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Az afrikai egyház legrégibb joggyűjteménye,
a Breviarium Hipponense*

I. A ZSINATI JOGALKOTÁS KEZDETEI AFRIKÁBAN

A Római Birodalom Északnyugat-Afrikában elterülő részének tartományait
általában Africa összefoglaló néven említették a korabeli források.1 Ebben a
régióban az egyházi zsinatok a III. század első évtizedeiben kezdődtek. A
montanizmussal és a húsvét időpontjával kapcsolatban már a II. század fo-
lyamán olyan viták keletkeztek, melyeket püspöki összejöveteleken, zsinato-
kon igyekeztek megoldani főként Keleten, de Rómában is. Ezekről írta Ter-
tullianus a böjtről szóló munkájában:2 „Görögországban bizonyos helyeken
az összes egyházból zsinatokat tartottak, melyeken a fenségesebb dolgokat
közösen is  megtárgyalták.”  Ez a megjegyzés egyben utalásnak tekinthető
arra is, hogy az észak-afrikai területeken a zsinatoknak még nem volt hagyo-
mánya. A helyzet azonban hamarosan megváltozott.  Agrippinus carthagói
püspök idejében, 220 körül már olyan zsinatot tartanak Carthagóban, ame-
lyen több afrikai  provincia  (Proconsularis,  Numidia és a két  Mauretania)
püspökei vesznek részt. Ekkor még a carthagói püspöknek több tartományra
kiterjedő joghatóságáról aligha beszélhetünk, ám szerepét tekintve elsőnek

* Mivel a Szent István Társulat az Ókeresztény Írók sorozatának felújított és részben bővített vál-
tozatát adja ki Ókori Keresztény Írók címen, indokolttá vált a sorozat V. kötetének (Az ókeresz-
tény kor egyházfegyelme az első négy században) átdolgozása és bővítése is. Ennek során fontos-
nak tartottuk az afrikai anyag szerepeltetését is. A jelen írás az új kiadás előmunkálataiból közöl
részleteket.

1 Amikor ebben az írásunkban Afrikát említjük, ezt a területet értjük rajta.
2 De ieiunio 13, 6; magyarul: Tertullianus művei (Ókeresztény Írók 12) (ford. Vanyó László – Vá-

rosi István; Budapest 1986) 871.
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tűnik az egyenlők között.3 A zsinat témája – mint Szent Cyprianus említi4 –
az eretnekségből megtérők újrakeresztelése volt. Ezt ekkor és még jó ideig
az afrikai egyház általában megkívánta. Csak később fogadták el római ha-
tásra azt az elvet, hogy lehetséges egyes eretnek közösségekben is érvényes
keresztség.

Ugyancsak Cyprianus említ5 egy olyan carthagói zsinatot, amelyre az ő
hivatali ideje előtt, mégpedig hozzávetőleg 236 és 248 között került sor. En-
nek témája az volt, hogy a klerikusok és „Isten szolgái” ne legyenek világi
javak vagyonkezelői,  gyámok,  gondnokok,  illetve hagyatéki  végrehajtók.6

Ennek a zsinati  rendelkezésnek Cyprianus már  kötelező erőt  tulajdonít,  a
gyűlést magát pedig a „püspökök zsinatának” nevezi. Itt tehát már a szó szo-
ros értelmében vett zsinatról volt szó.7 Egyesek egy további, korai afrikai
zsinatra való utalást látnak Szent Cyprianus egy másik levelében. Ennek té-
mája a nyilvános bűnösök kizárása és esetleges visszafogadása lehetett.8 Itt
azonban kifejezetten a tartományon (Proconsularis) belüli egyes püspökök-
ről van szó, így ha az utalás zsinati gyűlésre vonatkozik is, az több tarto-
mányra szóló, összafrikai zsinat aligha lehetett.

A  III.  század  első  feléből  még  egy  zsinatra  utal  egyértelműen  Szent
Cyprianus. Ezt – egyes korábbi feltételezésekkel szemben – nem a numidiai
Lambaesisben, hanem minden bizonnyal Carthagóban tartották 236–240 kö-
rül,9 Lambaesis városának eretnekké lett püspöke, Privatus ellen.

Magának Cyprianusnak a hivatali  idejéből számos zsinatról értesülünk.
Ezek többször visszatérő témája az üldözések során elbukottak visszafoga-
dásának,  illetve  bűnbánatának  kérdése.  251  tavaszán,  252-ben,  253-ban,
254-ben is foglalkoznak ezzel a kérdéssel.10 A rendelkezésekben jelentős sú-
lya van az újrakeresztelés, a csecsemők keresztelése és bizonyos vonatko-
zásban a római primátus gondolatának is. Cyprianus korának zsinatai közül
némelyiktől zsinati levél is fennmaradt. A 252 májusában tartott Carthagói
Zsinat  dokumentuma az egyháztörténelem legrégebbi  teljes  egészében is-

3 Vö. FISCHER, Joseph Anton – LUMPE, Adolf, Die Synoden von den Anfängen bis zum Vorabend
des  Nicaenums (Konziliengeschichte.  Reihe  A:  Darstellungen)  (Paderborn-München-Wien-
Zürich 1997) 154-155.

4 Ep. 71,4; 73,3; magyarul: Szent Cyprianus levelezése (Ókeresztény Örökségünk 19) (ford. Szabó
Ádám; Budapest 2014) 424, 431; vö. FISCHER – LUMPE 154-157.

5 Ep. 1,1-2; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 106-107.
6 Vö. FISCHER – LUMPE 158-159.
7 Vö. uo.
8 Ep. 55,21; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 295; vö. FISCHER – LUMPE 160-162.
9 Ep. 59,10; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 332-333; vö. FISCHER – LUMPE 162-164.
10 Vö. FISCHER – LUMPE 168-181.

256



K Ö Z L E M É N Y E K    ♦ ♦ ♦

mert zsinati levele.11 Ám zsinati levéllel rendelkezünk a 253 tavaszi,12 a 254
őszi,13 a 255-ös14 és a 256 tavaszi15 Carthagói Zsinattól is. A 256 nyarának
végén  rendezett  Carthagói  Zsinattól  pedig  fennmaradt  maga  a  jegyző-
könyv.16 Ez ennek a műfajnak a legrégebbi ismert képviselője.17

A IV. században, különösen a konstantini vallásbéke után megújul a zsi-
nati tevékenység. Északnyugat-Afrikában is számos zsinatra kerül sor. Ezek
közül a több tartományra, illetve az egész régióra szóló gyűlések a legjelen-
tősebbek. Közülük néhányról már nem csupán irodalmi említések vagy zsi-
nati levelek tanúskodnak, hanem fennmaradt tőlük a fegyelmi rendelkezé-
sek,  vagyis  a  kánonok  összefüggő  sorozata  is.  Ilyen  kánonsorral
rendelkezünk főként a 345 és 348 közt, Gratus carthagói püspök elnökleté-
vel tartott és a 390-ben Genethlius (Geneclius) carthagói püspök vezetésével
Carthagóban rendezett zsinatról.

A IV. századi Afrika első jelentősebb zsinata 345 és 348 között18 Cartha-
góban, Gratus püspök elnöklete alatt zajlott le. Mint a fentiekből is kitűnik,
nem ez volt a történelemben az első carthagói zsinat, de a Collectio Hispaná-
ban I. Carthagói Zsinat néven szerepel, így ma is gyakran ezt az elnevezést
alkalmazzák rá. Gratus carthagói püspök 342–343-ban részt vett a Szerdikai
Zsinaton. Ekkor eszközölte ki a császárnál, hogy tegyen lépéseket a donatis-
ta küzdelmek által megtépázott Africa megbékítésére, a keresztények egysé-
gének helyreállítására. Ezért a császár Paulus és Macarius személyében kel-
lő  felhatalmazással  rendelkező  megbízottakat  küldött  a  régióba.  Ennek  a
zsinatnak a közvetlen előzménye egy donatista lázadás volt, melyre a csá-
szári küldöttek által hozott pénzsegély szétosztása körüli viták szolgáltattak
alkalmat. A felkelést a császári hatóságok Macarius vezetésével olyan véres
szigorúsággal verték le, hogy úgy látszott, a donatizmus fizikailag megsem-
misült.19 A zsinat célja minden bizonnyal a világi hatalom által létrehozott
vallási „megbékélés” és egység egyházi megerősítése volt. A Carthagóban
tartott zsinat a kevéssel korábban rendezett tartományi zsinatok eredményeit
foglalta össze, ahogyan az előzetesen tartott helyi zsinatokra való utalásából

11 CYPRIANUS, Ep. 64; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 369-373; vö. Ep. 59,10 (uo. 332-333);
FISCHER – LUMPE 191. 

12 CYPRIANUS, Ep. 57; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 306-312.
13 CYPRIANUS, Ep. 67; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 387-395.
14 CYPRIANUS, Ep. 70; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 416-420; vö. FISCHER – LUMPE 237.
15 CYPRIANUS, Ep. 72; magyarul: Szent Cyprianus levelezése 425-428.
16 Kiadásai:  SODEN, Hans von,  Sententiae LXXXVII episcoporum. Das Protokoll der Synode von

Karthago am 1. September 256, in Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen, Phil.-hist. Klasse 3 (1909) 247–277; CSEL 3.1, 433-461.

17 Vö. FISCHER – LUMPE 264-265.
18 MUNIER, Charles, Concilia Africae A. 345 – A. 525 (CCL 149) (Turnholti 1974) 3.
19 Vö. HEFELE, Charles Joseph – LECLERCQ, Henri, Histoire des concils d’après les documents ori-

ginaux I-IX (Paris 1907–1921) I, 837-838.
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is kitűnik. A zsinaton a katolikus püspökök vettek részt. Számukat és a kép-
viselt afrikai tartományokat nehéz pontosan meghatározni. Maguk a jegyző-
könyvszerűen fogalmazott kánonok és az előttük álló preambulum összesen
17 püspöki nevet tartalmaznak. A székvárosok nevének írásmódja a gyűjte-
ményekben annyira bizonytalan, hogy többször alig lehet a helységneveket
azonosítani. Annyi azonban így is bizonyos, hogy Africa Proconsularis, By-
zacena, Numidia és valószínűleg Mauretania provincia is képviseltette ma-
gát.20

A 14 zsinati kánon közül az első kettő a donatistákkal kapcsolatos témák-
ról szól. Az eretnekségből megtérők újrakeresztelését a római fegyelemhez
igazodva megtiltja a zsinat (1. kánon), a mártír nevet pedig megvonja azok-
tól, akik önként és erőltetve keresik a vértanúságot (2. kánon). Ez utóbbi
rendelkezés  a  fanatikus  donatista  szerzetesek  (circumcelliones)  ellen  irá-
nyult. A többi kánonok az utolsó kivételével a donatizmussal nem szorosan
összefüggő fegyelmi kérdéseket rendeznek. A kánonok latin szövegét főként
a Collectio Hispanából ismerjük.21 

Amikor Carthago püspöki székét Aurelius foglalta el, több mint negyven
éven át tartó lázas zsinati tevékenység vette kezdetét. Lehetséges azonban,
hogy a zsinati mozgalom megélénkülése elődjétől, Genethliustól (Geneclius-
tól) indult ki, aki 390-ben Carthago városában zsinatot vezetett. Ennek a zsi-
natnak 13 kánonja maradt fenn, melyek formája jegyzőkönyvszerű. A gyak-
ran II. Carthagói Zsinat néven szereplő szöveg csak a Collectio Hispanában
teljes, de néhány más latin gyűjteményben is megtalálható.22 A kánonok leg-
jobb kiadása a Munier-féle.23

II. A 397. AUGUSZTUSI CARTHAGÓI ZSINAT(OK) ÉS A BREVIARIUM HIPPONENSE

Minthogy a 393-as Hippói Zsinat, mely az afrikai tartományokra kiterjedő
plenáris zsinat volt, elrendelte, hogy Afrika püspökei tartsanak évente zsina-
tot, de ez néhány éven keresztül a körülmények miatt elmaradt, 397-ben ke-
rült sor Carthago városában ennek az előírt zsinatnak a megtartására.24 Elő-
ször  Byzancena  tartomány  püspökei  gyűltek  egybe  augusztus  13-án  (ezt
nevezték egyesek a zsinat I. ülésének). Mizoniusnak, a tartomány prímásá-

20 Uo. 839, 2. jegyzet.
21 Kiadásuk: MUNIER, Concilia Africae… 3-10.
22 MUNIER,  Charles, La tradition du IIe concile de Carthage (390), in  Revue des Sciences Religi-

euses 46 (1972) 193–211;  UŐ, Concilia Africae…  11. A régebbi irodalomhoz lásd:  HEFELE –
LECLERCQ II, 76-78.

23 MUNIER, Concilia Africae… 12-19.
24 BARDY, Gustave,  Afrique, in  Dictionnaire de Droit Canonique I (Paris 1935) 304 (bibliográfia

306-307).
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nak és Aurelius carthagói püspöknek – aki az összes afrikai tartomány felett
pátriárkai jellegű pozícióval rendelkezett – az elnökletével elfogadtak egy
olyan „gyűjteményt”, mely a 393-as Hippói Zsinaton kiadott kánonok anya-
gát rövidített formában foglalja össze, és módosításokat is eszközöl rajtuk
(Breviarium Hipponense). Mivel a 393-as Hippói Zsinat teljes szövegű ká-
nonjai közül néhányat sikerült egy kéziratban (Codex Vercellensis CLXV)
azonosítani,  ezeket  összehasonlítva  a  Breviarium  Hipponense megfelelő
passzusaival következtethetünk a rövidítés, illetve szerkesztés okára és mód-
szerére. Aurelius és Mizonius levele a 397. augusztus 13-i tanácskozásról,
mely az ugyanott 397. augusztus 28-án majd ülésező püspökökhöz szól, és
amelyet fordításban is közlünk, említi, hogy a korábbi kánonokat sokan át-
hágják, de azt hozzák fel mentségül, hogy nem tudtak a rendelkezésekről.
Ezért volt szükséges a rövidített és részben átalakított kánonsor összeállítá-
sa. A rövidítmény csak a rendelkezéseket közli, a korábbi zsinati kánonszö-
vegek viszont Afrikában általában terjedelmesebbek voltak,  jegyzőkönyv-
szerűen fogalmaztak, szónoki fordulatokat is tartalmaztak.25 Nem is voltak
meg írásban minden püspöknél, hiszen a zsinatokon olykor igen sok résztve-
vő volt. Ahhoz, hogy a helyszínen mindenkinek másolatot készítsenek, ren-
geteg írnokra lett volna szükség. Így a püspökökkel a kánonok szövegét csak
szentelésükkor és a zsinatok alkalmával közölték. Vagyis a kifogás, hogy a
püspökök nem ismerik a kánonok rendelkezéseit, reális nehézséget fejezett
ki.  Ez volt  a  rövidítmény megszerkesztésének egyik oka.  A másik,  hogy
enyhítsék, vagy világosabbá, pontosabbá tegyék magukat a szabályokat.26 

A többi tartomány (Proconsularis, Mauretania) képviselői, mintegy negy-
venen, a byzacenai püspökök után, ám az előző összejövetelt is vezető Aure-
lius  carthagói  püspök  elnökletével  augusztus  28-án  üléseztek  (ezt  hívták
egyes szerzők II. ülésnek, mások ezt már egy másik zsinatnak tekintik27),
mert – rangelsőbbségi vita miatt – a byzacenaiak nem akartak velük együtt
tárgyalni.28 Ám némileg módosított formában ők is jóváhagyták ezeket a rö-

25 Ilyen jellegű pl. a Breviarium Hipponense 38. kánonja, mely nem korábbiak rövidítménye, ha-
nem a 397. augusztus 28-i carthagói ülés saját rendelkezése, amelyet  csatoltak a rövidítmény
szövegéhez.

26 MUNIER, Charles, Cinq canons inédits du Concile d’Hippone du 8 octobre 393, in Revue de droit
canonique 17 (1968) 16-29, főként 24-25. 

27 MUNIER,  Concilia Africae…   XXI;  GAUDEMET,  Jean,  Les sources du droit de l’Église en Occi-
dent, du II eau VIIe siècle (Initiations au Christianisme Ancien) (Paris 1985) 50.

28 Vö. GAUDEMET, Les sources… 80. A plenáris zsinaton a püspökök tartományonkénti csoportok-
ban foglaltak helyet. Mivel Byzacenát Proconsularis tartományból Diocletianus csak 297-ben vá-
lasztotta le, ezt tekintették a legújabbnak, így a rangsorban utolsónak. A kérdést majd csak a
402-es Milai Zsinat oldja meg azzal, hogy a püspökök tartománytól függetlenül, szentelés szerin-
ti sorrendben foglaljanak helyet, vö. Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta, 86. k.: MUNIER,
Concilia Africae… 206-207.
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vidített kánonokat. A kétféle formát különböző gyűjtemények őrizték meg.29

A Breviarium Hipponense egyes kánonjai átdolgozott alakban bekerültek az
Apiarius ügyében 419-ben összeállított gyűjteménybe (Codex Apiarii cau-
sae),30 mások a carthagói egyház levéltárából összegyűjtött zsinati kollekció-
ban  (Registri  Ecclesiae  Carthaginensis  Excerpta)  szerepelnek,31 mely  a
Codex canonum Ecclesiae Africanae nevű kánonegyüttes fő részét alkotja.32

A Breviarium Hipponense jóváhagyásán túl a 397. augusztus végi zsinati
ülés önálló rendelkezéseket is hozott, melyek szövegét ugyancsak a Registri
Ecclesiae Carthaginenesis Excerptából és a Collectio Hispanából (III. Cart-
hagói Zsinat cím alatt) ismerjük.33 Fennmaradt továbbá az ülés aktái között
Aurelius püspök beszéde, Aurelius, Mizonius és a byzacenai püspökök fen-
tebb már említett levele, valamint egy hitvallás.34 A Breviarium Hipponense
legjobb kiadása a Munier-féle, mely a szöveg első változatát követi, csupán
az utolsó két  kánon tartalmaz kissé későbbi  hozzáfűzést.35 Fordításunk is
ezen alapul, mind a püspökök levele, mind a hitvallás, mind a kánonok te-
kintetében.

29 Az első forma található pl. a  Collectio Quesnellianában (PL 56, 419–430) és sok más gyűjte-
ményben; a másodikról a Collectio Hispana segítségével alkothatunk képet. A Breviarium Hip-
ponense szöveghagyományáról lásd: MUNIER, Charles, Canones conciliorum Africae qui in Gra-
tiani  Decreto  citantur,  cum indicatione  fontium, in  Proceedings  of  the  Fourth  International
Congress of Medieval Canon Law, Toronto 21–25 August 1972 (Monumenta Iuris Canonici, Ser.
C, vol. 5) (ed. Stephan Kuttner; Città del Vaticano 1976) 5-6; UŐ, La tradition littéraire des ca-
nons  africains  (345–525), in  Recherches  augustiniennes 10  (1975)  12-13;  UŐ, Concilia
Africae… 20-27. Vö. GAUDEMET, Les sources…  80-81.

30 Ennek  is  két  változata  készült,  és  mindkettő  fenn  is  maradt.  Kiadása:  MUNIER, Concilia
Africae… 79-165.

31 Kiadása: MUNIER, Concilia Africae… 173-247.
32 MUNIER, La tradition... 15-16; vö. GAUDEMET, Jean, La formation du droit séculier et du droit de

l’Église aux IVe et Ve siècles (Paris  21979) 169. Az újabb kutatások szerint a  Codex canonum
Ecclesiae Africanae nem önálló gyűjtemény, hanem a 419-es Carthagói Zsinat 33 kánonjának és
a Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerptának a Collectio Dionysiana II-ban található folya-
matos számozással ellátott együttese. A kánonegyüttes görög fordításának kiadása: JOANNOU, Pe-
riclès-Pierre,  Discipline générale antique, IVe–IXe s.  I.2.  Les Canons des Synodes Particuliers
(Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, Fonti, Fasc.
IX) (Grottaferrata 1962) 197-436.

33 Vö. MUNIER, Canones… 5.
34 Uo. Kiadásuk: a beszédé PL 67, 193 B; a levélé MUNIER, Concilia Africae… 28-29; a hitvallásé

uo. 30-31.
35 MUNIER, Concilia Africae… 22-53.
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III. A BREVIARIUM HIPPONENSE SZÖVEGE

Carthagói Zsinat augusztus idusán Caesarius és Atticus konzulsága idején36

Aurelius és Mizonius levele Numidia és Mauritania püspökeihez37

Szeretett  testvéreinknek és püspöktársainknak Numidia,  a  két  Mauritania,
Tripolis és Proconsularis tartományokban Aurelius, Mizonius és a többiek.

Mikor az egyház javának ügyében Carthago városában egybegyűltünk,
többen felvetették, hogy amit korábban a Hippói Zsinaton végeztünk, és a
fegyelem helyreigazítására hasznosan elrendeltünk, némelyek féktelen vak-
merőségükben  nem tartják  meg.  Ezeknek  a  túlkapásoknak  a  mentségére
egyesek felhozták, hogy a korábban törvénnyel elrendelt38 dolgokat tudatlan-
ságból hagyták figyelmen kívül. Ezért közös elhatározással úgy ítéltük, hogy
az egész  byzacenai  tartományban mindenkinek tudomására  hozzuk,  hogy
aki mostantól a határozatokat semmibe veszi, önmagát fosztja meg tisztségé-
től. A határozatok rövidítményét pedig, melyben úgy tűnik, minden össze
van foglalva, és egyes dolgok gondosabban vannak elrendezve, ehhez a le-
vélhez csatoltattuk, hogy összefoglalva adjuk elő, amit határoztunk, és így
segítsük annak gondosabb megtartását.

Testvéreink az Úrban! Kívánjuk, hogy éljetek boldogan és emlékezzetek
meg rólunk!

És az öreg Mizonius kezével: Kívánom, testvérek, hogy legyetek boldo-
gok, mindig örvendjetek az Úrban és emlékezzetek meg rólunk!

Breviarium Hipponense
A Hippói Zsinat rövidített határozatai,

[és] köztük néhány olyan,
melyet a Carthagói Zsinaton a byzacenai püspökökkel együtt hoztak

[és igen alaposan megtárgyaltak], a következők:

Felolvasták és megerősítették a Nikaiai Zsinat hitvallását, mely így hang-
zik:39

36 397. augusztus 13.
37 Ezen a zsinati ülésen még csak Byzacena tartomány püspökei vettek részt.
38 Kánoni rendelkezésre használja a lex szót: legibus statuta.
39 A Breviarium Hipponense elején álló hitvallásnak, mely a nikaiai hitvallás sajátos formája, há-

rom főbb változata maradt fenn. Közülük a Munier által is első helyre sorolt formát hozzuk, me-
lyet Theodosius diaconus gyűjteménye, a  Collectio Fossatensis, a  Collectio codicis Parisiensis
és a Collectio Quesnelliana számos kézirata őriz. Magának a nikaiai hitvallásnak a szövegéhez
vö. DENZINGER, Heinrich – HÜNERMANN, Peter, Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának meg-
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Hiszünk Istenben a mindenható Atyában, a láthatók és láthatatlanok te-
remtőjében, és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki az Atyától
született, egyszülött, vagyis az Atya lényegéből (való), Isten az Istentől, vi-
lágosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, nem
teremtetett, egylényegű az Atyával (amit a görögök homoúszionnak monda-
nak);40 minden általa teremtetett, az égben és a földön;41 értünk, emberekért
alászállott és megtestesült, emberré lett Szűz Mária által; szenvedett és fel-
támadt harmadnapon, felment a  mennyekbe, eljön ítélni élőket és holtakat;
(hiszünk) a Szentlélekben.

Azokat pedig,42 akik azt mondják: „Volt, amikor nem volt”, és: „mivel a
nem létezőkből43 teremtetett” vagy „más lényegből”, s ezzel változandónak
mondják Isten Fiát, kiközösíti a katolikus egyház és az apostoli fegyelem.

(A kánonok első sorozata, melyet a Hippói Zsinat anyagából
kivonatoltak, de a határozatok rövidítményébe nem vettek fel)44

A.45 A  tévedés  miatt,  amely  gyakran  jelentkezni  szokott,  elrendeltük,
hogy az összes afrikai  tartományok a carthagói  egyházhoz igazodjanak a
húsvét napjának kijelölésében.

B.46 Cresconius villaregiai püspöknek, akiről azt mondták, hogy Tubunae
egyházának székét birtokolta,  megparancsoltuk,  hogy elégedjen meg egy-
házmegyéjével,47 vagyis a villaregiai egyházzal.

C.48 Azt is elfogadtuk, hogy senki ne bitorolja mások egyházát.
D.49 Mauritania Sitifensis (tartománynak) kérésükre megengedtük, hogy

saját primáciájuk legyen, a mauritániaiak kezdeményezésére.

nyilatkozásai  (összeáll.  Romhányi Beatrix és  Sarbak Gábor, szerk. Burger Ferenc; Bátonytere-
nye-Budapest 2004) nr. 125-126.

40 Dőlt betűvel jelezzük, ahol a hitvallás jelen változatának egyes kéziratai is eltérnek egymástól.
41 Egyes változatok szerint: mind az égben, mind a földön.
42 Az első változat szerint:  Eos etiam. Itt fordításunk a másik két változatot és a nikaiai hitvallás

többi szövegtanúját követi.
43 Ex nullis existentibus. A fordítás a kifejezést a többi szövegváltozat alapján értelmezi.
44 Itt közölt rövidített szövegük – akárcsak a  Breviarium Hipponense többi kánonja  – Fulgentius

Breviatio canonum elnevezésű, a VI. század közepén összeállított gyűjteményében is megjele-
nik, annak megfelelő pontjaira Munier kiadását követve B.F. rövidítéssel utalunk.

45 B.F. tit. 3?
46 B.F. tit. 4.
47 Plebe sua.
48 B.F. 24, tit. 5.
49 B.F. 82, tit. 6.
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E.50 Az első székek többi püspökei is megígérték, hogy tartományuk pri-
máciáját a carthagói egyház püspökének tanácsára hozzák létre, [ha valami-
lyen vitára kerülne sor].51

Breviarium Hipponense
Kezdődnek a rövidített rendelkezések

1. a)52 Hogy a felolvasók ne üdvözöljék a népet.
b)53 Hogy huszonöt éves életkor előtt ne rendeljenek klerikusokat és ne

szenteljenek szüzeket.
c)54 Hogy azokat,  akik  előbb az  isteni  Írásokról  oktatást  kaptak,  vagy

gyermekkoruktól képezték őket, a hit megvallása és bizonyítása alapján lép-
tessék elő klerikussá.

2.55 Hogy a felszentelt püspököknek vagy klerikusoknak szentelőik előzete-
sen kössék lelkükre a zsinat határozatait, nehogy védekezhessenek, ha vala-
mit a zsinat rendelkezései ellenében tettek.

3.56 Hogy a katekumeneknek a legnagyobb húsvéti ünnepnapokon se adja-
nak más megszentelt dolgot,57 mint a szokásos sót; mivel ha a hívők azokban
a napokban (mást) szentelésre nem visznek,58 a katekumeneknek sem szabad
azt tenniük.

4.  a)59 Hogy a  holttesteknek ne  adjanak eucharisztiát;  az  Úr  ugyanis  azt
mondta: „Vegyétek és egyétek”, a holttestek pedig sem venni, sem enni nem
tudnak.

b) Ügyelni kell arra is, nehogy a testvérek gyengeségükben azt higgyék,
hogy a halottakat meg lehet keresztelni, mivel (itt csak) arról szól a figyel-
meztetés, hogy az eucharisztiát ne adják a halottaknak.

50 B.F. 83, tit. 7.
51 Az állandó metropolitai  szervezet kialakítása Észak-Afrikában sajátos módon ment  végbe.  A

primae sedis episcopus,  aki esetenként prímás  néven szerepel,  a tartomány rangidős püspöke
volt. Mivel – Carthago kivételével – ez nem kapcsolódott egyetlen városhoz, bizonytalanságok
fordultak elő, melyeket a pátriárkához hasonló jogállású carthagói püspöknek kellett megoldania.

52 B.F. tit. 8?
53 B.F. 121, tit. 9.
54 B.F. tit. 9?
55 B.F. tit. 10?
56 B.F. 226, tit. 11.
57 Sacramentum.
58 Sacramenta non mutant – Hefele értelmezése szerint.
59 B.F. 227, tit. 12.
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5. a)60 Hogy az egyházi ügyek intézésére, amelyek az egyházmegyék kárára
gyakran elhúzódnak, minden évben hívjanak össze zsinatot, és arra minden
tartomány, amelynek első széke van, zsinatáról három követet küldjön, hogy
az összejövetelek kevésbé legyenek ellenszenvesek és a vendégek számára
kevésbé legyenek költségesek, (de) teljes tekintélyük lehessen.

b)61 Tripoliszból pedig a püspökök csekély száma miatt egy püspök jöj-
jön.62

6. a)63 Ha püspököt vádolnak, a vádló az ügyet terjessze az illető tartomá-
nyának prímása elé, és ne függesszék fel a közösségben való részesedéstől
azt, akit bűncselekménnyel vádolnak, kivéve ha a prímás levélben meghívta
ügyének előadására, de nem jelent meg attól a naptól számított egy hónapon
belül, amelyen bizonyítottan megkapta a levelet.

b) Ha pedig bizonyította, hogy valódi ok akadályozta, amely miatt nyil-
vánvalóan nem tudott megjelenni, legyen joga ügyének előadására egy to-
vábbi teljes hónapon belül.

c) A második hónap után pedig addig ne részesedjen a közösségben, amíg
nem tisztázza magát.

7. a)64 Ha pedig az évi általános zsinatra65 sem akar eljönni, hogy akár ott
zárják le ügyét, úgy kell tekinteni, hogy magára mondta ki az elmarasztaló
ítéletet. Abban az időben pedig, amikor nem részesedik a közösségben, saját
egyházmegyéjében se részesedjen benne.

b) Vádlóját pedig, ha az ítélkezés napjaiban sohasem volt távol, ne zárják
ki a közösségben való részesedésből, ha viszont olykor hiányzott, a püspö-
köt bocsássák vissza a közösségbe, őt viszont zárják ki belőle,66 úgy azon-
ban, hogy tőle sem vonják meg az ügyben való részvétel jogát, ha bebizo-
nyítja, hogy az adott napon nem nem akart, hanem nem tudott megjelenni.

c) Azt is elfogadtuk, hogy mikor a püspökök bíróságán valaki vádlóként
fellép, ha a vádló vétkes személy, ne engedjék vádat emelni vagy felperes-
ként szerepelni,67 hacsak a saját ügyeit, de nem az egyháziakat, nem akarja
elmondani.

60 B.F. tit. 13?
61 B.F. tit. 14?
62 Lásd alább 38b.
63 B.F. 58, tit. 15.
64 B.F. tit. 16?
65 Utalás az összes afrikai tartományokat képviselő évi általános zsinatra.
66 Az alaptalan vádaskodás ellen a római  jogban már szilárdan jelenlévő  talio elve biztosította,

hogy a bizonyítani nem tudó vádló ugyanazt a büntetést kapja, ami a vádlottnak járt volna. Az
elv egyházi jelenlétéhez lásd pl. Didaszkália II,42,6 stb.

67 Vö. Konstantinápolyi Zsinat (381), 6. k.
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8. a)68 Ha pedig presbitereket vagy diakónusokat vádolnak, a (püspök) a kö-
zeli településekről vegye maga mellé az előírt számú püspököt, vagyis pres-
biter esetében öt, diakónus esetében két püspök(kel)69 vitassa meg az ügyet,
a napok, a haladékok és a közösségben való részesedéstől való eltiltás, vala-
mint a vádló és vádlott személyek vizsgálata formájának megtartásával.

b) A többiek ügyeit pedig a helyi püspök egyedül is tárgyalhatja és el-
döntheti.

9. a)70 Ha egy püspök vagy klerikus, aki ellen az egyházban büntető vagy
polgári ügyet kezdeményeztek, az egyházi bíróságot elhagyva világi bíróság
előtt  akarja tisztázni magát,  még ha az ítélet a javára szólt is, veszítse el
tisztségét, ha büntető ügyről van szó. Polgári ügyben pedig veszítse el, amit
megnyert, ha állását meg akarja tartani.

b) Aki pedig bíróság gyanánt minden további nélkül választhatja az egy-
házi hatóságot,71 magát ítéli méltatlannak a testvéri közösségre, ha az egész
egyházról rosszat gondolva a világi bíróság segítségét kéri, mikor pedig az
Apostol azt parancsolja,72 hogy a keresztény magánszemélyek ügyeit az egy-
ház elé vigyék és ott döntsék el.

10. a)73 Azt is elfogadtuk, hogy ha bármely egyházi bírótól más, nagyobb te-
kintélyű egyházi bírókhoz fellebbeztek, ez ne ártson azoknak, akiknek ítéle-
tét megváltoztatták, ha nem lehetett rájuk bizonyítani, hogy ellenséges érzü-
lettel, vagy kapzsiság, illetve részrehajlás hatására ítélkeztek.

b) Ha pedig a felek közös egyetértésével választottak bírókat, még ha ke-
vesebb számút is, mint ahány elő van írva, ne lehessen fellebbezni.

11.74 Hogy a püspökök és a klerikusok fiai világi előadásokat ne tartsanak és
ne tekintsenek meg. 

12.75 Hogy püspökök vagy bármilyen klerikusok fiai pogányokkal vagy eret-
nekekkel és szakadárokkal ne kössenek házasságot.76

68 B.F. 51, tit. 17.
69 Vö. I. Carthagói Zsinat (345–348), 11. k., amely szerint diakónusról három, presbiterről hat püs-

pök ítélkezik.
70 B.F. 67, tit. 18.
71 A kései római jog széles körben lehetővé tette a püspöki bíróság választását. A jelen kánon a hí-

veknek ezt már egyházi részről megparancsolja. Vö. I. Toledói Zsinat (400), 11. k.
72 1Kor 6,1-8.
73 B.F. 62, tit. 19.
74 B.F. 39, tit. 20.
75 B.F. 40, tit. 21.
76 Egyesek  szerint  a  zsidókkal  való  házasságkötés  tilalma  véletlenül  maradt  ki  a  szövegből.

Megjegyzendő viszont, hogy a később valláskülönbség házassági akadálya néven ismert tény-
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13.77 Hogy püspökök vagy klerikusok fiaikat ne engedjék emancipáció útján
hatalmuk alól távozni, hacsak erkölcseik és koruk alapján nem biztosak ben-
ne, hogy saját bűneik már rájuk tartozhatnak.

14.78 Hogy püspökök vagy klerikusok javaikból még ajándékozás79 útján se
juttassanak semmit olyanoknak, akik nem katolikus keresztények, még vér-
rokonaiknak sem. 

15.80 Hogy püspökök, presbiterek és diakónusok ne legyenek magánszemé-
lyek haszonbérlői vagy gondnokai,81 és ne éljenek semmi olyan tevékeny-
ségből, amelyben utazásokat kell tenni, vagy amely az egyházi feladatoktól
elvonja őket.

16.82 Hogy idegen nők egyáltalán ne lakjanak együtt semmilyen klerikussal,
hanem csakis édesanyjuk, nagyanyjuk, anyai vagy apai  nagynénjük, nővé-
rük, testvérük vagy nővérük leánya, és bárki a családból, elkerülhetetlen há-
zi szükség miatt,83 akik már felszentelésük előtt velük laktak, vagy ha fiaik
szüleik felszentelése után megnősülnek, vagy ha szolgáik, nem lévén a ház-
ban, akit elvegyenek, máshonnan kénytelenek nősülni.

17.84 Hogy senkit ne szenteljenek püspökké, presbiterré és diakónussá, amíg
mindazokat, akik házában vannak, katolikus kereszténységre nem térítette.

18.85 Hogy a felolvasók serdülő korukig olvassanak, attól kezdve pedig csak
akkor engedjék őket felolvasni, ha vagy a tisztaság megtartásával megnősül-
tek, vagy önmegtartóztatást fogadtak.

19. a)86 Hogy idegen klerikust püspökének engedélye nélkül senki ne meré-
szeljen a rábízott egyházban tartani vagy előléptetni.87

állás zsidó eredetű előírás volt a keresztények között, vö. ERDŐ Péter, A valláskülönbség aka-
dálya a kánonjogban, in UŐ, Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből
(Budapest  2006) 368-376, főként 369-370. Általános formában lásd: Elvirai  Zsinat (306k),
15-17. k.; Arles-i Zsinat (314), 11.(12.) k. 

77 B.F. 41, tit. 22.
78 B.F. 33, tit. 23.
79 Egyes változatok szerint: sem ajándékozás, sem végrendelet útján.
80 B.F. 70, tit. 24.
81 Vö. I. Carthagói Zsinat (345–348), 8. k.
82 B.F. 122, tit. 25.
83 Vö. Nikaiai Zsinat (325), 3. k.; SIRICIUS, Ep. ad Himerium (385. február 10.) 12.
84 B.F. 15, tit. 26.
85 B.F. 129, tit. 27.
86 B.F. tit. 28?
87 A zsinatok gyakori témája, vö. Antiochiai Zsinat (330k), 7. k.; Szerdikai Zsinat (342–343), 15.
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b) A klerikus nevet a felolvasók is megkapják.

20.88 Senkit ne szenteljenek fel, ha nem találták megfelelőnek akár a püspö-
kök vizsgálata, akár a nép tanúsága alapján.

21. a)89 Senki ne szólítsa meg az imádságban az Atyát a Fiú helyett, sem a
Fiút az Atya helyett; és mikor az oltárnál szolgálunk, mindig az Atyához irá-
nyuljon az imádság.

b) Aki pedig máshonnan ír le magának imádságot,  ne használja addig,
amíg előzetesen tanultabb testvérekkel meg nem beszélte.

22.90 Hogy senki a klerikusok közül ne fogadjon el többet, mint amit valaki-
nek kölcsönadott, akár pénzt adjon, akár bármilyen árucikket.91 

23. a)92 Hogy az Úr testének és vérének szentségében93 semmi mást ne ajánl-
janak fel, mint amit az Úr maga adott át, vagyis kenyeret és vízzel kevert
bort.94

b) A zsengéknek pedig vagy a tejnek és a méznek, melyet egy nagyon
nagy ünnep napján szoktak felajánlani95 a gyermekek misztériuma gyanánt,
bár az oltáron ajánlják fel őket, mégis megvan a maguk áldása, hogy az Úr
testének és vérének szentségétől megkülönböztessék őket. A zsengék közül
pedig ne ajánljanak fel mást, mint a szőlő és a gabona zsengéjét.96 

24.97 Hogy az önmegtartóztató klerikusok csakis a püspök vagy a presbiterek
parancsára vagy engedélyével menjenek el az özvegyekhez vagy a szüzek-
hez, és ezt ne egyedül tegyék, hanem klerikusokkal vagy olyan személyek-
kel együtt, akikkel a püspök vagy a presbiter parancsolta.

k.; I. Carthagói Zsinat (345–348), 5. k.
88 B.F. 232, tit. 29.
89 B.F. 219, tit. 30 és tit. 7.
90 B.F. tit. 31?
91 Vö. Elvirai Zsinat (306k), 20. k.; Arles-i Zsinat (314), 12. (13.) k.; Nikaiai Zsinat (325), 17. k.;

Laodikeiai Zsinat (380 előtt), 4. k.; Apostoli kánonok, 44. k.; I. Carthagói Zsinat (345–348), 13.
k. 

92 B.F. 213, tit. 32.
93 In sacramentis corporis et sanguinis Domini.
94 Idézi az örményekkel szemben, akik vizet nem vegyítettek a borhoz: Trulloszi Zsinat (692), 32.

k.
95 Vö. Traditio Apostolica, 21,28. Tej és méz felajánlása ellen: Apostoli kánonok, 3. k.; a zsengék-

ről: uo. 4. k. 
96 Vö. Apostoli kánonok, 3. k.
97 B.F. 132, tit. 33.
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De maguk a püspökök vagy a presbiterek se menjenek egyedül az ilyen
nőkhöz, hanem csak ha ott klerikusok vagy más komoly keresztények is je-
len vannak.

25.98 Hogy az első szék püspökét ne hívják a papok fejedelmének, vagy fő-
papnak, vagy más hasonlónak, hanem csak az első szék püspökének.

26.99 Hogy a klerikusok evés vagy ivás céljából kocsmába ne lépjenek be,
hacsak nem szükségből, utazás közben.100

27. a)101 Hogy a püspökök ne utazzanak tengeren túlra tartományuk első szé-
ke püspökének megkérdezése102 nélkül, főként hogy tőle ajánlólevelet kap-
hassanak.

b) Innen kell küldeni a zsinat levelét is a tengerentúli püspökökhöz.

28.103 Hogy az oltáriszentséget104 csak azok az emberek ünnepeljék, akik böj-
töt tartottak,105 kivéve az évforduló egy napját, amikor az Úr Vacsoráját ün-
nepeljük. Ezért ha egyes délután meghalt püspökök, vagy klerikusok vagy
más személyek (lelkének) ajánlását kell végeznünk, ez csak imádságokkal
történjék, ha azok, akik végzik, már megebédeltek.

29.106 Egy püspök vagy klerikus se tartson a templomban étkezéseket, kivé-
ve ha esetleg az áthaladó vendégek szükségből ott étkeznek. A népet pedig,
amennyire lehetséges, az ilyen étkezésektől távol kell tartani.

30. a)107 Hogy a bűnbánók számára a bűnök különbözőségének megfelelően,
a püspök megítélése szerint szabják ki a vezeklés idejét.

b) A presbiterek pedig a püspök megkérdezése nélkül ne adják meg a ki-
engesztelődést a bűnbánóknak, kivéve ha a püspök távol van és kényszerítő
szükség áll fenn.

98 B.F. 21, tit. 34.
99 B.F. 134, tit. 35.
100 Vö. Apostoli kánonok, 54. k.; Laodikeiai Zsinat (380 előtt), 24. k.
101 B.F. 45, tit. 36.
102 Hozzájárulásnak is értelmezhető, lásd alább 30b.
103 B.F. tit. 37?
104 Sacramenta altaris. Figyelemre méltó a kifejezés korai használata és pontos jelentése: nem csu-

pán a szent színeket jelöli, hanem a szent cselekményt is. Többes számban áll.
105 A szentségi böjtről lásd: Traditio Apostolica, 36. A szöveg nagycsütörtökön kivételt látszik tenni

a böjt alól. Előírja viszont a nagycsütörtöki böjtöt: Laodikeiai Zsinat (380 előtt), 50. k.
106 B.F. 71, tit. 38.
107 B.F. 49, tit. 39.
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c) Ha pedig valamely bűnbánónak olyan nyilvános és széles körben is-
mert bűne van, mely az egész egyházat nyugtalanítja, a kézfeltételt a (temp-
lom) apszisa előtt kapja meg.108 

31.109 Hogy a megszentelt szüzeket, mikor elvesztik szüleiket, akik őrizték
őket, a püspök, vagy ahol a püspök távol van, a presbiter bízza  tiszteletre
méltó nőkre, vagy lakjanak együtt és őrizzék egymást, nehogy gyakran kó-
borolva ártsanak az egyház jó hírének.

32.110 Hogy azokat a betegeket, akik nem tudnak a maguk nevében válaszol-
ni,  de  akiknek  szándékáról  hozzátartozóik  saját  felelősségükre  tanúságot
tesznek, kereszteljék meg.

33.111 Hogy ha színészek vagy hitehagyók térnek meg, vagy térnek vissza az
Úrhoz, a kegyelmet vagy a kiengesztelődést ne tagadják meg (tőlük).

34.112 Hogy presbiter a püspök megkérdezése113 nélkül szüzeket ne szentel-
jen, krizmát pedig soha ne készítsen.114

35.115 Hogy klerikusok idegen városban ne tartózkodjanak, hacsak a helyi
püspök vagy a helyi presbiterek indokaikat megfelelőnek nem találták.116 

36. a)117 Hogy a kánoni iratokon kívül a templomban semmit ne olvassanak
fel isteni írás gyanánt.

b) A kánoni iratok pedig (ezek): Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok,
Második Törvénykönyv, Jesus Nave,118 Bírák, Ruth, Királyok négy könyve,
Krónikák két könyve, Jób, Zsoltárok, Salamon öt könyve, a tizenkét kis pró-
féta könyve, továbbá Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel, Tóbiás, Judit, Eszter,
Ezdrás két könyve, a Makkabeusok két könyve.

108 Tehát nyilvánosan.
109 B.F. 48, tit. 40.
110 B.F. 202, tit. 41.
111 B.F. 170, tit. 42.
112 B.F. 91, tit. 43.
113 Non consulto episcopo: gyakori fordulat latin kánonokban. A „megkérdezése nélkül” formulát

sokan nem alaptalanul „hozzájárulása nélkül” értelemben magyarázzák.
114 Conficiat. A hangsúly itt is a krizma szentelésén van, de a szertartás különböző mozzanatokat

tartalmaz; vö. I. Toledói Zsinat (400), 20. k.
115 B.F. 135, tit. 44.
116 Vö. Arles-i Zsinat (314), 21. k.; szigorúbb szabály erről: I. Toledói Zsinat (400), 12. k.
117 B.F. 228, tit. 45.
118 Józsue.
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Az Új Szövetségé pedig: az Evangéliumok négy könyv, az apostolok Cse-
lekedetei egy könyv, Pál apostol levelei tizennégy, Péteré kettő, Jánosé há-
rom, Júdásé egy, Jakabé egy, János Apokalipszise.

c) Ennek a kánonnak a megerősítéséről a tengerentúli egyházat még meg
kell kérdezni.

d)119 Szabad legyen felolvasni a vértanúk szenvedéstörténetét is, amikor
évfordulójuk napját ünneplik.

37.120 Mivel az előző zsinatok úgy rendelkeztek, hogy a donatisták közül
senkit ne fogadjunk be (ottani) tisztségében,121 hanem a világiak közé, az üd-
vösség miatt,  amit  senkitől  sem szabad megtagadni,  ugyanakkor azonban
Afrikában az egyházak oly mértékben szenvednek a felszentelhető kleriku-
sok hiányától, hogy egyes helyek már teljesen elhagyatottak, elfogadtuk azt
is, hogy tartsák meg ugyan bennük, amit korábban elrendeltek, de tegyenek
kivételt azokkal, akikről bebizonyosodik, hogy (másokat) nem kereszteltek
újra,  vagy  népükkel  együtt  akarnak  a  katolikus  közösségbe  átlépni.  Ha
ugyanis írva van, hogy ha két keresztény összejön, bármit kérnek, megkap-
ják,122 nem kételkedhetünk abban, hogy ha elhárítják a széthúzás botrányát,
az egész nép egységes egyetértése alkalmas Isten irgalmából kieszközölni,
hogy  az  ő  békéjének  elégtételével  és  a  szeretet  áldozatával  eltöröltessék
mindaz, amit elődeik tekintélyét követve a keresztség megismétlésével elkö-
vettek.

Ezt a dolgot azonban nem erősítjük meg, amíg róla a tengerentúli egyhá-
zat meg nem kérdeztük.

A Breviarium Hipponenséhez fűzött kánonok

38.123 a) Honoratus és Urbanus püspökök mondták: Azt is jelentették ne-
künk, hogy nemrégiben Numidiában két püspöktestvérünk püspököt meré-
szelt szentelni, ezért rendeljétek el, hogy a püspökök szentelését csak tizen-
két124 püspök végezhesse.

119 B.F. 229, tit. 46.
120 B.F. tit. 47?
121 Klerikusként.
122 Mt 18,19.
123 A 397. augusztus 28-i zsinati üléstől, Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta, 49. k.; Collec-

tio Hispana, Conc. Carth. III, 39. k.
124 A tizenkét jelenlévő előírása új püspök rendelésével – inkább a választással, mint a szenteléssel –

kapcsolatban, valamint a hármas szám mint minimum már jóval korábban is felmerült, vö. pl.
Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum XVI,1.
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b) Aurelius püspök mondta: Tartsuk meg a régi formát, hogy legalább há-
rom125 elegendő legyen a püspök felszentelésére. Ezért mivel Tripoliszban is
történetesen és Arzugesben is jelen vannak a barbár népek, és minthogy Tri-
poliszban, úgy mondják, csak öt püspök van, és soraikból akár kettőt is visz-
szatarthat valamilyen kényszerűség, de amúgy is nehéz lenne, hogy bármi-
lyen számú püspökből mindenki el tudjon jönni, akadálya kell, hogy legyen
ez az egyház javának? Hiszen abban az egyházban is, amelybe szentségetek
méltóztattak eljönni,126 újból és újból, szinte minden vasárnap végzünk szen-
teléseket. Vajon gyakran össze tudok hívni tizenkét, tíz vagy nem sokkal ke-
vesebb püspököt? Könnyű viszont csekélységem mellé venni két szomszé-
dos (püspököt).  Ezért  szeretetreméltóságotok velem együtt  belátják,  hogy
ezt nem lehet megtartani.

c) Azt azonban el kell rendelnünk, hogy ha valamilyen ellentmondás tá-
mad,  amikor püspökválasztásra jövünk össze,  mert  ilyesmi előfordult  ná-
lunk, ne vállalkozzanak a szentelendő tisztázására már azok hárman (akik
szentelni jöttek), hanem kérjenek fel a fenti  számú püspökhöz még egyet
vagy kettőt, és ugyanabban az egyházmegyében, amely számára az illetőt
szentelni kellene, vizsgálják meg az ellentmondók személyét, aztán tárgyal-
ják azokat a dolgokat, amelyeket ellenvetésként felhoznak, és amikor tisztá-
zódott az illető a nyilvánosság előtt, akkor szenteljék fel.

Ha ezzel egyetértetek, szent atyák, méltóztassatok válaszotokkal megerő-
síteni.

Minden püspök azt mondta: Nagyon is egyetértünk.

39.127 A gyermekekről elhatároztuk, hogy ha nem találhatók biztos tanúk,
akik kétséget kizáróan igazolják, hogy meg vannak keresztelve, sem ők ma-
guk nem alkalmasak koruknál fogva, hogy válaszoljanak arra, felvették-e a
szentségeket, minden aggodalmaskodás nélkül meg kell keresztelni őket, ne-
hogy a tétovázás miatt nélkülözzék a szentségi megtisztulást. 

Ezt pedig mauritániai testvéreink küldöttei javasolták, mert a barbároktól
sok ilyen (gyereket) váltottak vissza. 

125 Vö. pl. Arles-i Zsinat (314), 20. k., amely a püspökszenteléshez nyolc, de legalább három püspök
részvételét kívánja.

126 Vagyis Carthagóban.
127 Carthagói Zsinat, 401. szeptember 13., Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta, 72. k.
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