
autant qu’on le sache, c’est le seul livre synodial médiéval de la région archiepiscopale de Kalo- 
csa qui nous soit resté. Jamais il n’était publié en forme imprimée, il peut être examiné sous sa 
forme manuscrite, l’édition critique en est au cours de préparation par l’auteur de l’étude pré-
sente. 

La structure du livre synodial de Várad suit sans aucun changement la pratique des constitu- 
tiones diocésales de Hongrie. Dans son texte et dans sa stylistique il est proche du variant Estei 
du livre synodial de Esztergom. Malgré toute ressemblance importante, due à la nature juridique 
générale des livres synodiaux, le livre synodial de Várad est un oeuvre indépendant. 

 


