
SERÉDI JUSZTINIÁN

Szent István törvényei a római joggal
és az egykorú kánonjoggal összehasonlítva*

Szent István keresztény királyságot alapított, hogy a Kárpátok medencéjében évezredekre
biztosítsa nemzetének fennmaradását az európai keresztény népek között, Ezért is, de
mint meggyőződéseskatolikus magyar ember is, országát a régi magyar hagyományok, a
magyar szokásjog tiszteletben tartásával, keresztény alapon szervezte meg.

Magyar és keresztény szellemben írta törvényeit, Dekrétumait is, melyeknek I. könyve
10 fejezetben fiához, Imre herceghez intézett atyai intelmeit, II. könyve pedig SS
fejezetben tulajdonképpeni törvényeit tartalmazza. A dolog természeténél fogva ezek
nem terjedtek ki a jog egész területére, hanem csupán azokra az ügyekre szoritkoztak,
amelyekre vonatkozóan új törvényes rendelkezés vált szükségessé, mert a régi magyar
szokásjog reájuk nem volt alkalmazható. Ilyenek az egyházzal és a királysággal kapcsolatos
ügyek, amelyekre vonatkozóan a szent király Dekrétumai II. könyvéhez írt előszavában
maga mondja: "És mivelhogy minden nemzet az Ő tulajdon törvényei szerint kormányoz
tatik, azért Mi is országunkat Isten akaratából kormányozván, mind a régi, mind a mostani
császárok példájára szabtunk módot a mi népünknek, hogyan éljen tisztességes,
háborúság nélkül való életet, hogy - amint isteni törvényekkel gazdagíttatott 
azonképpen világi törvényeknek is alávettessék."

A mondottak szem előtt tartásával Szent István azon törvényeinek, melyek nem teljesen
az ő egyéni alkotásai, közvetlen vagy közvetett forrásaiként a következők jelölhetök meg:

l. Az ősi magyar hagyományok vagy jogszokások, amennyiben ezek a keresztény
életfelfogással és a keresztény királysággal összeegyeztethetőkvoltak. Anagy király fajának
igazi szerétetére valló, megható szavakkal buzdítja trónjának várományosát, és rajta
keresztül minden bizonnyal királyi utódait is: "Tudd meg, hogy a legnagyobb dísze a
királynak az előbbeni királyok nyomában járni és követni a tisztes atyákat. Mert aki megveti
eleinek végzéseit és Isten törvényére gondja nincsen, elpusztul." Majd nyomatékosan
hangsúlyozza a Dekrétumok II. könyvéhez írt előszóban lefektetett alapelvet, hogy
minden nemzetet a saját törvényei szerint kell kormányozni, rnikor azt kérdezi. "Kicsoda
az a görögök közül, aki görög törvénnyel igazgatná a rómaiakat? avagy kicsoda a rómaiak
közül, aki római törvénnyel igazgatná a görögöket? Senki."

2. Az egyháZi törvényeken keresztül, de azoktól függetlenül is, a régikeresztény római
császárok törvényei.

3. A szent király korában hatályban lévő írott és íratlan egyházi törvények, vagyis
jogszokások, amelyekből az egyházra, a papságra, a vallásra és az erkölcsökre vonatkozó
rendelkezéseket vette át.

4.Azegykorú keresztény államok világi törvényei, kivált az ipa, II. Henrik bajor herceg
útján a frank - bajor törvények, amelyekből - dekrétumain kívül is -'-- az országnak, a
vármegyéknek, a királyi magánbirtokok kezelésének és a hadseregnek szervezetére,
valamint a királyi udvar hivatalaira vonatkozó műkifejezések,például a nádor, vármegye,
várispán, donatiós birtok, kancellária, regále-jog stb. származnak.

• A Magyar Thdományos Akadémia 1938. május 8-i ünnepélyes közgyűlésénelhangzott előadás
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A továbbiakban, mellözve az ősi magyar hagyományokat vagy jogszokásokat és az
egykorú keresztény államok törvényeit, tanulmányunk célkitűzésének megfelelően,

csupán a régi keresztény római császárok törvényeit, valamint a szent király idejében
hatályban lévő egyházi törvényeket kívánjuk az ő Dekrétumaival összevetni és - ahol
lehet - amazoknak ráhatását megállapítani.

Igaz ugyan, hogy Szent István korában nagyobb könyvtárak híján és különböző

nemzetek kölcsönös érintkezésének nagy nehézségei rniatt általában kevesen ismer
hették a római törvényeket és az egész kánonjogot, amely utóbbi az egyetemes és
partikuláris írott törvényeken kívül igen sok - kivált partikuláris - íratlan törvényt,
jogszokást is tartalmazott; mégis úgy gondolom, hogy Szent Istvánnak és törvényhozá
sában buzgólkodó munkatársainak, legalább jórészben rendelkezésére állhattak a már
említett római és egyházi törvények. Lehetövé tették ezt egyfelől a szent király rokoni
kapcsolatai, másfelől meg az a körülmény, hogy munkatársai között voltak kiváló bencés
szerzetesek is, akiknek monostorai Szent Benedek Regulája szerint már csak azért is
kötelesek voltak a szerzetesek számarányának megfelelő könyvtárról gondoskodni, hogy
belőle magánelmélkedés céljára minden nagyböjt elején valamennyi szerzetesnek egy
aszketikus könyvet adhassanak. Ezekben a könyvtárakban azonban a liturgikus és
aszketikus könyveken kívül szépirodalmi és tudományos kéziratos könyvek is akadtak,
hiszen például a régi klasszikusok ilyen irányú műveít is éppen a szerzetesek másoló keze
mentette át az utókor számára. Alegnagyobb monostorok könyvtáraiban joggal feltételez
hető Theodosius és Justinianus császár kódexe, mert ebben a korban a római jog sokszor
kisegítő jogképpen szerepelt az egyházban. Nevezetesen olyan esetekben, mikor a
kánonjog az emberi egyház törvényei közül valamilyen kérdésben nem intézkedett. De
egyes különálló egyházi törvényeken kívül lehetett a nagyobb monostorokban egy-egy
zsinati vagy pápai törvénygyűjtemény is, amilyenek az itáliai, hispániai, franciaországi,
németországi magánjellegű gyűjtemények,köztük Dionysius Exiguus, Isidorus Mercator
(Pseudoisidorus), Regino Prumensis, Burchardus Wormatiensis és mások törvénygyűj

teményeí, melyekből Szent István után másfél századdal Gratianus mester is merített,
mikor híres Dekrétumát összeállította. A szent király korában érvényben lévő egyházi
törvényeket Gratianus Dekrétumából idézem. mert abban könnyen hozzáférhetők.

Valóban, aki Szent István törvényeit a régi keresztény római császárok törvényeivel és a
XI.század elején hatályban lévő egyházi törvényekkel összeveti, könnyen megállapíthatja,
hogy a szent király Dekrétumai az utóbbiakat sok esetben, legalább értelem szerint,
visszatükrözik. A római jog szigorúságát pedig a szeretet vallásának hatása alatt szintén
mérsékelik.

Jóllehet Szent István Dekrétumainak I. könyve (az Intelmek) nem tartalmaz szoros
értelemben vett törvényeket, mégis több helyen burkoltan vagykifejezetten igen értékes
jogi elveket juttat kifejezésre. Sem a római, sem a kánonjog hatása alól nem tudta magát
kivonni; míndkettöböl elég sokat merített. Ezt a kettős hatást a következőképpen

foglalhatjuk össze:
A könyv In nomine sanctae Irinitaus et individuae Unitatis (A Szent és Oszthatatlan

Háromság nevében) kezdődik. A nagy királya Szentháromság egy Isten megvallásával
törvénykönyvén keresztül is igazi keresztény uralkodónak mutatkozik be, akárcsak
Justinianus császár, aki az évközi ismétlődő olvasmányokat tartalmazó kódex (Codex
repetitae lectionis) I. könyvének I. cikkelyét szintén a Szentháromsággal kezdi: "A
Szentháromságról."
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Az I. fejezetben Szent István vallásos meggyőződésből és a nemzet érdekéből is
hangsúlyozza, hogy a király katolikus legyen. Ugyanazon okok alapján az állam életében is a
szent vallásnak adja az első helyet. Trónjának várományosát pedig buzdítja, hogy kövesse
ezt a szent vallást, hogy majdan jó példát adhasson alattvalóinak. Akiknek ugyanis a hite
hamis, vagy aki hitét jócselekedetekkel nem vallja meg, nem országolhat tisztességgel.
Mintha csak a régi keresztény római császárok szavait hallanók, amelyekkel alattvalóikat
Szent Péter hitére buzdítják, illetőleg azt tőlük egyenesen meg is követelik: Azt akarjuk,
hogy valamennyi nép, amely kegyes uralmunk alatt áll, abban a vallásban éljen, amelyet a
dicső Péter apostoltól kaptak a rómaiak ... ! (Cod. Theodos., Hb.XVI. tit. l. lex 2; tit. XI.lex
2, 3; Cod. ]ustin., Hb. I. tit. I. lex. l)

A II. fejezetben szent királyunk az egyháZ fenntartására és gyarapítására különösen
buzdítja Imre herceget. Ebből a buzdításból nemcsak katolikus lelkülete bontakozik ki,
hanem kicsendül az a gondolat is, hogy az igazságnak letéteményesét és az életszentség
nek Istentől rendelt munkálóját mindenkinek tehetségéhez képest támogatnia kell, mert
mindenkinek szöla krisztusi parancs: "Tanítsatok minden népet" ... és "Szentek legyetek".

A III. fejezet az Istentől kiválasztott püspökökről beszél: ,,Azért rendelt benneteket a
Szentlélek elöljárókul, hogy igazgassátok az Isten egyháZát" (ApCsel 20, 28). Azért nem.
szabad őket megbántani vagy hamis vádakkal illetni. Ha mégis feddést érdemelnének. ez
négyszemközt történjék. Ha ez nem használ, akkor az egyháZnak kell jelenteni. Itt a
püspökök fórum-kiváltságáról van szö, melyet a Dekrétumok II. könyvének III. fejezete a
papság hasonló kiváltságával együtt még jobban kiemel és kifejt. Ezen utóbbi fejezettel
kapcsolatban fogunk majd Theodosius és Justinianus törvénykönyvének, valamint a
kánonjognak párhuzamos helyeire rámutatni.

A lY. és V. fejezetben a főemberek és országnagyok tísztességéröl, továbbá a tü
relem gyakorlásáról és az igazságszolgáltatásról szentírási helyekre (Mt 23, 12; Zsolt 71, l;
98, 4; 1 Tessz 5, 14; Lk 21, 19) hivatkozva igazi keresztény szellemben szöl a szent
király.

Igen érdekesek a külföldiek befogadásáról és a vendégtartásról szóló és sokat vitatottVI.
fejezetnek a római jogi vonatkozásai. A külföldiek befogadása tekintetében Szent István a
mindenkire kiterjedő keresztény felebaráti szereteten kívül, széles látókörre valló
bölcsességgel, a haza érdekében átveszi a római birodalom gyakorlatát, amely sok előkelő

és bölcs idegent vitt fővárosába. A provinciákat azzal is iparkodott szorosabban magához
kapcsolni, hogy azok lakóinak vallását és nyelvét respektálta, továbbá azzal, hogy közülük
többeknek római polgárjogot is adott. Született római polgár volt például Szent Pál
apostol is, aki éppen ennek a címéri tiltakozik a megvesszőztetés ellen és fellebbez a
császárhoz, mire Festus helytartó így válaszol neki: "Caesarem appellasti? Ad Caesarem
íbis" ("A császárhoz föllebbeztél, a császár elé mész" [Apcsel 25, 12]). Ezen a nagyvonalú
alapon, amely fegyelmezve összefog és összefogva felemel, sikerült a múltban hazánk
területén a nemzet egységében megtartani a különbözö nyelvűpolgársaget. Mert itt a tót,
a horvát, a német, stb. éppen olyan magyar polgár volt, mint a született magyar ember. Erre
az alapra kell építenünk a jövőben is. A szűk látókör mindent elrontana és lehetetlenné
tenne. .

AVII.fejezetben a szent király óvjafiát a fiatalok elhamarkodott tanácsának követésétől.

A fiatalok helyett a tapasztalt és bölcs öregekhez utasítja őt. Itt Szent István, mint az I.
könyvhöz írt előszavából is kitűnik, nyilvánvalóan a szerencsétlen Roboamra gondolha
tott, aki megvetve a tapasztalt öregek bölcs tanítását, a tüzesvérű fiatalok kiforratlan
tanácsára hallgatott, s ezzel nemcsak saját sorsát pecsételte meg, hanem Salamon
országának sírját is megásta. A szent király azonban a fiatalokat sem zárja ki teljesen a
tanácsból. Én ebben a rendelkezésében Szent Benedek Regulájának befolyását látom,
amely arra kötelezi az apátot, hogy minden testvért vonjon be a tanácsba, még a fiatalokat
is, .rnert Isten gyakran az ifjakatvilágosítja meg, hogy mit kell tenni"; - de hozzáteszi: "és
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meghallgatva a testvérek tanácsát, saját elhatározása szerint konnányoz, azt teszi, amit ő
hasznosabbnak ítél".

A VIII. fejezet szerint követni kell az ösöket, a gyermekek pedig engedelmeskedjenek
szülőiknek. Ez a fejezet mutatja, hogy Szent István keresztény és nyugati szellemű nagy
reformja ellenére is igazi magyar maradt, mert ott, ahol a katolikus hittel és az új
államformával nem ellenkeztek, megtartotta az ősök hagyományait. A szokásjognak ily
értelmű megbecsülése mindig megvolt az egyházban is. Egyik törvénye, melyet Szent
Ágoston szavaival fejez ki, tiszteletben tartja a jogszokást, de hangsúlyozza, hogy az a
kinyilatkoztatott igazsággalszemben már nem állhat fenn. "Az Úr ugyanis azt mondotta: Én
vagyokaz igazság, - nem pedig azt, hogy:Én vagyoka szokás." Szent]eromostólvett egyik
kánonja pedig azt tanítja, hogy ... "azegyházi hagyományokat, különösen azokat, amelyek
nem állnak ellentétben a hittel, úgy kell követni, amint az ősök meghagyták". Ugyanilyen
értelemben ír I. Szent Miklós pápa Mihály császárnak 862-ben. Az, hogy a gyermekek
engedelmeskedjenek szüleiknek, Isten IV. parancsolatán és számtalan pozitív egyházi
törvényen alapszik.

Az imádságról és annak módjáról, továbbá a kegyességről, irgalmasságról és egyéb
erényekről szölö IX.és X.fejezetekben különbözö szentírási szövegek alapján ad utasítást
a szent király (Bölcs 11, 10; Sir 23, 4-6; Mt 9, 13; Péld 7,27). Különösen is megkívánja,
hogy a király legyen erényes, mert különben csak tyrannus nevet érdemel.

A Dekrétumok II. könyve szoros értelemben vett törvényeket tartalmaz, amelyek
nagyjából öt csoportba oszthatók:

1. Egészben vagy részben az egyházat és a vallást érintik az I-Y., VII-XII., XVIII.,
XXXIV., U, LII. fejezetek.

2. A királyra és a hazára vonatkoznak a VI., XXXV., U, UlI., LIV. fejezetek.
3. A vendégeket, az özvegyeket és árvákat, valamint a férjüktől jogtalanul elhagyott

asszonyokat veszi védelmébe a XXII., XXIV. és XXVIII. fejezet.
4. A szolgákra vonatkozó intézkedéseket tartalmaznak a XVII.; XIX-XXL, XXIII. és

XXXVII. fejezetek.
5. Különbözö deliktumokat (vétkeket) sorolnak fel és büntetnek a XIII-XVI., XXV.,

XXVI., XXVIII-XXXIII., XXXVI-XUX. és LV. fejeztek.
A Dekrétumok II. könyvén a római, főképpen pedig a kánonjog hatása igen erősen

érezhető.

Az I. csoportba tartozó, vagyis az egyházat és a vallást érintő fejezetek közül a II. fejezet
kimondja, hogy az egyházi ügyek igazgatása és kormányzása a püspökökre tartozik a szent
kánonok szerint. Ebben a világiak is engedelmeskedjenek nekik. Szinte szö szerint
ugyanezt mondja a IX.század végén VIII.János pápa: ,,Akatolikus császár (amint azt a béke
üdve érdekében mondottuk) az egyháznak nem vezetője,hanem fia; amit a vallás tanít, azt
neki megvallania illik és nem tanítania; megvan a maga kiváltságos hatalma a közügyek
irányítására, amelyet isteni erőből nyert, de ezeket a kiváltságokat nem érvényesítheti az
egyházi rendelkezésekkel szemben. Az Úr akarata ugyanis az, hogy az egyházi ügyek
intézése a papságra tartozzék, ne pedig a világi hatalmakra, akik ha hívők, akkor az egyház
papjainak legyenek alávetve." Hasonló értelműek egyéb kánonok is.

A III. fejezetben különösen kiemelendőnek tartom a püspökök és a papság fórum
kiváltságát, amely szerint a papokat az egyház előtt kell vádolni (Mt 18, 16-17), nem
pedig világibíró előtt.Afórumkiváltságot a keresztény római császárok színtén elismerték
és törvényeikben megerősítették, az egyház pedig szüntelen magáénak vindikálta. Így
például I. Miklós pápa 865-ben Mihálycsászárhoz intézett levelében világosan kimondja:
"Nem értjük, hogy azok, akiknek csupán az van megengedve, hogy az emberi és nem az
isteni dolgok élén álljanak, hogyan merészkednek azok felett ítélkezni, akik az isteni
dolgokban teljesítenek szolgálatot." Ugyanilyen értelműek Szent Gelazius ( 495) és VIII.
János pápa, valamint több más régi kánon rendelkezései is.
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Az I. fejezetben a szent király szentírási helyekre támaszkodva védelmébe veszi az
egyházi javakat olyanokkal szemben, akik azokat megkívánják és e1cabolják. Ebben,
valamint az V. fejezetben, bizonyosan a római jog hatására, elismeri az egyház jogi
személyiségét, mert vallja annak birtoklási jogát, mikor kimondja, hogy a király
engedelmével bárki az egyháznak adhatja, ami az Ő tulajdona, és hogy ezt az adományozást
az illetőnek halála után is tiszteletben kell tartani. Ez a rendelkezés általános érvényű,

tehát a királyra is vonatkozik. Azért jelenti ki a xxxv. fejezetben, hogy amit a király ad a
püspökségnek. az annak tulajdona marad, nem a királyé. Az egyházjogban az 506-ban
tartott agathoi zsinat nemcsak az egyház tulajdonjogát hangsúlyozza, hanem azt is
kimondja, hogy amit a püspöknek nem személyére, hanem egyházára való tekintettel
adományoznak, azaz egyház tulajdona.

A VII. és VIII. fejezetben Szent István teljesen a kánonjog rendelkezései szerint jár el,
mikor úgy intézkedik, hogy a vasárnapot a szolgai munkától való tartózkodással és az
istentiszteleten való részvétel által kell megszentelni, amint ezt már az apostoli kanonok,
az 506. évi agathoi és az 511. évi orleans-i zsinat határozatai, továbbá más egyházi
törvények elrendelték volt. Mikor pedig a szent királya XVIII. fejezetben megfelelő

büntetést szab ki azokra, akik az istentiszteletet beszélgetéssel vagy más mödon
megzavarják, önkéntelenül is a római jog hasonló rendelkezéseire gondolunk.

Az istentisztelethez szükséges templomokról és papságról maga a szent király is
gondoskodik; azonkívül a XXXIV. fejezetben egészen sajátos elgondolása szerint minden
tíz falut egy közös templom építésére, és annak, valamint az abban lelkipásztorkodó
papnak dotálására kötelezi; majd az LII. fejezetben a papságnak járó tized megadására
szorgalmazza, amint ezt a Szentírás alapján a kánonjog is sürgeti. Így a király nemcsak maga
ismeri el, a közületekkel is elismerteti, hogy Istentőlfüggünk és ezért őt imádni tartozunk

Mikor Szent István a kántornapokon és pénteken büntetés terhe alatt tiltja a hús
élvezetét (IX., X.fejezet), teljesen az akkor is hatályban lévő egyházi törvények alapján áll.
Ugyancsak az egyházi törvényeket követi a XI. fejezetben, ahol kimondja, hogy azt, aki
halála előtt visszautasítja a gyónást, mint megátalkodott bűnöst, nem szabad egyházi
szolgálattal eltemetni. Ha ellenben hozzátartozói hibájából nem gyónt, vagy hirtelen halál
miatt nem gyónhatott, akkor egyházi temetésben kell részesíteni.

Szent István az U. fejezetben elrendeli, hogy aki a király vagy az ország ellen pártot üt,
annak oltalmat ne adjon a templom. Ezzel a szent király más esetekben elismeri a templom
és a szent helyek menedékjogát (ius asyli), melynél fogva az odamenekült bűnöst a
törvényben megjelölt esetek kivételével az egyházi hatóság engedelme nélkül nem volt
szabad onnan elvezetni. Ezt már a római jog is szamos törvényben kimondotta, az
egyházjog pedig szinte állandóan hangoztatta.

A 2. csoportba tartozó, vagyisa királyra és a hazára vonatkozó fejezetek közül külön meg
kell említeni a xxxv. fejezetet, amely teljesen keresztény szellemben úgy intézkedik,
hogy aki a király életére tör, hazaáruIást követ el, vagy külföldre szökík, annak vagyona a
királyra száll, de ártatlan fiainak bántódása nem lehet. Mintha a Szentírás szavait hallanánk:
"Afiú nem felelősatyjavétkéért" (Ez 18,20). Az erkölcsileg beszámítható cselekedetekért
az egyéni felelősség elvét alkalmazza itt a szent király. Az LI. fejezet a király elleni
pártütésre és a hazaárulásra a legsúlyosabb büntetést méri, amiben bizonyosan a
Szentírásra és az akkor is hatályban lévő hasonló értelmű egyházi jogszokásra is
támaszkodik. Az UlI. és UV. fejezet kemény büntetést mér a király rágalmazóira. Ez is
tökéletesen megfelel a kánonjognak, amely a rágalmazásra s egyéb vétkekre "a bűn

súlyossága és a megsértett személy méltósága szerínt" kisebb vagy nagyobb büntetést mér.
A 3. csoportba sorolt, vagyis a vendégekre, özvegyekre, árvákra és jogtalanul elhagyott

feleségekre vonatkozó fejezetek közül a XXII. fejezetre, amely a vendégek befogadását,
ellátást és maradását szorgalmazza, úgy sejtem, nagy hatással lehetett Szent Benedek
Regulájának LIII.fejezete. A regula természetfeleletti szemszögböl magát Krisztust látja a
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vendégben, s ezért testvéri szeretettel kiszolgálja, s ezen az alapon aközépkorban 
legalább részben - a szállodakérdést is megoldja. Az özvegyek és árvák, valamint a
jogtalanul elhagyott feleségek szabadságát és jogait igazi keresztény finomsággal és
magyar nagylelkűséggel szintén keresztény hatás alatt biztosítja a nagy király a XXIV. és
XXVIII. fejezetekben.

A 4. csoporban említett fejezetek, amelyek a szolgák jogi és társadalmi helyzetét
szabályozzák, színtén erős ~eresztény hatást mutatnak. A szolga már nem pusztán
mancipium, hanem ember, mert úgy látszik, tulajdona is lehetett, hiszen a XXXIX. fejezet
szerint az a szolga, aki először követ el lopást, a büntetésképpen reá kiszabott csonkítást öt
tinóval megválthatja, ha tudja, és mert a király vagy az ispán udvarában elöljárónak is
kinevezhető, mint az L. fejezet kimondja. Ha pedig a szolgát egyszer felszabadították, il
felszabadítás mindig érvényben marad, amint a római jogban színtén érvényben maradt
még akkor is, ha a felszabadított szolga helyett adott vicarius később megszökött is az
urától.

Az S. csoportba osztott fejezeteken, amelyek megfelelő büntető szankciókkal különbö
zö deliktumokat - vétkeket - sorolnak fel, színte következetesen észlelhető a kánonjog
hatása. A gyilkost (XIII., XN., XVI., XXXIII., XXXVI., XXXVII., XLVI. fejezet) a kiszabott
büntetésen felül a szent kánonoktól elrendelt - negyven napig, esetleg három évig tartó
- kenyéren és vízen való böjtölésre utasítja a király. De a római és a kánonjog
rendelkezéseinek megfelelőennem bünteti azt, aki "saját maga jogos védelmében", jogos
önvédelemből öli meg azt, aki őt jogtalanul megtámadja (XXXIII. fejezet). Valóban a
római jog egész általánosságban kimondja: "jogosnak kell tartani, ha valaki saját teste
védelmére kel". Sőt az emberölést a mondott megszorításokkal még a jogos tulajdon
védelmében is megengedi: ,,A jogosan, bűn nélkül bírt javak védelmében szabad az
erőszakot visszaverní". A kánonjog szintén egész általánosságban mondja: "Minden nép
természetes joga ... az erőszak ellen erővel védekezni".

Azt, aki hamisan esküszik, Szent István a XV. fejezetben nemcsak súlyos büntetéssel
sújtja,hanem a szent kánonok szerint való böjtre is utasítja. Eza kenyéren és vízen való böjt
legalább negyven napig tartott.

A:xxv. fejezet szigorú büntetést szab ki a háZasságcéljából történt leányrablásra, amely
a kánonjog szerint azon felül, hogy az elrabolt nő szabadságának visszaadásáig semmisítő

háZassági akadály, szintén "súlyos bűnként" büntetendő.

Végül a szent királyakánonjog szellemében bünteti a XXVI. fejezetben a szolgálókkal
való paráZnálkodást, a XXIX., XXXIX-XLII., XLN., LY. fejezetekben a lopást, a XXX.
fejezetben a gyújtogatást, a XXXIII. fejezetben pedig a betörést,

Mint rövid tanulmányunk során láttuk, igazi keresztény és magyar szellem irányította
Szent István törvényhozását. Ez a szellem járta át minden cselekedetét és egész életét. Ez
helyezte biztos alapokra és tartotta fenn közel ezer esztendőnkeresztül sokat hányatott
országát. Viszontagságos történelmünk á bizonyság reá, hogy csak ezt tarthatja fenn mártír
nemzetünket és hazánkat a jövő száZadok viharai között is, mert csak ez ad erőt, hogy a
szent király Intelmei szerint a balszerencse le ne sújtson bennünket, hanem hogy saját
nemzeti hagyományaink és a kereszténység szellemében végzett munkában és Istenbe
vetett bizalommal küzdjünk a jobb jövőért.

Közli: BánkJózse!
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