
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".
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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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