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honi tudósok képesek föltárni, hiszen csak ők tájékozódnak megfelelően saját könyvtári viszonyaik 

közt és többnyire nemzeti nyelvű szakirodalmukban. Tevékenységüket azonban érdemes lenne 

nemzetközileg összehangolni: részben azért, hogy az egykori vasfüggöny mögötti országok visz- 

szanyerjék méltó és eredeti helyüket a középkori Európa egyház- és liturgiatörténeti térképén, 

részben pedig azért, hogy általuk az egyetemes római liturgia korai történetéről való tudás ezred- 

forduló utáni, mégis retrospektív értékű forrásokkal gazdagodjék. 

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Megjegyzések Chartres-i Szt. Ivo szövegcsaládjainak szerzőségéhez* 

A kulturális háttér 

A 11. század vége pontosan az az időszak, amikor a Gregoriánus Reform egyik következmé- 

nyeként, számos kánonjogász komoly figyelmet szentelt az egyház egyetemes fegyelmének teljes- 

ségre törekvő összegyűjtésére, azzal a céllal, hogy a kánonjog rendszeréről, az egyházi hierarchiáról, 

az egyház mindennapos szentségi életéről, a római pápa legfőbb joghatóságáról, valamint az egyházi 

bíróságok kompetenciájáról és tevékenységéről világos és precíz leírást adjanak.1 A legjobb székes- 

egyházi iskolákban végzett oktatás kiemelkedő szerepet játszott az egyház tanításának és fegyel- 

mének elterjesztésében.2 Francia területen a két legmeghatározóbb központ Rheims és Chartres 

volt, amint azt már 1981-ben George Duby megállapította.3 Éppen arra az időszakra esik tehát a kle- 

rikusok képzésének még jobban szervezett kialakítása – különösen a székesegyházi káptalan kano- 

nokjai tekintetében – amikor Ivo Chartres püspöke volt (1090−1115).4 Ez az alapvető képzés magá- 

ban foglalta az egyházi források, határozatok, kánonok, stb. olvasását latinul.5 Ivónak személyes 

tapasztalata volt a kanonokok kortárs teológiai ismeretéről, hiszen püspökké szentelése előtt a beau- 

vais-i Szent Quentin-ről nevezett kanonokrend perjele volt.6 Ivo felismerte az egyházfegyelem 

 
* A jelen áttekintés szerkesztett változata az MTA doktori védésemkor 2009. november 2-án 

elmondott válaszomnak. Itt szeretném megköszönni Dr. Ádám Antal, Dr. Madas Edit és Dr. An- 
talóczy Péter opponensi munkáját. A tanulmány kutatási eredményeit az Instituto de Derecho Europeo 
Clásico (IDEC) és az OTKA K 73574-es programja tette lehetővé. 

1 The Church in the Age of Feudalism. History of the Church III. Edd. H. JEDIN, J. DOLAN. New 
York, N.Y. 1980. 426–432; vö. BRETT, M.: Finding the Law. The Sources of Canonical Authority 
Before Gratan. In: Law before Gratan. Law in Western Europe c. 500–1100. Proceedings of the 
Third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2006. Ed. P. ANDERSEN, M. MÜNS- 
TER-SWENDSEN, H. VOGT. Copenhagen, 2007. 51–72. SZUROMI SZ. A.: Törekvés a régi egyházi 
kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemények sajátossága (8–12. 
század). Bp. 2009. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nominatae III/11./ 49–51. 

2 SZUROMI SZ. A.: ‘Work in progress’ – The transformation of the cathedral teaching to the 
university instruction of the canon law at the end of the 11th Century. = Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung Kanonistische Abteilung (91.) 2005. 758–766. 

3 DUBY, G.: The Age of the Cathedrals. Art and Society, 980–1420. Chicago, 1981. 26. 
4 Vö. SPRANDEL, R.: Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte. Stuttgart, 1962. 
5 VERGER, J.: Les écoles au XIe siècle. In: Fulbert de Chartres. Précurseur de l’Europe médiévale? 

Dir. M. ROUCHE. Paris, 2008. /Cultures et civilisations médiévales 43./ 33–42. 
6 RYAN, J. J.: Ivo of Chartres, St. In: Dictionary of the Middle Ages 7. New York, N.Y. 1986. 21–22. 
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magas szintű elsajátításának fontosságát. Levelei jóval érthetőbbé teszik azt a szándékot, amely őt 

egy minél teljesebb tartalmú kánonjoggyűjtemény összeállítására vezette. Bizonyos, hogy az általa 

megszerkesztett kánoni „olvasókönyv” előmozdította a latin egyházfegyelmi és dogmatikai szöve- 

gek ismeretét7 a klérus szisztematikus oktatásán keresztül (vö. pl. „Panormia” 6. 208; 6. 219; 6. 2210). 

Emellett, azonban műve megfelelő alapul szolgálhatott a további kiegészítő szövegek beilleszté- 

sére, valamint a kánoni anyagban való eligazodást segítő rubrika és inszkripció rendszer fokozatos 

kialakítására, a különböző használati helyi sajátosságok figyelembevételével. 

Chartres-i Ivo tevékenysége 

Legutóbb Christof Rolker fordított különleges figyelmet Ivo fennmaradt leveleinek11 és fejtette 

ki részletesen kutatásainak eredményeit abban a PhD dolgozatban, amelyet 2006-ban védett meg 

a Cambridge-i Egyetemen, „Canon law and the letters of Ivo of Chartres” címmel. Chartres-i Ivo 

leveleinek jelentőségéhez nem férhet kétség, amelyet alátámaszt az a tény, hogy a levelek gazdag 

anyaga megtalálható az ivói kánongyűjtemény nagyszámú szövegtanújának végén.12 A levelek 

nyomtatott változata Jacques-Paul Migne kiadásában olvasható (PL CLXII. 11-290). Ivo levelei figye- 

lemreméltók nemcsak az azokban fellelhető számos adat miatt, melyek segíthetnek annak a szervezési 

tevékenységnek a rekonstruálásában, amit Ivo mint Chartres püspöke végzett; hanem, mivel azok 

egyúttal további alapvető információkkal is szolgálnak Ivónak a kánonok összegyűjtése terén végzett 

munkájáról.13 Mindazonáltal véleményünk szerint ezek a kiegészítő információk csak Ivo kánonjogi 

ismereteiről, a felhasznált forrásokról, az összeállítás folyamán alkalmazott munkamódszerről, és 

a kánonjog egészéről kialakított ivói koncepcióról tudnak világosabb képet rajzolni; azonban nem 

nyújtanak segítséget ahhoz, hogy az ivói gyűjtemény szöveg és szerkezeti fejlődésének leglénye-

gesebb összetevőit értelmezzük, hiszen ezek az egyház különböző intézményes tevékenysége és a 

konkrét exemplar használati helyének hatásaként jöttek létre.14 

 
07 LANDAU, P.: Gratian and the Decretum Gratiani. In: The History of Medieval Canon Law int he 

Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. Ed. W. HARTMANN, 
K. PENNINGTON. Washington, D. C. 2008. /History of Medieval Canon Law / 22–54, különösen: 31. 

08 „De abjectione et ambtione eius quem duo praesempsuerint ordinare episcopi in vestris pro- 
vinciis placuit de praesumptoribus, ut scubi contigerit duos episcopuos, tertium consecrare, et ipse et 
auctores damnabuntur, quo cautius ea quae sunt antiquitus statuta serventur.” Patrologiae cursus 
completus. Series Latina. Ed. I.-P. MIGNE. I–CCXXI, Lutetiae Parisiorum 1844–1864. (A továb- 
biakban: PL) CLXI. 1134. 

09 „Episcopus quando ordinationes facere disponit (…) et sabbato qui probati sunt inventi episcopo 
paesententur.” [PL (8. jegyzet) CLXI. 1134). 

10 „Quando presbyteri aut diaconi per parochias constituuntur, oportet eos professionem episcopo 
suo facere, ut caste et pure vivant sub Dei timore, et dum eos tali professione obligaverit, sanctam 
disciplinam retineant.” (PL (8. jegyzet) CLXI. 1135). 

11 ROLKER, CH.: Ivo of Chartres’ Pastoral Canon Law. = Bulletin of Medieval Canon Law (25.) 
2002–2003. 114–145. 

12 Vö. LECLERCQ, J.: La collection des lettres d’Yves de Chartres. = Revue bénédictine (56.) 1946. 
108–125, különösen: 108–110. 

13 LECLERCQ: La collection des lettres d’Yves de Chartres, i. h. (12. jegyzet) 108–125. 
14 SZUROMI: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia. (A Com- 

parative Analysis of St. Petersburg Rosslyskaya Nationalnaya Biblioteka Erm. lat. 25 with BAV 
Barb. lat. 502.) = Ius Ecclesiae (20.) 2008. 369–387., különösen 384. 
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Kiegészítő kánonok Ivo kánongyűjteményének szövegtanúiban 

Az Ermit. lat. 25 és a BAV Barb. lat. 502 kéziratokon 2008-ban végzett kodikológiai, paleográ- 

fiai és összehasonlító szövegkritikai vizsgálataink megerősítették azt az álláspontunkat, hogy az ivói 

munka szövegével kapcsolatosan a „szövegcsalád” kifejezés használata pontosabb, mint az önálló 

gyűjteményekként való osztályozás.15 Az egyes szövegcsaládokon belül azonban világosan meg 

tudjuk különböztetni a szöveg további verzióit. Ezt jól szemléltetik a „Panormia” kéziratokban lévő 

kiegészítő kánonok: 1) Néhány kézirat nem tartalmaz jelentős kiegészítést, a „Panormia” további 

szövegtanúival összehasonlítva (pl. Strassbourg, Bibl. Nat. et Univ. 108; Bruxelles, Bibl. Royal 

Ms 1817)16; 2) Néhány kézirat végén megtalálható az IP 8. 137–154 az alapvető kiegészítő kánonok 

között, amint az megjelenik Migne kiadásában is17 (pl. Edinburgh, Ms. 18. 8. 6; BAV Vat. lat. 1359; 

Ermit. lat. 25). Ennek ellenére, ez a kiegészítés különböző összetételben is felbukkanhat, ha kevesebb 

kiegészítő kánon került beillesztésre, vagy ha ennek a kiegészítő anyagnak az egysége további – a kéz- 

irat használati területének helye szerinti – zsinati kánonokkal van gazdagítva (pl. Paris, BN lat. 

2472);18 3) Néha a kézirat végén található kiegészítés a „Decretum” szövegcsalád szöveghagyo- 

mányáról tanúskodik (pl. BAV Vat. lat. 1362);19 4) Mindezen lehetőségen túl, olyan kiegészítések 

is beillesztésre kerülhettek a „Panormia” alap kánonjai közé, amelyek a „Decretum” szövegcsa- 

ládjához tartoznak (vö. Angers Ms 369),20 vagy éppen a „Decretum Gratiani” anyagához (vö. Ermit. 

lat. 25);21 5) Végül, további jelentős kiegészítések kapcsolódhatnak a gyűjtemény elejéhez és vé- 

géhez, akár már a bekötött kéziratba bejegyezve, amelyek általában későbbi, de gyakran kortárs 

kézzel íródtak.22 

A 11–12. századi kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődésének sajátosságai 

a Decretum Gratiani előtti időszakban 

Milyen sajátos sorsa lehetett tehát egy kánonjogi kéziratnak a 11–12. században? Amikor a kó- 

dex elkészült, bekerült a mindennapi használatba valamely plébánián, székesegyházban, püspöki 

udvarban vagy egyházmegyei bíróságon. A konkrét használati helyen új kiegészítéseket illesztettek 

 
15 Uo. 369–387. 
16 SZUROMI SZ. A.: The BAV Pal. lat. 587 as a textual witness of the canonical work of Ivo of 

Chartres. = Rivista internazionale di diritto comune (17.) 2006. 343–358, különösen: 356–258. 
17 PL (8. jegyzet) CLXI. 1339–1344. 
18 Vö. SZUROMI SZ. A.: Some observations on the textual-development of the Tripartita. (A Com- 

parative Analysis of Paris, Bibliothèque Nationale lat. 3858 with other Ivonian manuscripts.) = 
Ius Ecclesiae (19.) 2007. 369–384. 

19 BAV Vat. lat. 1362, foll. 129r–138r; vö. A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts 
in the Vatican Library. Ed. S. KUTTNER, R. ELZE. I. Città del Vaticano, 1986. /Studi e testi 322./ 
133–134. 

20 Angers Ms 369, fol. 101r. 
21 Ermit. lat. 25, fol. 48v. 
22 „Decretum”: Cambridge, Corpus Christi College Ms 19, foll. 1ra–1va, 233va–234vb; BAV 

Vat. lat. 1357, foll. 246vb; „Panormia”: Angers, Bibliothèque Municipal Ms 369, foll. 106v–108v; 
BAV Vat. lat. 1358, foll. 1ra–5rb; BAV Vat. lat. 1359, foll. 133r–142r; BAV Vat. lat. 1362, foll. 
1r–2r, 129r–138r; BAV Barb. lat. 502, foll. [1r]–5v; BAV Barb. lat. 534, foll. 114va–115vb; BAV 
Ottob. lat. 224, foll. 148v–150v; Paris, Bibliothèque Nationale lat. 2472, foll. 1ra-1vb, 113r ; Orléans, 
Bibliothèque Municipal Ms 222 (194), pp. 183a–216b ; Edinburgh, National Library Adv. Ms 
18. 8. 6, foll. 1r–2v, 104r–104v; „Tripartita”: Bibliothèque Nationale lat. 4282, fol. 300r.  
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a kódexbe. Ezek a bővítmények a helyi meggyökeresedett szokások vagy újabb kánoni normák 

rögzítésére törekedtek, így segítették a kánonjogi gyűjtemény használóját az egyház fegyelmi 

rendjének jobb megismerésében. Az ilyen típusú kiegészítések a margón – mint rövid marginális 

jegyzet –, vagy a gyűjtemény kánonjai között kaphattak helyet, de ott is megtaláljuk őket, ahol az 

oldalak – vagy egy szakaszuk – üresen maradtak (pl. az a sajátos hely, amely szabadon volt hagyva 

az „arbor consanguinitatis” számára, és amelynek beillesztése számos esetben elmaradt).23 Tegyük 

hozzá, hogy a kódex eleje és vége szintén alkalmas helynek bizonyult – közvetlenül a kódex alap- 

vető kánonállománya előtt vagy után – további kiegészítések elhelyezésére. Arra is van példa, 

hogy további pergamen csíkokkal bővítették a kéziratot, melyet néhány kiegészítő megjegyzéssel 

láttak el (vö. Edinburgh, Ms. 18. 8. 6).24 Ezek a kiegészítések meglehetős pontossággal tájékoz- 

tatnak minket a konkrét kézirat használati helyéről, keletkezési időpontjáról és céljáról. Ugyanakkor, 

ezek a tények kellően biztos érvek a kánonjogról, mint „élő jogról” kialakított elméletünk alátá- 

masztására. Ennek az élő jognak az elevenségét jól jellemzi az egyes kánonjogi gyűjtemények és 

az egyház fegyelmének egyéb összegyűjtött formái közötti kölcsönhatás, valamint mindennek az 

egyház mindennapos intézményes tevékenységéhez való viszonya.25 A teljes kánonjog összegyűj- 

tésére irányuló szándék nemcsak az egyetemes normák egységbe foglalását jelentette, hanem a rész- 

leges jog, a meggyökeresedett szokások, vagy jelentős teológiai állásfoglalások összegzését is (pl. az 

Oltáriszentségről), amelyek egyedi megvilágításba helyezhették az egyházfegyelem egész tartalmát. 

A kánoni fegyelem Chartres-i Ivo általi összefoglalása kitűnő példa erre a törekvésre.26 Kánonjogi 

munkájának szövegcsaládjai (vö. „Decretum”, „Panormia”, „Tripartita”)27 és azok szövegvariánsai 

is jól mutatják azt a szándékot, amely a kánonjog lehetőleg legteljesebb összegzésére irányult. A szent- 

pétervári Ermit. lat. 25 kiemelkedő helyet foglal el ezen variánsok között. Ebben a kódexben nem 

találunk marginális utalásokat a „Decretum Gratiani”-ra, amint arra számos esetben felfigyelhetünk 

Ivo, sőt, Luccai Szt. Anzelm kánjogi művének kapcsán is.28 Ellenben az Ermit. lat. 25-ben, Ivo ká- 

nongyűjteményének főszövegében megtaláljuk azt a bővítményt, ami a „Decretum Gratiani” szövegé- 

ből származik. Ez a kiegészítés nem sokkal a kézirat eredeti – 12. századi – keletkezési dátuma 

után kapott helyet a kódexben. Az Ermit. lat. 25 végén olvasható függeléket egy hosszú, további 

kiegészítő rész követi, amely a II. Lateráni Zsinat (1139) összes kánonját tartalmazza.29 

 
23 SZUROMI SZ. A.: A snapshot from the process of the textual development of Ivo’s works. 

(Comparative analysis of Angers, Bibliothèque Municipal, Ms. 369 with BAV Reg. lat. 973 and other 
textual witnesses.) = Ius Ecclesiae (18.) 2006. 217–238. 

24 SZUROMI SZ. A.: A 12th century pastoral pocket book. (Some impressions on National Library 
of Scotland, Edinburgh, Adv. Ms. 18. 8. 6, as compared with Bruxelles, Bibliothèque Royal MS 
1817.) In: Medieval Canonical Sources and Collections up to the Decretum Gratiani. Ed. SZ. A. 
SZUROMI. Bp. 2006. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae 
de Petro Pázmány nominatae III/8./ 65–96. 

25 SZUROMI: Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, i. m. (1. jegyzet) 144–146. 
26 SZUROMI SZ. A.: Ivonian intention to collect the «ancient canons» together with new decretal 

materials. = The Jurist (67.) 2007. 285–310. 
27 ERDŐ P.: Storia delle fonti del diritto canonico. Venezia, 2008. Istituto di diritto canonico 

San Pio X, 98–100. /Manualia 2./ 
28 SZUROMI SZ. A.: Anselm of Lucca as a Canonist. Critical summary on importance of the 

Collectio Anselmi Lucensis. = Rivista internazionale di diritto comune (16.) 2005. 225–239. 
29 SZUROMI: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia, i. m. 

(14. jegyzet) 384. 
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Ivo szövegcsaládjainak szerzősége 

A „Decretum”, a „Panormia” és a „Tripartita” összehasonlító vizsgálata alapján számos kérdés 

fogalmazódhat meg: Ki állította össze a „Panormiá”-t?30 Vajon a „Decretum” az egyedüli és eredeti 

tanúja Ivo szerkesztői tevékenységének?31 Ki az a szerző, aki a „Tripartita” szövegcsalád mögött 

rejtőzik?32 Ezekre az alapvető eldöntendő kérdésekre azonban a szöveg fejlődésének ismeretében 

nem lehet adekvát választ adni. Ellenben, sokkal inkább pontosabb és célravezetőbb lehet az ivói 

szövegcsaládok összeállításával kapcsolatban annak a kérdésnek a feltétele, hogy vajon a „Dec- 

retum”, a „Panormia”, vagy a „Tripartita” kánonjogi anyaga és szerkezete – mely szövegcsaládok 

jelenleg önálló gyűjtemények formáját öltik – áll közelebb a gyűjtemény feltételezett összeállító- 

jának eredeti szándékához. Ivo munkájának részletes összehasonlító szövegkritikai, kodikológiai, 

és paleográfiai vizsgálata kristálytisztán mutatja, hogy annak a számos konkrét személynek az azo- 

nosítása, akik alapvető befolyást gyakoroltak a kánonjogi anyagra és a szöveg szerkezetének fej- 

lődésére, bizonyosan irreális feladat. Itt egyfelől fel szeretnénk hívni a figyelmet arra a nagyszámú 

kiegészítő kánonra, amelynek az összehasonlítását az egyazon szövegcsaládhoz tartozó szignifikáns 

szövegtanúk tekintetében elvégeztük;33 másfelől, jó néhány olyan kiegészítő megjegyzést, rövid 

magyarázatot, inszkripció rendszert láthatunk a kéziratokban, amelyek beillesztése a konkrét szö- 

vegtanúba nem a kéziratot másoló eredeti kézhez köthető, hanem attól eltérő kortárs vagy későbbi 

kézhez. Sőt, még a rubrikák címei, vagy a rubrikarendszer szerkezete is változhat esetenként (vö. 

Cambridge, Gonville and Caius College 393 [455];34 Paris, BN lat. 385835). Ezek a tények sajáto- 

san is rávilágítanak az egyes kéziratok önálló életére, amely során különböző befolyásoknak és 

hatásoknak voltak kitéve. Éppen ezért, meggyőződésünk szerint, pusztán a feltételezett eredeti ösz- 

szeállítói szándékot és a klerikusoknak azt a sajátos rétegét tudjuk rekonstruálni, akiknek Chartres-i 

Ivo kánonjogi olvasókönyvét szánta. Az elmúlt években végzett széleskörű kutatásnak köszönhetően, 

össze tudtuk állítani – a BAV Pal. lat. 587 alapján36 – annak a hat alapvető témának a listáját, amelyek 

feltételezhetően az eredeti gyűjtemény tartalmát alkották, és amelyek kifejtése hol megrövidült, 

hol bővült a későbbiekben, illetve, amely lépésről-lépésre kiegészült a kifejlett inszkripció vagy 
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rubrika rendszerrel, a használati hely sajátosságai alapján.37 Ezek körül az alapvető témák – mint 

„nucleus” – körül rendeződött a további fegyelmi vagy tanbeli kérdéssel foglalkozó kánoni anyag, 

hosszabb vagy rövidebb formában. Bizonyos, hogy Ivo eredeti kompozíciójából kezdetben hiány- 

zott a kánonszámozás. A tudományos kutatás számára közismertek a „Decretum”, a „Panormia” 

és a „Tripartita” azon szövegtanúi, melyek egyáltalán nem tartalmaznak rubrika vagy inszkripció 

rendszert. Ezek a kéziratok az ivói kánonjoggyűjtemény eredeti karakteréről tanúskodnak, mivel 

részlegesen megőrizték a szöveg szerkezetének korai formáját, amely kánonjogi olvasókönyvnek 

készült. Hasonlóan körültekintő vizsgálattal, lehetőségünk nyílhat arra, hogy rekonstruáljuk a kor- 

társ egyházi intézményrendszer azon intézményeit, ahol a székesegyházi káptalan az eredeti ivói 

olvasókönyvet segédkönyvként használta a klérus egyházfegyelmi képzésére, ahol ez a kánon- 

gyűjtemény megkezdte saját önálló életét, és ahol a szöveg ún. „nucleus” formája jelentéktelenebb 

vagy jelentősebb módosításokat szenvedett. A módosításoknak ezt a folyamatát csakis az intéz- 

ményesedett egyházfegyelemről kialakított kortárs kánonjogi meggyőződés alapján tudjuk megérteni. 

Ez a meggyőződés megegyezett azzal, ami Ivót eredetileg motiválta művének összeállításában. 

Ivo szerette volna bemutatni az egyház teljes jogát, mivel ezáltal akarta előmozdítani az egyházi 

intézmények munkáját és tevékenységét, különösen pedig a lelkek gondozását (vö.„cura anima- 

rum‟) és az üdvösséget mint végső célt. A kánonjog mindennapi alkalmazása viszont alapvetően és 

szorosan kötődött a konkrét egyházi intézmények és tevékenységük sajátosságaihoz, nevezetesen azok- 

hoz az elsődleges célokhoz, amelyek lényegesek voltak a kánonjoggyűjtemény egyes használati helyei- 

nek munkája során. Mindez az intézményes tevékenység Ivo gyűjteménye eredeti „nucleus” formá- 

jából, széles panorámán elhelyezkedő és három szövegcsaládba sorolható verziókat alakított ki. Így, 

a későbbi kiegészítések, amelyek a kéziratot használó személy vagy intézmény érdeklődésének és 

tevékenységének megfelelően segítették a szöveg mindennapos konzultációját, megalapozták a három fő 

szövegváltozat alapvető tulajdonságait, és ezáltal kiforrott kánonjogi kézikönyvekké váltak. Ezek 

azok a verziók, amelyeket a kánonjogi forrástörténet tudományának hagyományos osztályozása három 

önálló gyűjteményként ismer (vö. a „zárt irodalmi mű” elmélete),38 és melyeket ellenben mi három 

szövegcsaládként rendszereztünk, a fentebb vázolt intézmény- és forrástörténeti háttér alapján. 

 

Konklúzió 

A klasszikus kérdés tehát minden bizonnyal így hangozhat: „Ki az a szerző, aki a három szö- 

vegcsalád létrejötte mögött meghúzódik?” Alapos megfontolás után pedig azt a választ adhatjuk, 

hogy a kezdetnél feltétlenül magát Chartres-i Ivót találjuk. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy nem 

ő a közvetlen szerzője az egyes szövegcsaládoknak és a későbbi szövegszerű, valamint szerkezeti 

módosításoknak, amelyeket számos kéziratban azonosíthatunk. Ezek a jelentősebb vagy kisebb 

változtatások, szerkezeti tisztulások, inszkripciók, rubrikák, stb. az egyházfegyelem mindennapos 

alkalmazásának a szövegre gyakorolt hatásai, továbbá maradandó tanúi annak a lépésről-lépésre 

történt kristályosodási folyamatnak,39 amely letisztult formájú kánonjogi gyűjteményeket alakított 

ki – és azok különböző verzióit – az eredeti kánonjogi olvasókönyvből. 
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