
rosában elgondolt keresztény felsőbbség mint általános és előkelő kieméltség nyer
hangsúlyozást, ami a következő szavakból az ismert felfogásban válik érthetővé:

.,ügy, amiként minket a lelkek pásztorainak és vezetőinek belső dolgokban tar
tanak, te pedig a külső dolgokban az Isten igazi tisztelője és Krisztus Egyháza
mínden ellenzőjével szemben erőteljes védelmezőjének tűnj fel és Jézus Krisztus
sal, akinek neve - és ügye helyettesének tartanak, vég nélkül dicsőíttessél!" (E.
Mayer: Italienische Verfassungsgeschíchte, 1909. Bd. 2. 59, 374) A "hivatalunk ré
szese" kifejezés Krisztus király papságában való mísztíkus részesedést jelenti,
ami a koronázás és a felkenetés által jön létre. Józan megítélésben bármennyire
is ellátták a királyt papi vonatkozású jelzőkkel, de ezzel semmiképpen sem gon
doltak arra, hogya püspöki, papi tanító- és szentségi hatalom belső hatása a ki
rályi Ielkenetéssel összekötődtk. Ez abból is kitűnik, hogy Nagy Károly mintájára
a királyokat koronázáskor klerikusokká teszik, és mint ilyeneket, beöltöztetik. De
nem püspökke vagy pappá, hanem kanonokká vagy legalábbis alszerpappá, Ebből

pedig semmiképpen sem lehet elkanyarodó következtetést levonni, mintha a király
a felkenetés által a püspöki, vagy papi rend részesévé válna.

BÓNIS GYÖRGY

EGYHÁZJOG ÉS EGYHÁZI BÍRÁSIíOnÁS
AZ ÁRPÁn.líORI MAGYARORSZÁGON

A középkorban az emberek életét nem egyetlen szabályrendszer irányította,
és nem is egyetlen bírósági szervezet döntött jogvitás ügyeikben. Nem szólva azok
ról a kűlönbségekről, amelyek valakinek rendi állásából vagy kondíciójából követ
keztek, esetleg lakóhelyének különös kiváltságaiból eredtek. Minden keresztény
ember kettős joghatóság alatt állott, amint két közösség tagjának is született. Az
egyház és az állam egyaránt igényt tartott rá, hogy bizonyos életviszonyait maga
szabályozza, s ennek megfelelőerr a maga bíráskedása alá vonja. A két hatalom
súrlódásaiból vérre menő súlyos konfliktusok támadtak; gondoljunk csak arra,
hogy Becket Tamás vértanúságát közvetlenül az egyházi bíráskodás fölötti vita
okozta.

Feudális kori jogi irodalmunk Kithonich János óta (1619) sokat foglalkozott az
akkor még jelentékeny szentszéki bíráskodással; polgári kori jogtörténetünk már
lényegesen kisebb érdeklődést mutatott iránta. Az alábbi tanulmány sem több
vázlatnál ; egyelőre az Arpad-kor időbeli határai között az egyházjog és egyházi
bíráskodás szerepével foglalkozik, a teljesség igénye nélkül. Részletes irodalmi
utalásokra itt nincs lehetőség, de a szakember fel fogja ismerni, mennyíben kö
szönheti a szerző eredményeit azoknak, akik előtte jártak, és mennyit merített
közvetlenül a kiadott és levéltári forrásokból. De talán a laikus olvasó is ráébred
arra, hogy a középkorí életet - melyben olyellentmondásosan keveredik a fény
.és árny - az egyházjog és az egyházi bíráskodás nélkül nem lehet megérteni.

r.

A korai feudális magyar állam számára az egyház támogatása döntő tényező

volt abban a küzdelemben, melyet a szomszédok leígázásí kísérletei és a régi arisz
tokrácia fegyveres ellenállása ellen vívott. Igy nem is csoda, hogy a kezdetben
szláv és német papsággal együtt az egyházjog is bevonult az országba. A XI. szá
zad törvényei és zsinati határozatai szemléletes képet adnak arról a széles terü
letről, melyet a canones számára biztosítottak anélkül, hogy törvényhozói delegá-



Iásra kellene gondolni. Miután J. Sawic1ei éles eszű megjegyzései lehetövé tették
Szent István törvényeinek interpolációs tanulmányozását, egy régebbi és egy újabb
réteget különböztethetünk meg bennük. E törvények közelebbi tanulmányozása után
a mesék birodalmába utalhatjuk azt a régóta meggyökeresedett felfogást, mely sze
rínt azok nagy mértékben a nyugati törvénykezés átvételét jelentik. Az állam
alapító többnyire eredeti törvényalkotásában egy jelentékeny új elem van: az egy
házzal való együttműködés az építés rnunkájában. A keresztény egyház követeléseit
(istentisztelet, böjtök, gyónás, tized stb.) királyi hatalommal kényszeríti rá a népre;
ennek fejében a defensor christianitatis a papság teljes támogatását élvezi. Püspö
köknek és papoknak a törvényhozó írja elő feladataikat, de azokat a kánoni ren
delkezések (canonum institutiones vagy mandata) szerint kell ellátniuk. Az egy
házi és világi bíráskodás viszonyát legjobban az első törvénykönyv 13. fejezete
szemlélteti. Az egyház előírásainak megszegését a püspök a kánoni fegyelem sze
rint (per discipHnam canonum) torólja meg, és ezt az egyházi büntetést makacsság
esetén hétszer kell megismételni; végül a makacs bűnöst át kell adni a királyi
bíróságnak. Hasonlóan intézkedik a törvény a boszorkányok (striga) esetében: a
boszorkányt első ízben a bírósági szabályok alapján (secundum iudicialem legem)
a papra bízzák, aki böjttel és tanítással fegyelmezi meg a bűnöst. A visszaesőt már
izzó templomkulccsal bélyegzik meg teste három helyén, harmadízben pedig át
adják a (világi) bíráknak.

Szent István törvénykönyvének büntetési rendszere igen hasonlít az angolszász
törvényekére. Az olyan bűntett,mínt a gyilkosság, hitvesölés , hamis eskü kettős szank
ciót vonnak maguk után: a jóvátételhez és pénzbüntetéshez járul még a böjt "a ká
nonok szerint" (I. 14). A magyar államalapítás "kánonjoga" a Gratianus előtti jog,
malynek előírásai a széles körben elterjedt penitenciál ékban (vezeklőkönyvekben)

gyökereznek. De úgy tűnik, hogyajogszolgáltatás egységes vezetése az apostoli
nimbusszal övezett király jogai közé tartozott; ő állt a királyi tanács (senatus),
vagyis a vegyes zsinat élén, mint Isten földi helytartója az országban, és a túl
világi igazságszolgáltatás végrehajtója.

A XII-XIII. századtól kezdve az állam és az egyház egymáshoz való viszonya
alapvetóen megváltozott. A gregoriánus pápaság győzelme az investitúra-harcban
nem maradt hatástalan a magyar királyok egyházi ügyekben való csaknem korlát
lan auktoritására sem, Dalmácia meghódítása után Kálmánnak feltétlenül meg kel
lett szereznie a pápa támogatását. Ezért 1106-ban a guastallai zsinaton kijelentette,
hogy a jövőben kerülni akarja a "kevésbé kánoni" eljárást az investitúrával kap
csólatban. III. Sándor pápa elismerése ismét alkalmat adott az uralkodónak, hogy
helyzetét a pápasággal szemben megsztlárdítsa. Lukács esztergomi érsek, amikor
erőteljesen védte a király jogait, konfliktusba került Rómával. De Magyarország
nem tudta feltartóztatni a pápaság egyeduralomra törését. 1180 körül a pápa már
akadálytalanul juttatta el dekretálisait a magyar főpapokhoz. Későbbi másolatban
maradt fenn egy, a királyra hátrányos konkordátum (1169?), melynek valódiságát
nem ok nélkül vonják kétségbe. Talán éppen ez volt az a rész, amelyet a króni
kás, Péter esztergomi prépost kivágott a pápai registrumból. magára vonva ezzel a
pápa haragját. Imre király koníliktusa (öccsével, Andrással) módot adott III. Ince
pápának a döntőbíráskodásra. Amint egykor Kálmán király "az isteni törvény alá
rendeltnek" nyilvánította magát, most Imrének is el kellett ismerníe a pápa Ieg
főbb auktorítását, és védekeznie kellett néhány püspök vádaskodása ellen. Bár a
Kúriától való hűbéri viszonyunk tételét Haller és Jordan kutatásai már megdön
tötték, Róma tagadhatatlanul erős befolyással rendelkezett az országban, annál is
inkább, mivel az univerzális egyház III. Ince és III. Honorius pápa alatt elért ha
talmi csúcspontja egybeesett a gyenge, sőt könnyelmű királyok uralkodásával.

Nem csoda, hogy II. Endre oklevelei is mint "közönséges" jogot (ius commune)
emlitik a kánonjogot. A király márhetetlen földadományozásait éppen egy dekre
tális alapján vonta vissza (Intellecto, 1220, Extra 2, 24, 33). A pápai legátusok lá
togatásai a Kúria legfőbb törvénykezési és bíráskodási hatalmára emlékeztettek a
magyar királyokat és egyházfőket. Tevékenységük már a XII. század második felé-
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ben elkezdődött, de igazán döntő szerephez csak a következő évszázad bonyodal
mai közepette jutottak. II. Endre pazarló földadományozásai és távolléte a keresz
tes hadjáratban (1217-18) feudális anarchiát idézett elő; lázadó hatalmasok még
a királynét is megölték. A rend helyreállítása megkövetelte az Aranybulla kiadását
a világi birtokosok javára (1222). A papság előjogait már egy pár hónappal ko
rábban megjelent ünnepélyes oklevél erősítette meg. Az Aranybullát néhány évvel
később (1231) meg kellett újítani, s ebben az ellenállás jogának szankcíóját már
egyházi átokkal helyettesítették. A következő év elején Róbert esztergomi érsek
interdiktummal sújtotta az országot. A király ekkor pápai feloldozást 'kért. A
pápai legátus, Jakab prenestei püspök először a beregi erdőben megkötött kon-

. kordátumban (1233) biztosította a klérus anyagi előjogait, s ezzel átmenetileg ki
iktatta az üzleti életből az abban érdekelt papok veszélyes konkurrenseit (a zsi
dókat és a szaracéneket) ; a papságnak adómentességet biztosított, és sóban óriási
összeg ígéretét csikarta ki. Az ország súlyos gazdasági helyzete e kötelezettségek
teljesítését lehetetlenné tette; ezért azután a király tanácsadóit kiközösítették, a
lakosságot interdiktum alá helyezték. Ez alól a király úíabb keresztes hadjáratra
szóló ígérete szerzett feloldozást, de erre II. Endre nem sokkal később bekövetke
zett halála miatt már nem került sor.

A kárronjog vitathatatlan érvényességére jellemző, hogy IV. Béla ugyanabban
az oklevélben. amelyben panaszt tesz Jakab pápai legátus eljárása, az exkommuni
káció mértéktelen alkalmazása ellen, egyúttal kimondja azt a kívánságát "hogy
minket és országunkat a közönséges jog és a Szentatyák intézményei kormányoz
zanak" (1238). Uralkodásának három és fél évtizede alatt Róma és Buda között
gyakran volt feszült viszony, különösen azért, mert a király semmiféle segítséget
sem kapott a pápától a tatárok még míndig fenyegető betörései ellen. IV. László
árnyékuralma alatt az egyház és az állam közt nyílt törésre került sor. Mialatt az
országban anarchia tombolt, az ifjú uralkodó a kevéssel előbb bevándorolt kunok
kal próbálta hatalmát megerősíteni, azokkal a kunokkal, akik pogány szokásoknak
hódolva, legeltető nomádokként súlyos károkat okoztak a népnek és az egyháznak
egyaránt. Megint egy legátusnak, Fülöp fermói püspöknek kellett a magyar egy
húz fenyegetett jogait megvédenie. A király ígéretet tett ugyan, hogy a kunok meg
térítéséről gondoskodik és megvédi alattvalóinak jogait, valamint az egyház
privilégiumait, de adott szavát nem sokáig tartotta meg. A budai zsinat
elleni lépései (1279) egyházi büntetéseket vontak maguk után. A legátus
egyházi átokkal sújtotta a királyt, és interdiktummal az államot. A király elfogat
ta a legátust, és nyomban fellebbezett a pápához a határozat ellen. Csak
JV. Honorius pápa erélyes levele tudta őt jobb belátásra bírni. De mindezek
az események semmit sem változtattak a kárionjog érvényességén. így IV. László
nak a boszniai "heretikusok" ügyében kötelezően el kellett fogadnia "az apostoli
széktől kibocsátott mínden statutumot, konstitúciót, törvényt, jogszabályt és dekré
turnot" (1280), sőt büntetésekkel kellett megfenyegetnie a patarénusokat. III. Endre
egy évtizeden át küzdött az Anjou-dinasztia trónigényei ellen, s ezáltal ellentétbe
került a nápolyiakat támogató pápasággal ; ennek ellenére egyházi ügyekben elis
merte a kánonjog érvényességét (ordinarium ius). Ez egyúttal a magyar állam függet
lenségéért vívott harc fegyvere lett, mert a pápák igényeit elméletileg saját törvé
nyeikkel lehetett megtámadni.

II.

Az egyházi bíráskodás alapköve a papság bírósági kiváltsága (privilegium fori).
Mint elv már a XI. században megjelenik, több egyházi színezetű megszövegezés
ben. Hazánk első latin irodalmi emléke, az Intelmel( a "királytükrök" mű

fajának késői terméke. Az újabban többek által (Horváth János, Szűcs Jenő) alá
támasztott hagyományos nézet szerint Szent Istvánnak korán elhunyt fiához, Imre
herceghez intézett tanácsait, erkölcsi és politikai útmutatásait tartalmazza. Ebben az
állambölcseleti értekezésben a szerző inti a fiatal herceget, tartsa a legnagyobb tisz-
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teletben a főpapokat, hogy "koronáját·" vagyis a királyi hatalmat méltósággal tud
ja ellátni, ékesíteni és megvédelmezni. A zsoltáros ismert verséhez: "Ne nyúljatok
felkentjeimhez" (Ps. 104, 15), az egyházi szerző még hozzáfűzi: "Isten felkentjeihez
pedig az nyúl hozzá, aki az isteni és kánoni rendelkezés dacára a szent rendekben
lévő férfiakat hamis vádaskodással mocskolja be és a nyilvánosság elé vonja" (3. c).
Az 'Intelmek ellenkező tanácsot ad. Ha magas rangú pap vétkezik, őt a király há
rom-négy ízben négyszemközt dorgálja meg és csak megátalkodás esetén jelentse
az egyháznak, az evangélium parancsa szerint. Hiszen Isten maga is eltiltotta, hogy
felkent szolgái fölött világi bíróságok (ab humana die) ítéljenek.

Még részletesebben mondiák ki István király törvénykönyvének első fejezetei
a klérus bírósági privilégiumának elvét. Mint már említettük, ebben a dekrétum
ban egy későbbi, még a XI. században interpolált réteget különböztethetünk meg.
A magyar kutatók a két első fejezetet már régóta a mainzi zsinat határozatai
(847, can. 6-7) szó szerinti átvételének, az utánuk következő három fejezetet pedig
Pseudoisidorus elég ügyetlen átírásának tartják. E forrásmunkák nyomán a világi
bírák nálunk is engedelmeskednek a püspököknek "az isteni törvény parancsai
szerintí igazságszolgáltatásban" (I., 2). Világi ember pap ellen nem tanúskodhatik,
sőt életét is készségesen fel kell áldoznia a papokért. Igy a privilégium világosen
megfogalmazott szövege rendkívül természetes: "Senki se merje bármelyik klérust
nyilvánosan kivallatni, csak az egyházban" (I., 4). S bár ezek az átvett szöveg
részek valószínűleg a papság interpolációi, a privilegium [ori mégsem maradt jám
bor óhaj. Szent László legrégebbi, III. törvénykönyve, mely valószínűleg még elődje

idejéből származik, úgy intézkedik, hogyakirálybíró bárkinek küldhet sigillumot
(azaz pecsétes idézést), "kivéve a papokat, a klerikusokat és az ispánokat" (25. c).

A XI. század vége felé a törvények még bőségesebb felvilágosítást nyújtanak
az egyházi bíráskodásnak a személy eimén (ratione personae) fennálló hatásköréről.

A "pogányok" ismételt lázadásai után a magántulajdont, az új feudális rend alap
iát drákói intézkedésekkel kellett megszílárdítaní. Szent László rendkívül szígorú
büntető törvényei (ún. II. könyv, 1077 körül) a papság bűntetteiről sem feledkeznek
meg. Ha egyházi személy tyúkot, libát vagy gyümölcsöt lop, elöljárója (a magistro)
testi fenyítésben részesíti, nagyobb értékű lopás esetén azonban - előzetes degra
dálás után - világi bíróság ítélkezik felette (13. c). A szabolcsi "vegyes" zsinat
(1092) a királyelnöklete alatt először a cölibátus bonyolult problémájával foglal
kozott. Ne felejtsük el, hogy az invesztitúra-harc kellős középén vagyunk! A papok
a pápa nyilatkozatáig fenntarthatják "első és törvényes" házasságukat, de egy má
sodik vagy harmadik asszonyt, valamint az előző özvegyet vagy eltaszítottat el
kell bocsátaniuk. Ha a bigámiát elkövetők asszonyaikat mégis makacsul megtart
ják, "a kánonok rendelkezései szerint" megfosztják őket papi funkcióiktól. Azt az
archípresbitert, aki egy tiltott házasságban élő papot tudatlanságból funkciój ában
meghagy "a püspök akarata szerinti ítélettel" kell sújtani. Eddig minden a kánon
jog szerint történik; de azt az érseket vagy püspököt. aki egy ilyen makacs férj
nek spreto sinodali decreto javadaimat juttat, vagy őt egyházi funkciójában meg
hagyja, a király és püspöktársai belátásuk szerinti ítélettel sújthatják. Igy tehát
László király idejében a bíráskodás világosan bizonyított érvényességű privilégiu
mát, a király legfelső ítélkezése még korlátozza.

A gregoriánus irányzat Kálmán király uralkodása alatt győzedelmesen halad
a maga útján. A király, aki kiérdemelte a "Könyves" jelzőt, olyan törvényeket hoz,
melyek az egyházi bíráskodást részletesebben szabályozzák, mint az előzők. A
kompílátor, a feltehetően francia Albericus Horatiust visszhangozó előszavában az
uralkodót újítóként és az István király által hozott törvények superedificatoraként
írja le. Ez az állítás szó szerint persze aligha állja meg a helyét. Szellemükben
azonban ezek a rendelkezések hűek maradnak" az egyházi és világi nagyok gyüle
kezetének (concilium) gregoriánus értelemben vett szentistváni tradíclóihoz. A püs
pökök káplánjait és ispánjait csak érseki vagy püspöki sígillummal lehet meg
idéztetni; a király és a hercegek szolgálatában állókat pedig a magasabb világi.
tisztségviselőkkel együtt az újonnan alakított vegyes egyházmegyei szinodus elé ci-
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tálják (I. 5,9). Egyházi és világi személy közöttí vitás esetekben az alperes bírája
illetékes, elvileg azonban világi bíró nem idéztethet meg papot: "Egyetlen világi
bíró se merjen klerikusnak pecsétet küldení" (I. 14). Ispánek vagy katonák egyházi
ügyekben semmilyen bírói hatalmat nem gyakorolhatnak (I. 65). A püspökök és
esperesek viszont minősített és "egyszerű" emberölési ügyekben, valamint nőrablásí

és házasságtörési perekben megtartják illetékességüket (I. 50, 59, 61), de senkit sem
szabad éjjelente röpködő boszorkányként elítélni: "De strigis vero, que non sunt,
nulla questio fiat" (I. 57).

Nem csoda, hogy a (most már tisztán papi) zsinat Lőrinc esztergomi érsek
vezetése alatt (1105-1116) az egyházi bíráskodás még elég primitív gyakorlását
egész természetesnek tekintette. A gyülekezet először kéri a királyt, hogy a papság
és az egyházi birtokok pereit "kánoni módon intézzék" (1. c). Aki a reárótt vezek
lést nem akarja elvégezni, azt a püspök exkommunikálja, tehát nem részesülhet
egyházi temetésben; ugyancsak ez a büntetése annak is, aki halálos ágyán nem
akar meggyónni (I. 9,10). Felszentelt személy nem bocsátható el hivatalából, "csak
bizonyos bűncselekmények míatt, kánoni rend szerint". Egyházi ügyekben, pere
elvesztése vagy vezeklés terhe alatt, egyetlen klerikus és apát sem kerülheti meg
a püspöki bíráskodást, és nem fordulhat ügyével a királyhoz vagy világi bíróhoz
(25. c). Az akkori egyházjogi állapotot legjobban a 66. fejezet tükrözi: "Hogy min
den esperesnek legyen meg a kanonok brevíáríuma". A mű címe sajnos nem is
meretes; a Dionysio-Hadriana-tól kezdve egészen Chartres-í Yvo Decretum-áig
bármelyik gyűjtemény szóba jöhet. Hogy a főpapok és archipresbiterek bíráskodása
miként festett a valóságban, azt ebben a csaknem "írás nélleült időben" már alig
lehet megállapítani. Az első egyházi oklevél 1134-ből való: Felicianus esztergomi
érsek ítéletlevele egy egyházi birtokperben. Az eljárás szóbeli volt, és valószínűleg

a főpapok ítéletével fejeződött be, amint azt például Szerafin. esztergomi érsekről

és püspöktársairól 1103-ban feljegyezték. Az esperesek és világi bírák közös bírás
kodásáról csak a XIII. század kezdetétől tudunk meg közelebbit. Figyelemre méltó,
hogy III. Lucius pápa (1181-1185) bűnügyekben a magyar szokásokkal ellentétben
kénytelen volt az egyházi bíráskodást továbbra is kifejezetten fenntartani
(Extra 2, 18).

Nem jelentéktelen kezdet után az egyházi bíráskodás a XIII. században élte
virágkorát. II. Endre 1222-ben a magyar papságnak adott nagy kiváltságlevélben
biztosította minden tonzúrát viselőnek bármely jogi vitában, a földtulajdon kérdé
sében is, a privilegium fari kiváltságát. ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy "egyet
len klerikust sem szabad világi személy előtt perbevonni, sem laikusnak, ha ez
perlí őt, nem köteles a világi bírák székén felelni". Világi igényeivel viszont a
papság álljon világi bíró elé. Ezen átfogó bíráskodási privilégiumból - az adó
mentességből is - csak azokat a személyeket rekesztették ki, akik a tonzúra elnye
rése után nyereségvágyból megvetett foglalkozást választottak (turpia opera). De az
egyházi bíráskodás ilyen nagymértékű kiterjesztése az ünnepélyes anatéma-záradék
és a pápa megerősítése ellenére sem lehetett tartós. Az Aranybulla második fogal
mazása tartalmazott ugyan egy kétértelmű rendelkezést, mely szerint a palatinus
ne ítélkezzék se klerikusok felett, se egyházi - mint házassági, hitbér és hasonló
- ügyekben. A beregi konkordátumban súlyosan megalázott királyságnak mégis
sikerűlt 1233-ban a birtoklevelet (iudicia terrarum) a bíráskodás kiváltságából ki
emelnie, mégpedig elég különös Indokolással. Eszerint ilyen ügyekben a pápát két
oldalról kell informálni (a király és a legátus részéről is), mert a birtokjogi kérdé
sek egyházi megítélése jelentős egyházi birtokok elvesztését jelenthetné. Ezzel
szemben a beregi erdőben tett eskü magát a királyt, valamint fiait és a mágnásokat
is az esküszegés eimén (ratione periurii) egyházi bíráskodás alá vetette. Megsér
tése, mint ismeretes, kiközösítést vont maga után, amit II. Endre 1231-ben, majd
IV. Béla 1267-ben megérdemelt büntetésként kifejezetten el is ismert.

A XIII. század hirtelen fejlődést hozott az egyházi bíróságole szervezetében és
működésében is. A század első felében még a tradicionális, primitív bíráskodás
uralkodott. A Váradi Regestrum, a magyar jogtörténetnek e felbecsülhetetlen ér
tékű emléke, bizonyságot tesz arról, milyen kiterjedt bírói tevékenységet fejtettek
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ki az esperesek olyan büntetendő cselekmények esetén, mint a mérgezés, megron
tás, lopás, rablás, emberölés, nőrablás, valamint a papság magánjogi pereiben is.
Az eljárás a lehető legegyszerűbb volt: panasztétel és válaszadás után a bíró a
vádlottat elküldte a legközelebbi káptalanhoz (esetünkben Nagyváradra), ahol tüzes
vaspróbának kellett magát alávetnie. Ezek a perek nem különböztek a világi ügyek
től, ezért fel sem tűnt, ha az esperes esetleg a világi bíró társaságában mondott
ítéletet. Nemcsak a vicearchidiaconus, hanem a helybeli apát vagy prépost is ellát
hatta a bírói tisztet az ilyen ügyekben. Némelyik esperes nem riadt vissza az ítél
kezéstől olyan világi ügyekben sem, melyekben halálos vagy testcsonkító ítéletre
kerülhetett sor, egy másik meg igyekezett megőrizni hatáskörét az újonnan léte
sített szerémi püspökség fejével szemben is. Maguk a püspökök is a már régóta
meggyökeresedett, primitív módon látták el bíróí feladataikat. A nagyváradi jog
esetek között voltak státusperek, végrerideletek és egyházi birtokügyek is, de ez
utóbbiakban a püspök mindig amegye ispánjaival együtt döntött. Bizonyításul a
főpapok éppúgy elrendelték az istenítéletet, mint a világi bírák. Hitbér- és para
fernum-ügyekben többnyire kiegyeztek a felek; az erről készített oklevelek éppen
séggel nem vallanak a római kánonjogi eljárás alkalmazására. Érsekek és püspö
kök már ezekben az évtizedekben is szívesen adták át e terhes bírósági ügyeket
delegátusaiknak vagy helyetteseiknek (oeconorni).

Erre a tradicionális, a helyi jogszokásokkal összenőtt bírói gyakorlatra épült a
sokkal finomabb, a kánoni tanoknak megfelelő judikatúra. A XII. század vége •
óta senki sem vonta kétségbe, hogy az egyházi bíráskodás legfelsőbb csúcsa a ró
mai Kúria, a prima sedes. Elözönlötték az országot a pápai delegácíós parancsok,
amelyek minden fontos vitás ügyet egy háromtagú, ad hoc összeállított bíróság elé
utaltak. Ersekek, püspökök, prépostok és apátok kénytelenek voltak a perekben a
kárionjog követelményeihez alkalmazkodni. S ami iskolázottságban és tapasztalat
ban még hiányzott, azt pótolták a pápai legátusok: Egidius, a pápa káplánja
(1228-1231) és Jacobus Pecorari kardinális, Preneste püspöke (1232-1234). A Kú
ría küldöttei és az őket kisérő egyházjogászok számos [ogvitát döntöttek el, ter
mészetesen a dekretális jog normál és formái szerint. Figyelemre méltó a mind
jobban szaporodó írásbeliség: 1231-ben például egy nemesember írásban fellebbez
a pápához, 1233-1234-ben egy prokurátor ismételten benyújtja keresetét (libelli)
Jakab legátusnak. Az pedig döntését "litis contestatio után, míndkét fél tanúit ki
hallgatva, a tanúvallomásokat kihirdetve, a kiváltságokat és okleveleket megvizs
gálva, a felek vallomásait meghallgatva, míndkét fél előadott érveit és állításait
teljesen megértve" hozza meg. A legátusok peres eljárását nem kell tüzetesen le
írni, mivel az a kánonjogi normák alapján történt. Befolyásuk már 1240 körül
érződött, de a mongolok betörése visszaesést idézett elő. Fermói Fülöp legációja
újból lendületet adott a fejlődésnek. A legátus azzal a tilalmával, mely szerint
istenítéleteknél semmilyen egyházi asszisztencia sem engedhető meg, véget vetett
a hagyományos bizonyítási eljárásnak.

A magyarországi egyházi bíráskodás megújulását Jakab legátus kíküldetésétől

kell számítanunk. A magyar papság [ogvltáít ugyan már a század elején is a ró
mai Kúriánál kezdték tárgyalni, vagy oda terjesztették fel. Ezt oly nagyszámú pél
da bizonyítja, hogy azok beható tárgyalása itt lehetetlen. A súlypont eltolódása,
vagyis a perek elhúzódása, a gyakran felmerülő óriási költség, a delegált és szub
delegált bírák versengése, valamint a könnyedén kimondható kiközösítés már az
1230-as években érezhetővé vált. Maga a király is biztosította magának az exkom
munikáció alóli mentesség kiváltságát, majd később azt is, hogy alattvalói nem
idézhetők meg .Jcülföldre", a pápa és legátusai azonban mindkettőt tetszésük sze
rínt félretehették. A nép ellenállásának jelei - a házassági bíráskodás bitorlása,
az egyházi átoknak néha hosszú évekre történő semmibe vevése, baráti viszony
fenntartása exkommunikált személyekkel és más hasonlók - az oklevelekből vi
lágosan kimutathatók. Mindezek ellenére az egyházi bíráskodás 1279 után belülről

megszilárdult, és a dekretális jog értelmében alakult át. Ladomér esztergomi érsek
bírósága az 1280-as évektől kezdve a római kánonjogi eljárást követte. Valamivel
később a döntéseket eljárási szabálytalanságole eimén már meg lehetett támadni,
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Szent István nagyobb legendája

érsekségek és püspökségek bíráskodtak a főesperesektől fellebbezett ügyekben, majd
a század végén a felek a legtermészetesebb módon idézték álláspontjuk bizonyí
tékául a Dekrétumot, a dekretálisokat, sőt a Codex egyes részeit is. Gergely vá
lasztott érsek I298-ban egy bonyolult ügyet "a kánonjog tudományában tanult és
jártas bölcs férfiaknak" terjesztett elő tanácskozásra, ők pedig válaszukat a perira
tok beható tanulmányozása után, "könyveiket Iorgatva", adták meg. Ez és más ha
sonló bizonyítékek mutatják a kánonjogi ismeretek igényét és alkalmazását Ma
gyarországon a XIII. század vége felé,

Az érsekeknek. püspököknek, néhány prépostnak és apátnak ímrnunitása kö
vetkeztében világi ügyekben (in temporalibus) joghatósága volt alattvalói felett.
Ezen uradalmi bíróságok szervezetét a főpapok a királyi Kúriától vették át. tgy
például az esztergomi érsek birtokainak lakossága felett "nádora vagy udvarbí
rája, vagy a területi bíró" ítélkezett (1262 ?). Ezek a bírák és más egyházi terüle
ten rnűködő társaik nem a kánonjog, hanem a hazai szokásjog elvei szerint jár
tak el.

Ezekből az előzményekből alakultak ki a XIV-XVI. század kifejlett szerve
zettel és eljárással rendelkező vikáriusi bíróságai, egykorú szóval a "szentegyházi
székek".

Jegyzetek: A Mohács előtti magyar egyházi biráSikodásról néhány évvel ezeiőtt németül ad
tam áttekiritést; Die Entwick.lung d.er geistlichen Gerichtsbarn:eit in Ungarn vor 1:526', Zeit
schrift dersavigm.y-StiftU!ng fül' Rechtsgeschfchte, Kan. Abt. 00 (1963) 174-235, ennek a ta
nulmánynaüc I-II. fejezetét doigoztam itt át. Egyes kérdésekben még a következő munkáimra
utalinék: Szent István törvényének önállósága, Századok 72 (1938) 433--487; Első törvényeink
sorsa és az egyházi meriedékjog, Re,gnurr. 1938-1939, 715-97; István király (Budapest 1956);
Einflüsse des rörníschen Dechts in trngarn (Ius Romanum MedIii Aeví, Pars V, liO. Med'Q,;mi
19641); István király, az államalapító, Mag)'lar ~udomány 1'5 (.1970) 777-786. Korai törvényeinket
Záv·odszky Levente könyvéből ídézem: A Szent rstván. Szent László és Ká.lrnám korabeli tör-
vényeik és zsinati határozatok fOlI'oosai (Budapest, 1904). Az okleveles anyag a közismert
oklevéltárakból származtk, l. !küH:>IlJösen A. Theine~: vetera momumenta historica Hungartam
sacram illustrantia.". I-II. (IRomae 11159--1000); Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, ed. N.
Knauz, L. C. Dedek, I-ill. '~Strigonii 1874-1924). A Szen1JsiZ!ékkel való kapcsoíataínkra Fraknói
VHmos nagy mundcáján kívül l. } 'p<yvits István: A pá,pálk kl~latai Magyalrországgal az
Arpádok aJa.tt '(Budapest, 1944); Csi:z:madia Andor: A ma.gya[" állam és az egyihá2Jak jogi kap
csolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-<korszakban (Budapest, [900), kUl. 33-i7; a
korai Irásbcuségre Kumorovitz L. Bernát: A középkorí magya'!' "magáll1jogi" ~rásbeliség e!.l6
korszaka lXI-XII. századI, S0ázadio'k 97 (:L963) 1-31, tárgyunkhoz áJtalában St. Mester: Ik
ínttíís canonici iuris culrurae ln Hungatria, Studda Grau,alI1a 2 ~1954) 1/57--m6.

Jóakaratának és jótetteinek híre... messze földre kiterjedt. Jeruzsálemben,
ahol Krisztus emberi természete szerint tartózkodott, szerzeteseknek kolostort emelt,
s azt a mindennapi ellátásukhoz bőven ellátta földekkel és szőlőkkel. Rómában, a
1>il.ág .fővárosában az első vértanú, István nevéről elnet'ezve tizenkét kanonokot
számldló kongregációt alapított, minden hozzávalóval ellátta, és kővel körülfala
zott szállást emelt azoknak a magyaroknak a befogadására, akik az apostolok feje
delmének, Szent Péternek a küszöbét imádság céljából fölkeresik. De nem hagyta
jótéteményeinek ajándéka nélkül a királyi várost, Konstantinápolyt sem: megaján
dékozta csodálatos templommal és mindazzal, ami hozzá szükséges. Ezért méltán
nyerte el birodalmának határain belül az apostol nevet, mert ha a hithirdetés
tisztét nem is vette magára, vezére és mestere volt a hit hirdetőinek, s oltalmazta
is mtámolította őket.
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