
SZENT ISTVÁN ELSŐ TÖRVÉNYKÖNYVE ÉS A  NYUGATI
TÖRVÉNYHOZÁS.

A keresztény középkor jogéletét két hatalmas jogforrás: a római 
jog és az egyházjog irányították. A római birodalom hajdani területén 
megtelepedő s a századok folyamán itt gyökeret vert, a keresztény egy
házhoz való csatlakozásában közös életformára berendezkedő népelemek
nek, a VI—VII. századtól kezdve Nyugateurópában kialakulóban lévő új 
társadalmi elhelyezkedés uralkodó elemeinek egységes irányát csupán a 
római egyház universalizmusa, maga a minden hozzáfordulót szeretettel 
magához vonó keresztény egyház adhatta meg. A római jog a maga teo
retikus mozdulatlanságában csak jóval később, soha nem az intézmények 
megalakulása pillanatában, hanem a már megalakult intézmény fejlődése, 
differenciálódásakor éreztette átalakító, átformáló hatását. Bár a 
római jognak a római birodalom bukásával az eleven élettel való konti
nuitása teljesen megszakadt s az azt kialakító fórum megszűnésével a 
továbbfejlődés, az élethez való alakulás lehetősége is el volt vágva1 s 
így tartalmát a fejlődő jogszükséglet meg sem szabhatta, mégis mint 
másodlagos, kialakító tényezőnek az egész középkor jogi életében jelen
tős szerepe van. E másodlagos s különösen a keresztény középkor első 
századaiban csak másod-, sőt harmadrangú szerepével szemben az egy
házi törvényhozás az új berendezkedés kereteit adja meg. Mindenkor az 
élő, eleven szükségletből fakadó, maga is eleven élő valósági, a római jog 
merevségével szemben mindig a kívánalmakhoz, fejlődő szükségletekhez 
alkalmazkodó hajlékony rugalmasságával egyedül alkalmas arra, hogy 
az egész keresztény világot egyetemesen átalakító új tartalommal töltse 
meg. A merev római jog természetszerűleg nem szolgálhatott arra, hogy 
az új világ universitásába belekapcsolódó új alakulatok friss vérkerin
gését megindítsa. A zsinati határozatokban kifejezésre jutó, a keresztény 
életeszmék világának szükségleteiből fakadó, a világi és egyházi élet

1 V. ö. Maassen, Friedrich: Beiträge zur Geschichte der juristischen Literatur des 
Mittelalters. Wien. 1857. 4. 1.
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egymásba fonódó szálaiból egységessé szőtt kánonjog volt hivatva az új 
világ új jogrendszerének megteremtésére. Feladata volt az új keretek 
közt elhelyezkedő, abba mindig újabban és újabban belekapcsolódó ele
mek életének egységes irányítása. Mint alább még részletesebben is látni 
fogjuk, e kánonjog képezte a középkor világi törvényhozásának is leglé
nyegesebb alkotóját.2 Az egyes nemzetek jogrendszerében a fejlődés bizonyos 
fokán már elég hamar megnyilvánuló specifikumok legtöbbször az ősi 
pogány szellemnek a keresztény szellemmel ellentétbe nem kerülő és 
éppen ezért fennmaradható maradványai, vagy ennek a szellemnek bizo
nyos irányban speciális beállítottsága következtében a fejlődés folyamán 
az egységes adottságokból kitermelt önálló sarjadzásai, melyeknek írásba 
foglalt, a világi hatalomtól kodifikált, közben azonban az ősi eredeti szo
kásjogon kívül mindenféle idegen elemekkel is bővült, legtöbbször mester
ségesen is bővített, írásba foglalt emlékeit a csaknem minden germán 
néprétegnél megtalálható Volksrechtekben kell látnunk.3 A kánonjog 
minden fölött uralkodó érvényesülését az mutatja azonban legjobban, 
hogy ez ősi jogszokás kodifikálására csak a kánonjog legfontosabb és ál
talános érvényű határozatainak a világi hatalom részéről való szankcio
nálása után kerülhetett a sor. E frank kapitulárékat, melyek 
nagyjában az egyházjog világi szankciójának eredményei csupán, 
minden jelentőségük mellett is önálló jogforrásnak nem tekinthet
jük. Keletkezésüket az egyházi és világi hatalomnak avval a nagy 
egymásra utaltságával magyarázhatjuk,4 mely a VIII. század vé
gének s a IX. század első felének oly tipikus jellemzője: a világi 
hatalomnak, Nagy Károly hatalmas birodalmának a támaszára éppen 
olyan szüksége volt az egyházi hatalom képviselőjének, a pápának, mint 
ahogy a világi hatalom, még a mindent hatalma alá kényszerítő Nagy 
Károly személyében sem vonhatta ki magát kora egységes vallásos 
szellemének s az azt megtestesítő pápai akaratnak a hatása alól.

Kezdetben az egyházi jogrendszert alakító fórumok az egyetemes 
zsinatok voltak. Lassanként azonban, amint az egyház hatalma mind 
szélesebb rétegekben terjed s amint az egyház egyetemes érdekei mellett 
mind erősebben szóhoz jutnak az egyes kereszténnyé lett tartományok 
provinciális érdekei is, melyek az egyetemesség adta kereteket, az egye
temes érvényű határozatok mellett, a maguk egyéni szükségleteik szabta 
tartalommal töltik meg, természetszerűleg alakulnak ki a nemzeti, illető
leg tartományi zsinatok, annál is könnyebben, mert a területileg oly ha

2 V. ö. Koeniger, A. M.: Grundriss einer Geschichte d. katolischen Kirchenrechts. 
Köln. 1919. 25. kk. 11.

3 V. ö. Brunner, Heinrich: Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Aufl. 1. Bd. 417. kk. 11.
4 Y. ö. Koeniger i. m. 20. 1.
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talmasan kiterjedt keresztény univerzitás minden egyes tartományának 
minden kis ügyre vonatkozó, egy centrumból történő igazgatása amúgyis 
lehetetlenné válik. Az egyetemes zsinatokon keresztül ez időtől kezdve a 
pápai centrum már csak a direktívákat, az elveket adja meg, a részletek 
kidolgozása, az egyetemes elvek érvényesítésének feladata az egyes 
tartományok főpapjaira hárul. Midőn azonban a VIII. század vé
gén a középkor leghatalmasabb világi ura az erőviszonyok egyelőre még 
csak befelé folyó, nyílt ellentétben ki nem robbanó küzdelméből mint 
egyenrangú fél kerül ki s hatalomban sokszor a pápaság fölé is emelke
dik, az egyházi és világi érdekeknek e kort úgy jellemző kapcsolata foly
tán maga is részt kér e zsinatok törvényalkotó munkájából. így jönnek 
létre az ú. n. concilia mixta-k, melyek a IX. sz. folyamán az egész keresz
tény nyugat jogéletét szabályozzák. E zsinatok természetesen erősen meg
őrzik egyházi jellegüket. Az egységes kereteket, melyeket az egyidőben 
tartott zsinatok határozatain pontosan kimutathatjuk, bizonyára egysé
ges pápai direktívák adták, az iniciatíva és tartalom is bizonyára, eleinte 
legalább, a pápaság exponenseitől, a püspöki kartól származik, a tanács
kozásokon azonban már világi nagyok is részt vesznek s a világi hata
lom emelkedése kapcsán, mely mind erősebben követeli magának bi
rodalmában a« egyeduralmat, a világi és egyházi életnek már említett 
egymásra utaltsága alapján nemsokára e határozatok törvényerőre emel
kedéséhez a világi hatalom szankciója is szükségessé válik.5 A kánonjog 
e vegyes zsinatokon keresztül lesz az egész keresztény univerzitás világi 
törvényhozásának is alapjává: a frank kapitulárék keretét az e zsinato
kon hozott legfontosabb intézkedések adják. E sűrűn összehívott zsi
natok a fejlődés szabta követelményekhez, a mindenkor felmerülő 
szükségletekhez és hiányokhoz való rugalmas alkalmazkodásukkal a jó
lét, a boldogulás, a keresztény élet tisztasága felé törekvés lehetőségének 
eleven orgánumává válnak.

E zsinatok fénykorából, a IX . sz. elejéről van néhány ily zsinati hatá
rozat birtokunkban, melyek élénk fényt vetnek nem csupán e zsinatok 
mibenlétére, de céljukra, lefolyásukra és egész jelentőségükre is. A Chro- 
nicon Moissiacense6 a 813. esztendőnél megemlékezik arról, hogy Nagy Ká
roly ez évben négy(!) helyen zsinatot rendel el: ...mandavitque ut quidquid 
in unamquamque synodum definissent, ad placitum constituti imperatori 
renunciassent, quod et factum est. Et in ipso anno mense Septembri iám 
dictus Karolus fecit eonventum magnum populi apud Aquis palatium de

5 V. ö. Koeniger: i. m. 33. 1.; Barion, Hans: Das fränkisch-deutsche Synodalrecht des 
Frühmittelalters. Bonn— Köln. 1931. 268. kk. 11.

8 M. G. Scriptores. I. 310. 1.
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omni regno vei imperio suo........... ibidem constituit capitula numero
XLVI. de causis quae erant ecclesiae Dei et christiano populo.

Talán még többet mond a Vita Bernhardi tudósítása:7 „per idem 
tempus Carolus augustus praefatis sacerdotibus et ceteris Galliarum prae- 
sulibus direxit capitula admonens ut ea quae sparsim erant in diversis 
conciliis a sacris patribus edita de fidei unitate ac statu ecclesiae et de 
administratione Rei Publicae excerptim colligere studerent.“ Mind az öt 
itt, valamint a többi forrásokban is említett zsinatnak (a mainzi, toursi, 
arlesi, rheimsi és Chalons s. S.-i zsinatok) határozatai,8 valamint a még 
ez év szeptemberében tartott aacheni gyűlés hozta kapitulárék9 ismerete
sek. A zsinat tárgyalásmenetéről, az azokon résztvevőkről a legkimerí- 
tőbben a mainzi bevezető sorok értesítenek.10 „ . . .  quia venimus secundum
iussionem vestram in civitatem Mogontiam ibique.......  incipientes igitur
in nomine Domini communi consensu et voluntate tractare pariter de 
statu verae religionis ac de utilitate et profectu Christianae plebis, con- 
venit in nobis de nostro communi collegio trés facéré turmas sicut et 
facimus. In prima autem turma consederunt episcopi cum quibusdam 
notariis, legentes et tractantes sanctum evangélium necnon epistulas et 
actus apostolorum, canones quoque ac diversa sanctorum patrum opuscula
pastoralemque librum Gregorii....... In alia verő turma sederunt abbates
ac probati monachi regulám sancti Benedicti legentes atque tractantes 
diligenter, qualiter monachorum vitám in meliorem statum atque 
augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. In tertia denique turma 
sederunt comites et iudices in mundanis legibus detractantes, vulgi 
iusticias perquirentes omniumque advenientium causas diligenter exami- 
nantes, modis quibus poterant iusticias terminantes.

Az előszó említette „canones“-ben kétségtelenül az egyetemes zsina
tok régebbi vagy újabb határozatait kell keresnünk. Ezek adták meg az 
egységes keretet, képezték nagyjában a zsinat tárgyalásainak anyagát. 
Nem tévedhetünk azonban nagyon, úgy hiszem, ha ugyancsak e prefatio 
alapján feltételezzük, hogy a zsinatnak másik feladata a kánonoknak a 
Szentírás s az egyházatyák tanításaiból vett példázatokkal való mind 
erősebb alátámasztása lehetett. A harmadik csoportot alkotó világi na
gyok a császári hatalom érdekeit képviselték s biztosították a zsinati ha
tározatoknak az élettel való közvetlen kapcsolatát, „in mundanis legihus 
detractantes“ a világi törvényhozásba való azonnali belekapcsolódást.

Szent István az ezredik év végén, a chiliazmus mindent betöltő esz

7 Mabillon: Acta SS. PP. IV., 2., 574. 1.
8 M. G. Concilia. II. 1., 248— 293. 11.
9 M. G. Capitularia. I. 170. kk. 11.
10 M. G. Concilia. II., 1., 259. 1.
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meáramlatának hatása alatt határozza el, hogy a már részben korábban 
is megtért népével egyetemben teljesen a keresztény római egyház uni
verzális szervezetéhez csatlakozik. Koronáért fordul a pápához és ezzel 
in spiritu országára nézve a pápa hűbéruraságát fogadja el. E messze
menő koncepciójának egyik mozzanataképen országa belső berendezésén 
is változtatnia kell. Nem elég, hogy egész népét, még azokat is, kik a 
századdal későbbi Albericus szavaival élve 11 csak „tudatlan és erőszakkal 
való keresztények“ s kik tiltakoztak a „szent vallás intő ösztökéje ellen“, a 
keresztény hitre kényszeríti. Országa egész berendezkedésével az új, meg
változott viszonyokhoz kell alkalmazkodnia, meg kell teremetenie azokat a 
kereteket, melyek a keresztény szellem terjedését előmozdítják és az igaz 
keresztény vallásos élet lehetőségeit adják.

Vájjon valószínűnek látszik-e, hogy ő, ki koronáért a pápához for
dul, új szervezetéhez a mintát a világi birodalomból vegye, akkor, ami
kor kora egyházi törvényhozásának kereteiben a legtermészetesebb 
megoldás kínálkozott. Mielőtt még e kérdésben határozott álláspontot fog
lalnánk el, vizsgáljuk felül a problémakör eddigi állását s lássuk azután, 
mit mondanak forrásaink.

A kérdés vizsgálata már csaknem két évszázadra megy vissza.12 Ez 
idő óta kutatóink mind egyetértenek abban, hogy Szent István törvényei 
a frank kapitulárékkal mutatnak erős rokonságot, többen ismételten rá
mutattak már törvényeink egy-egy §-ának egyik-másik zsinati határozat 
egyes pontjával való rokonságára is, mely hasonlóság sokszor szósze
rinti átvételeket mutat. Madzsar Imre megállapításai óta a Lex Baju- 
variorummal mutatkozó erős kapcsolatokat sem vonhatja kétségbe senki. 
Annak ellenére azonban, hogy oly sokan foglalkoztak már e kérdéssel s 
számos igen értékes tanulmány rendkívül érdekes megfigyelésekkel, ered
ményekkel gyarapította irodalmunkat, a kérdés eldöntve még ma sincs. 
Törvényeinknek közvetlen forrásait a maguk teljes egészükben ma sem 
ismerjük még. Az eddigi kutatások csaknem kivétel nélkül az egyes pa
ragrafusoknak gondolati vagy pontos szövegkritikai összehasonlítására 
szorítkoztak csupán. A forrásokul megjelölt anyag keletkezésének törté

11 V. ö. Prefatio Colomanni regig decretorum libri primi. Corpus Juris Hungarici. I. 95.1.
12 Legfontosabbak: Péterffy Károly: Sacra Concilia regno Hungáriáé habita. Budapest, 

1742., Endlicher István: Die Gesetze des heil. Stefans. Wien, 1849., Krajner Imre: Die ursprüng
liche Staatsverfassung Ungarns. Wien. 1877. Szlemenits Pál: Törvényhozásunk története az Árpá
dok alatt. Akadémiai Értesítő. VI. k., Karácson Imre: A XI— XII. századi egyházi zsinatok 
határozatainak külföldi vonatkozásai. Győr. 1888., Závodszky Levente: A Szent László, és 
Kálmán-korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest, 1905., Schiller Bódog: 
Das erste ungarische Gesetzbuch und das deutsche Recht. (Brunner Festschrift. Weimar. 1910. 
379. kk. 11.) (Klny.-ban is.) Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariorum. 
Történeti Szemle. 1921. 48. kk. 11.
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netét, valamint e források belső szerkezetének vizsgálatát mindezideig 
figyelmen kívül hagyták.

Madzsar Imre az egyetlen tudósaink közül, ki éppen a szerkezeti 
egyezésekből kiindulva veszi törvényeinket boncoló kése alá.13 ő  azonban 
annyira egy szemszögből vizsgálja anyagát, más mint a Lex Bajuvari- 
orummal való kapcsolatok annyira nem érdeklik vizsgálódásaiban, hogy 
bármennyire helyesek és értékesek is megállapításai, ezek a kérdés addigi 
állásához új adatokat szolgáltattak csupán, de a legfontosabb kérdést, 
Szent István törvényalkotó munkájának megvilágítását nem vitték ér
demlegesen tovább. Feltűnő a kérdés mai állásában mindenekelőtt az, 
hogy a kimutatott egyezések szerint egyik paragrafusának gondolatát az 
egyik, a másikat a másik zsinati határozatból vagy kapituláréból vette a 
szerkesztő, jóllehet lényegtelen eltéréssel ugyanazt az intézkedést más 
pontokhoz felhasznált forrásában is megtalálhatta volna. Nem vették figye
lembe e kutatások a kéziratokat sem, melyekben az általuk megjelölt for
rások fennmaradtak s így történt, hogy például Závodszky, aki bár nem 
a legújabban s nem is a legpontosabban, de legteljesebben s a legegysé
gesebb szempontok szerint vette törvényeinket forráskritikai szempont
ból vizsgálat alá, ezeknek forrásait 49 különböző, nem sokkal kevesebb 
kéziratra visszavezethető eredetiben látja. Ennyi kézirat használata ha
zánkban a XI. század elején eleve is aligha feltételezhető. Legkevésbbé 
pedig akkor, amikor e korból igen elterjedt oly kéziratokat is bírunk, 
melyek a középkori jogéletet minden vonatkozásában egységesen irányí
tották s melyeknek az újonnan alakult keresztény államközösségbe való 
átplántálását e kornak univerzálizmusa, egységes szelleme is parancsolta.

Fentebb, midőn a középkor jogéletét szabályozó zsinatokról, azok
nak határozatairól s jelentőségéről röviden szóltunk, szándékosan nem 
tértünk ki az e határozatokat megőrző források tárgyalására. Nem vizs
gáltuk eddig, hogy mily formában terjedtek el e határozatok s mily for
mában váltak az egész egyetemességet egységesen irányító egységes ká
nonjoggá. Ily szempontból vizsgálva a kérdést, két egymástól lényegesen 
eltérő korszakot különböztethetünk meg. Az első nagyjában e zsinatok 
virágkorával esik egybe. E korszak a zsinatok lázas tevékenységének 
kora. Évente szabály szerint kétszer, valójában azonban mindenkor a 
szükségszabta követelményeknek megfelelően, általában sokkal ritkáb
ban, ha azonban a szükség úgy kívánta, mint láttuk, sokkal gyakrabban, 
egy időben egyszerre több helyen is tartottak ilyen zsinatokat. Az egyes 
zsinatok határozatait egyenként a zsinat székhelyéről elnevezve foglalták 
írásba. Az újabb és újabb zsinatokon az előbbinek legfontosabb határo-

ls V. ö.: Madzsar Imre: i. m.
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zatait sokszor szószerint is, máskor a kívánalmaknak megfelelően kisebb- 
nagyobb változtatásokkal átvéve, megújították s ezek az újonnan hozott 
határozatokkal együtt most már az új zsinatról elnevezve éltek tovább, 
anélkül azonban, hogy valamely új zsinat az előbbinek határozatait bár
miben is érvénytelenítette volna. E zsinati határozatok, mint azt éppen a 
813-as zsinatok alapján láttuk, a IX. századtól kezdve minden
esetre, némiképen mint az egyetemes egyház irányította világi tör
vénytervezetek szerepelnek. A X. századtól kezdve, midőn a német- 
országi zsinatok jelentősége mindjobban csökken, új határozatokat nem 
hoznak többé s minden jelentős mozzanat, különösen a császárság meg
alakulása óta, az olaszországi, római zsinatokon történik.14 A németországi 
zsinatok tevékenysége most már kizárólag az előbb említett szerepre korláto
zódik. A zsinatok jelentőségének, az új határozatok hozatalának fokozatos 
ellanyhulásával egyidőben megindul a meglévő s most már a szó szoros 
értelmében véve valóban kánonul szolgáló anyag rendszerezése, melynek 
írott eredményeit a XII. századtól kezdve nagy számban fennmaradt s 
többé-kevésbbé hivatalosan is elfogadott dekretálék őrzik.15 A közbülső 
űrt kitöltő stádiumot, melynek emlékét számos kéziratban fennmaradt 
gyűjtemény őrzi, mindezideig még a kérdéssel legrészletesebben foglal
kozó német szakirodalom sem méltatta sok figyelemre,16 melynek pe
dig a rendszerezés előkészítésében, valamint a X —XII. század egyházi és 
világi életének irányításában s a mind újabban és újabban kereszténnyé 
lett tartományok bevonásával, a keresztény tanoknak és keresztény szel
lemnek mind szélesebb rétegekben történő elterjesztésében nem kis szerep 
jutott. E kéziratok, mint látni fogjuk, a mi szempontunkból is igen nagy 
jelentőségűek.

Mint említettük, a IX. századdal lezárul a zsinatok tevékeny, új 
szellemet, új határozatokat teremtő korszaka. A legfontosabb keresztény 
irányelvek már lefektetve, a keresztény egyház jogelvei már teljesen ki
alakultak. Az egyházjog nagyjában, bár még rendezetlenül, de elveiben 
azon az alapon áll, melyből a nagy rendszerezés után az a kánonjog fej
lődhetett ki, mely nem csupán az egész középkor folyamán, de egészen a 
XX . század elejéig minden tisztán egyházi vonatkozású kérdés alapjává 
válik.

Annál bajosabb volt azonban a rendszerezés előtt e kaotikus zűrza
varban eligazodni, különösen ha figyelembe vesszük, hogy azok, kik e 
határozatokat használták, nem jogilag képzett tudósok, hanem egyszerű

14 V. ö. Bánon: i. m. 309. 1.
15 A legismertebbek: Gratianue, Anselmus, Deusdedit és IX. Gergely decretaleja.
16 V. ö. Maassen, Fr.: Geschichte d. Quellen u. der Literatur d. canonischen Rechts.
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szerzetesek vagy világi papok voltak. Ezért, mielőtt még a hivatalos rend
szerezésre sor kerülhetett volna, egymásután keletkeznek bizonyára csak 
provinciális érvényű, soha ebben a formában hivatalosan el nem ismert 
kánongyüjtemények, melyek azonban a való életet de facto irányították.17 
Ugyanazon szükséglet teremtette ezeket a csupán kéziratokban fenn
maradt s a kutatók által mindezideig nem sok figyelemre méltatott szer
kesztéseket, mint amely a csaknem két évszázaddal későbbről fennmaradt 
s hivatalosan szankcionált dekretálékat létrehozta. Sőt, tovább menve, 
véleményünk szerint nem csupán a szellem és szükséglet azonossága 
az, ami ezeket összekapcsolja. Ha a hivatalosan elfogadott gyűjteménye
ket, mindenekelőtt a legfontosabbat, a decretale Gratiani-t egyik-másik 
kéziratos gyűjteményünkkel öszehasonlítjuk, úgy ezeknek forráskritikai 
ősét is e kéziratokban kell látnunk. Véleményünk szerint e késői szerkesz
tések nem mesterségesen létrehívott szövegezések, hanem a mindennapi 
szükség teremtette s hallgatólag, bár még nem hivatalosan, korábban is 
elismert, a keresztény egyház különböző provinciáiban elterjedt s a ter
mészetszabta szükséglet megteremtette, önmaguktól létrejött szerkeszté
sek egyeztetése és hivatalos elismerése voltak. Azonban már e kéziratos 
gyűjtemények is csupán azokat a határozatokat őrzik, melyek jelentősé
güknél fogva az újabb és újabb zsinatok határozataiba átmentek s így 
a való élet kormányzásában már igen korán valóban kánonul szolgálhat
tak. Azok a határozatok, melyek a való életbe át nem mentek, természe
tesen igen korán lekoptak s feledésbe mentek.

A kéziratos gyűjtemények egymással mindenekelőtt tartalmilag 
igen erős rokonságban vannak, amennyiben mindegyikük több-kevesebb 
eltéréssel a zsinati határozatok eleven élő joggá vált paragrafusait 
hozza. Egyike-másika meg is okolja létrejöttének körülményeit: „Ex- 
cerptiones ecclesiasticarum regularum partim exemplis Romanorum pon- 
tificum, partim ex gestis conciliorum chatolicorum episcoporum ex trac- 
tatibus ortodoxorum, partim ex instructionibus chatolicorum regum non 
ullo laboré in unó corpore adunare curavi. Ut qui scripta illa ex quibus 
excerpta sunt ad manum habere non potuerit hic saltem accipiat quod 
ad commodum causae suae valere prospexerit. A fundamento namque 
christianae religionis idem fidei incochantis sic ea quae, ad sacramenta 
ecclesiastica sic ea quae, ad istruendos mores vei corrigendos, sic ea quae 
ad queque negotia dissentienda vei diffinienda pertinet... Sub generalibus 
titulis distincta congessimus ut non sit necesse querenti totum volumen

17 Ilyeneket találtam: Bécsben a National Bibi. kézirattárában. (Cod. Vindobonensis: 
2198., 2171., 2147., 2141., 2232. és 751.); Admontban a bencés kolostor könyvtárában. (Cod. 
Adm. 162., 257., 764.); Klosterneuburgban az augusztinus kolostor könyvtárában. (Cod.. 
Claustroneuburgensis. 40. és 1045.)

91



evolvere séd tantum titulum generalem suae questioni eongruentem notare 
et ei subiecta capitula sine interpolatione et interruptione transcurrere.“ 18 

A mi szempontunkból az általam ismertek közül a legfontosabb a 
bécsi National Bibliothek 751. kézirata, mely azonban csupán az öt 813- 
ban tartott s fentebb ismertetett zsinat határozatainak kompilációját 
adja. E kéziratban, mint alább majd látni fogjuk, tárgyalandó törvény- 
könyvünk közvetlen forrása nem kereshető ugyan, de ennek segítségével 
a keresett ősforrást is megközelíthetjük s az ezzel való összehasonlítás is 
azt hiszem közelebbi bepillantást enged Szent István törvényalkotó mű
helyébe.

Kéziratunknak, helyesebben valamely azzal ascendentális vagy 
descendentális, mindenesetre közeli rokonságban álló kéziratnak hasz
nálatát számos stiláris és gondolati egyezésen kívül, törvényköny
vünkkel egész felépítésében mutatkozó egyezése — mint alább majd 
látni fogjuk — bizonyítja. Mielőtt még azonban ennek bizonyítására rá
térnénk, legyen szabad egy másik egyezésre felhívni a figyelmet, mely 
ugyan jól tudjuk, egyesek véleménye szerint semmi összefüggésben sincs 
tárgyunkkal, mely azonban véleményünk szerint az Intelmeknek az első 
törvénykönyvvel való közös származását éppen a legfényesebben bizo
nyítja. Látni fogjuk azt, mennyire helyes Madzsar Imrének a törvénykönyv 
és az Intelmek meglepően sok egyezésére rámutató megállapítása, de is
mét csak a Lex Bajuvariorum szövegét tartja szem előtt Madzsar, amikor 
a következőket mondja: „ ....... azon feltevést, hogy a törvények kimutat
ható forrásai az Intelmek szövegére is hatással voltak, inkább általános 
benyomás és tartalmi okok, mint szoros értelemben vett szövegegyezések 
alapján tudjuk igazolni.“ 19 Ha már most az Intelmeket mint kerek egészet 
nézzük, azt látjuk, hogy ezek nagy vonásokban magának az első törvény- 
könyvnek mintegy foglalatját, tartalmi bevezetését adják. Szólnak az In
telmek a hit megtartásáról, az egyházi rend, a papok tiszteletéről, a világi 
nagyokról s végül azon uralkodói erényekről, melyek tulajdonképpen a 
legfőbb keresztény erényeket tartalmazzák. Az Intelmeken végigvonuló 
gondolatokra az első törvénykönyvben találunk intézkedéseket s e gondo
latok egy-két teljesen hazai talajból fakadó, hazai speciális viszonyokkal 
magyarázható, tisztán világi jellegű intézkedést mellőzve, tárgyalandó 
kéziratunkon is végigvonulnak. Sajnos, helyszűke miatt nem adhatjuk 
mindazon kisebb jelentőségű stiláris egyezéseket, melyek a kéziratunkkal 
közeli rokonságban álló forrás használata mellett szólnak. Legyen szabad 
itt csupán arra a néhány legfontosabb stiláris egyezésre rámutatnunk,

18 Cod. Adm. 257. Hasonlóan a Cod. Adm. 162. is.
19 V. ö. Madzsar i. m. 71—72. 1.
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melyek nézetünk szerint az ősforrás használatát, a már fentebb vázolt és 
a törvényeknél részletesebben is bizonyítandó tárgyi szempontok mellett, 
az Intelmekre vonatkozólag is bebizonyítják. Mindjárt, az Intelmek első 
pontja, kéziratunknak — a mainzi 813-as zsinatból vett — első intézkedé
sével feltűnő párhuzamot mutat.

De fide catholica.
Initium enim actionis nostrae 

de fide esse decrevimus, quae bo
norum est omnium fundamentum, 
et quia sine fide, ut dicit aposto- 
lus, impossibile est piacere Deo. 
Fides tarnen indiget opere, quia 
fides sine operibus mortua est. 
Ideo beatus apostolus Gregorius: 
lile inquit vere credit, qui exercet 
operando quod credit. Quapropter 
de fide vera omnes omnino Chris- 
tianos inter se alterutrum iugiter 
ammonere et docere oportet. Ma
xime tarnen domini sacerdotes in 
eo certamine laborare decet, ut 
firmiter ab Omnibus teneatur.

(Cod. Vind. 751. 1.)

De observanda catholica fide.
Quoniam ad regalis dignitatis 

ordinem non oportet nisi fideles 
et catholica fide imbutos acce- 
dere, idcirco sancte fidei mandatis 
primum damus locum. Inprimis
precipio ___ut fidem catholicam
et apostolicam tali diligencia et 
custodia conserves ut omnibus, ti
bi Deo subjectis exemplum prebeas 
cunctique ecclesiastici filii mérito 
verum christianum nominent vi- 
rum, sine qua pro certo scias, 
christianus non diceris vel eccle- 
sie filius. Qui enim falso credunt 
vel fidem bonis non implent et 
ornant operibus, quia fides sine 
operibus moritur, nec hic honeste 
regnant.......

(Intelmek. 1.)

Kéziratunknak az e pontot megelőző prefációjának számos gondo
lata vonul az egész Intelmek szövegezésén stiláris megegyezésekkel végig. 
Álljanak itt csupán a legfontosabbak.

In his itaque omnibus primo 
decrevimus unicuique personae 
congruum honorem inpendere. . .  
seniores ne increpaveris séd 
obsecra ut patres, juvenes ut 
fratres ___

___Insuper etiam congruum no-
bis esse videbatur ut sacerdotes et 
ecclesiae Dei jure legitimo et in- 
convulso honorarentur___ ipsi

De impedendo honore pontifi- 
cum . . . .  de honore principum et
militum___ pontifices enim sint
tibi seniores . . .  illi enim mi fili 
sunt tibi fratres et patres. . .
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. . .  illos enim deus divini gene- 
ris constituit custodes fecitque 
speculatores animarum.

(Intelmek. 3., 4.) 
De pietate et misericordia ce- 

terisque virtutibus.
. . .  Oportet regem esse pium, mi- 

sericordem . . .  Ob hoc ergo. . .  ju- 
beo ut per omnia et in Omnibus 
in pietate suffultus non solum 
parentele et cognacioni vél prin- 
cipibus sive ducibus sive divitibus 
seu vicinis et incolis sis propicius 
verum etiam extraneis et cunctis, 
ad te venientibus. Nam pietas ad 
summum te ducit beatitudinem. 
Sis misericors omnibus vim pacien- 
tibus.

(Intelmek. 10.)

Rátérve ezekután vizsgálódásaink tulajdonképeni tárgyára, Szent 
István első törvénykönyve és az említett feltételezett kézirat közötti 
rokonság bizonyítására, lássuk mindenekelőtt, hogy melyek azok az egy
házi jellegű intézkedések, melyek vizsgálódásunkban számba jöhetnek. 
Törvénykönyvünk első kisebb fele 1—13. a 6. és 7. paragrafusok kivételé
vel tisztán egyházi jellegű, ezen intézkedéseknek csaknem valamennyiét 
részben szószerinti, másutt csak gondolati párhuzamban megtaláljuk kéz
iratunkban. Ami azonban még sokkal jelentősebb: törvénykönyvünk pa
ragrafusainak egymásutánja, tehát az egésznek szerkezeti felépítése a 
kéziratunkban kimutatható párhuzamok sorrendjével vág egybe. A for
rásainkban kimutatható sorrendbeli egyezések bizonyítékaképen álljanak 
itt a párhuzamos paragrafusok címei:

Cod. Vind. 751. 6—7. paragrafus: De potestate episcoporum super res 
ecclesiasticas (6.) eorumque convenientia cum laicis (7.).“ — Szt. Istv. I. 
tvk. 2. „de potestate episcoporum super res ecclesiasticas eorumque con
venientia cum laicis.“

Cod. Vind. 751. 8. „De faisis testimoniis non admittendis. Szt. Istv. I. 
tvk. 3—4. „Quales debent esse testes et accusatores clericorum.“ Cod. Vind. 
751—23—24.: „De indicto ieiunio“ — Szt. Istv. I. tvk. 10—11.20 De obser-

20 V. ö. Závodszky i. m. 15. 1.

enim pervigilant quasi rationem 
redituri pro animabus (!) vestris.

(Cod. Vind. 751. Bevezetés.)

S végül
Ut domini erga subditos pie et 

misericorditer agent . . .  admonen- 
di sunt domini subditorum ut cir
ca suos pie et misericorditer agent.

Quia ergo constat in ecclesia 
diversarum conditionum homines 
esse ut sint nobiles et ignobiles, 
servi coloni inquilini et ceteri 
huiuscemodi nomine opportet ut 
quicunque eis prelati sunt. . .  mi
sericorditer eos agent.

(Cod. Vind. 751. 45.)
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vacione I l i i .  temporum“ és „De observacione sexte ferie.“ Cod. Vind. 751. 
25—26. „De dominicis diebus“ — Szt. Istv. I. tvk. 8—9.: „De observacione 
dominiei diei“ 21 s végül: Cod. Vind. 34: „Qui mortui in ecelesia sepelian- 
tur“ — Szt. Istv. I. tvk. 12. paragrafusa. „De Ms qui sine confessione 
moriuntur.“

E párhuzam törvénykönyvünk 13. paragrafusáig halad. (A kézirat 
34. p.) Maga a 13. pont pedig, mintegy lezárva az egyházi intézkedések sorát, 
az egyházi parancsok megszegőiről intézkedik. Ezentúl törvénykönyvünk 
csaknem kizárólag világi intézkedéseket tartalmaz s kéziratunkban is meg
szakad a tisztán egyházi intézkedések sora. Azon közbeeső paragrafusok, 
melyeket az első 34-ből nem vett át törvényünk, kivétel nélkül a világi 
papok és szerzetesek életével, apácakolostorokkal, ezeknek egymással való 
viszonyával foglalkoznak. Ezeknek átültetése hazánkba a kereszténység 
kezdeteikor teljesen anakronisztikus lett volna. Nyílt kérdés marad azon
ban, — hogyha elfogadjuk e kéziratnak, illetőleg ennek egyik közeli ro
konának a használatát — hogyan kerültek bele törvénykönyvünkbe 
a forrásunkban fel nem talált 1., 5., 6. és 7. §-ok s meg kell még ma
gyaráznunk a törvénykönyv második felének létrejöttét is. Nehézséget 
csupán az első paragrafus okozhat. E paragrafus, mely az egyházi javak
ról szól, szószerint megtalálható a 847-i mainzi zsinat határozatai közt. Az, 
hogy valamiképpen ebből került át törvényeinkbe, kétségtelen, hogy azon
ban már vájjon az ősforrásban is benne volt-e, vagy csupán törvényszer
kesztőnk tartotta-e helyesnek mintegy bevezetésképen az egyházi javak
ról, az egyház megvédelmezéséről szólni, teljes határozottsággal nem tud
juk megállapítani. Sokkal könnyebben magyarázhatjuk meg az 5. pont
nak a származását. Törvénykönyvünk 4. pontja, a forrásunkban nem ta
lált pont megelőzője, a tanúkról szól, ennek megfelelőjét Cod. Vind. 751. 
8. paragrafusa őrzi. A 9—22. paragrafusok mind a világi papok és szer
zetesek életéről, kötelességéről, az apácakolostorokról szólnak. Ez intézke
déseknek átültetése, e kötelességeknek ily részletekbe menő tisztázása, 
hazánkban akkor, amikor szerzetesrendek még egyáltalán nincsenek s a 
papság is még in statu nascendi van, mint már említettük, időszerűtlen 
lett volna. Ha figyelembe vesszük, hogy a 23—24. foktól kezdve (törvény- 
könyvünk 8—9. §-ai) a sorrend ismét folytatódik, hogy aztán megint né
hány ily tisztán a papságra vonatkozó megszakítással a 34. ponttal (tör
vénykönyvünk 12. §-ával) véget érjen, s figyelembe vesszük azt is, 
hogy a 6. és 7. paragrafusok, melyeknek provenienciáját s a 1 sorrend

21 Annak a körülménynek, hogy a böjtről és a vasárnapi munkaszünetről szóló intézke
dések itt fel vannak cserélve, azt hiszem, miután az egymásután ezen belül megvan, semmi 
jelentőséget nem tulajdoníthatunk.
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ben elfoglalt helyét is mindjárt megmagyarázzuk, teljesen világi jellegű 
intézkedések, nem könnyen feltehető-e, hogy a szerkesztő az elhagyott 
tizenhárom paragrafus okozta hiányt akarta mégis valamiképen egy ily 
paragrafussal pótolni, mely tartalmilag az elhagyott csoporttal vág 
egybe. A forrás, melyből szövegét kölcsönözte, korában közkézen forgott, 
s használatát, még egy helyen, ahol pedig a sorrendi megfelelés kézira
tunkkal teljesen egybevág, kimutatni tudjuk. A most tárgyaltuk 5. pon
tot megelőző paragrafus „Quales debent esse testes et accusatores cle- 
ricorum“ u. i. az, melynek megfelelőjét kéziratunkban a „De faisis testi- 
bus non admittendis“ című paragrafus őrzi. A szöveg azonban nem en
nek, hanem ez is, mint az 5. paragrafus, a Pseudo-Isidori gyűjtemény 
egy-egy paragrafusának szószerinti átvétele.22 E változtatás, mint alább 
még látni fogjuk, szerkesztőnk modorának teljesen megfelel.

Nem természetes-e, hogy az egyházi vagyon tiszteletéről és épségben 
tartásáról a királyi vagyon tisztelete és épségben tartása jut eszébe tör
vényünk szerkesztőjének s ha a sorrendet már úgy is megszakította, a ki
rályi vagyon védelméről szóló intézkedéseit e helyen szúrja közbe. (6—7. p.) 
Hogy vájjon az általunk feltételezett, de közvetlenül nem ismert ősforrásban 
nem talált-e közelebbi impulzust az egyházi vagyonról szóló intézkedé
sekben is, azt mindaddig, amíg erre a keresett kéziratra rábukkanni vagy 
azt a rendelkezésünkre álló források alapján szövegében is rekonstruálni 
nem tudjuk, eldönteni nem lehet. Lehet, sőt valószínű, hogy ebben az ős
forrásban az első paragrafus provenienciájára is közelebbi támpontot 
nyernénk.

E szerkezeti azonosság, valamint az Intelmeknél kimutatott erős 
gondolati és stiláris megfelelések az általunk feltételezett ősforrás hasz
nálatát, úgy véljük, bizonyossá teszik. Azon véleményünket, hogy a fel
használt kézirat még sem a már részletesen ismertetett, hanem csupán 
egy ezzel igen közeli rokonságban álló kézirat lehetett, az általános be
nyomáson kívül különösen arra alapítjuk, hogy az egyes paragrafusok 
stilizálásában olyan momentumokat is találunk, melyek a mi törvény
szerkesztőnk önálló művének aligha tekinthetők. Vannak ugyanis oly el
térések a két szöveg között, melyek okvetlenül idegen eredetre mutatnak. 
Gondolok itt mindenekelőtt azokra az apró stiláris párhuzamokra, melyek 
az öt határozat egyikében-másikában fellelhetők ugyan, de amelyeket 
az ismertetett Codex Vind. 751. kompilátora a szerkesztéskor mellőzött s a 
mi törvényünkben mégis megtalálhatók. Bizonyításképen álljon itt csak 
a legfontosabb: a De fide catholica megfelelőjében sok gondolati és stilá-

V . ö. Schiller: i. m. 386. és 389. 11.
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ris egyezésre találtunk23 ugyan, de vannak ennek még kétségtelenül ide
gen eredetű gondolatai, melyek a kéziratban megtalált eredetiből nem 
származnak. Megtaláljuk azonban ezeket a kéziratunkba ugyancsak bele
dolgozott 813-as arlesi zsinatnak egy a kompilátor által mellőzött para
grafusának gondolataiban.24

„Secundum divinas enim scrip- 
turas et doctrinam, quam a sanc- 
tis patribus accepimus, patrem et 
filium et spiritum sanctum unius 
Deitatis atque substantiae confi- 
temur. In personarum diversitate 
trinitatem credentes, in divinitate 
unitatem predicantes, nec perso- 
nas confundimus nec substantiam 
separamus. Patrem a nullo fac
tum vei géni tűm dicimus; filium 
a patre non factum séd genitum 
asserimus; Spiritum verő sanc
tum nec creatum nec genitum séd 
procedentem ex patre et filio pro- 
fitemur. Ipsum autem dominum 
Iesum Cristum, Dei filium et 
creatorem omnium ex substantia 
patris ante saecula genitum, des- 
cendisse ultimo tempore pro re- 
demptione mundi a patre, qui 
nunquam desiit esse cum patre.

Incarnatus est enim ex Spiritu 
sancto et sanda gloriosa Dei ge- 
nitrice virgine Maria et natus ex 
ipsa solus idem dominus Iesus 
Christus, unus de sancta trinitate 
animam et carnem, perfectum sine
peccato suscipiens hominem.........
Cuius morte et sanguine mundati

Fides ergo, de qua loquor, haec 
est ut patrem deum omnipoten
tem, factorem tocius fadure et 
unigenitum eius filium, dominum 
nostrum lhesum Christum de 
sancta Maria virgine angelo an- 
nunciante natum ac pro tocius 
mundi salute in crucis patibulo 
passum et spiritum sanctum qui 
per prophetas et apostolos atque 
evangelistas locutus est, unam 
deitatem perfedam, indissolubi- 
lem, incontaminatam esse firmiter 
credas et sine omni ambiguitate 
teneas. Hoc est fides catholica, 
quam sicut Athanasius dielt nisi 
quisque fideliter firmiterque cre- 
diderit, salvus esse non poterit.

23 V. ö. jelen munkánk 93. 1.
24 Madzsar Imre (i. m. 72. 1. 1. jegyzet) észrevette azt, hogy törvényünk szerkesztője 

itt a fennebb említett mindkét határozatból kölcsönzött elemeket. Megelégszik azonban e jelenség 
puszta konstatálásával, anélkül, hogy csak meg is kísérelné közelebbi magyarázatát adni a 
dolognak.
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remissionem peccatorum consecu- 
ti sumus, ressuscitandi ab eo in 
die novissima. . . .  Haec est catho- 
licae ecclesiae fides hanc con- 
fessionem servamus atque tenemus. 
Quam quisquis firmisse custo- 
dierit perpetuam salutem habebit.

813. arlesi zsinat 1 .)25

A mondottak alapján a keresett kézirat kétségtelenül a Cod. Vind. 
751. egy oly változata, mely az öt 813-as zsinat határozataiból oly elemeket 
is tartalmaz, melyeket ez ismert kéziratunk mellőzött. Abból a körülmény
ből, hogy az első paragrafus a 847-es mainzi zsinat határozataiból ered 
s a „Quales debent esse testes et accusatores clericorum“ is a 888-as 
mainzi határozatban megtalálható, a keresett kéziratot talán valamely a 
mainzi egyházkerületben érvényben lévő gyűjteményben kereshetjük. Az 
ismert kézirat és törvénykönyvünk között található gondolati párhuza
mokat azért nem tartjuk érdemesnek egyenként bemutatni, mert ezek a 
párhuzamok számos egyéb zsinati határozatban is megvannak, s ma
guknak a szövegegyezéseknek mindaddig, ameddig az eredeti forrás meg 
nincsen s ameddig így a közvetlen szövegezés pontos megfelelése alapján 
a legközelebbi megfeleléseket kimutatni nem tudjuk, semmi jelentősége 
nincsen. E közös gondolatok gyakori előfordulását a zsinati határozatok
nak fentebb vázolt fejlődése megmagyarázza. Van azonban egy pontja 
törvénykönyvünknek, mely az általunk ismertetett kézirattal oly erős sti- 
láris rokonságot is mutat, hogy ennek közvetlen kapcsolata az összes 
többi megelőző kutatások kimutatta egyezéseket messze fölülmúlja s két
ségtelenül rokon forrásból való szövegezésre is mutat.

Sacerdotes debent fideles admo- 
nere ut quando ad ecclesiam con- 
veniunt sine strepitu ac tumultu 
eam ingrediantur. In qua etiam 
quamdiu oracionis causa moraren- 
tur nequiquam inanes inter se pro- 
ferent confabulationes, séd tem
pore quo missarum solempnia ce- 
lebrantur, non solum ab otiosis et 
inutilibus verbis, verum etiam et a

A sacerdotibus verő et comiti- 
bus commendetur omnibus villi- 
cis, ita ut illorum iussu omnes 
concurrant die dominica ad eccle
siam .........

(Szt. István I. tvk. 9.)
Si quid ad ecclesiam venientes 

ad audiendum officium et ibidem 
hóra sollempnitatis missarum inter
se murmurant et ceteros inqie-
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pernitiosis cogitationibus funditus 
abstinendum est

tant, exponentes fabulas otiosas 
et non intendentes divinas lectio- 
nes. . .  (Következik a büntetés fel
sorolása.)

(Cod. Vind. 751. 23— 24.)

(Szt. Istv. I. tvk. 19.)-°

Megtalálva így, legalább elméletben, Szt. Istv. első törvénykönyve 
tartalmazta egyházi intézkedések forrásait, lássuk most már, hogy mily 
képet mutatnak a törvénykönyv második felének világi intézkedései. A 
már tárgyaltuk s kétségtelenül a másoló hibájából mai helyére került 
19. §., valamint a „De periuriis“ szóló 17. §-t mellőzve, valamennyi 
tisztán világi természetű. Bármennyire is próbálkozik Závodszky ezekben 
is nyugati jogból vett párhuzamokat kimutatni, itt csupán egészen hal
vány, inkább az egységes keresztény szellem, semmint valami közvetlen 
forrás használata magyarázta gondolati rokonságról van szó. Ha már 
most ezeket a parancsolatokat szorosabb vizsgálat alá véve hasonlítjuk 
össze, a fentebb tárgyalt s az egyházi törvényhozás keretébe tartozó in
tézkedésekkel még egy meglepő különbséget kell meglátnunk. Míg az 
előbbiek fogalmazásukban személytelenek, amennyiben sehol az intézke
dést elrendelő fórum meg nem szólal s legfeljebb egy-egy sze
rény „ut dictum est“ , vagy „secundum canones“ kifejezésben tör
ténik utalás az ősi törvényalkotó jogforrásra, addig világi ter
mészetű intézkedéseiben egyetlen jelentéktelen esetet nem tekintve, vala
mennyiben a következő kitételekkel találkozunk: „Decrevimus nostra re- 
gali potentia...“ (6.) „Volum us...“ (7.) „...secundum nostri senatus dec-
retum . . . “ (14.) ..... secundum decretum regalis senatus. . . “ (15.) „ . . .  in-
terdiximus omnino . . . “ (16.) „ . . .  decrevimus . . . “ (18.) „ . . .  secundum dec
retum regalis concilii penitus interdictum est. . . “ (20.) secundum dec
retum statútum est. . .  “ (22.) ..... volumus. . . “ (23.) „ . . .  decrevimus
nostrorum primatum conventu. . . “ (25.) „ . . .  volumus. . . “ (26.) „ . . .  decre
vimus . . . “ (27.) „ .. .  volumus illis ponere caucionem . . . “ (28.) « . . .  cau- 
cionem imposuimus, que in hoc regali concilio decretum est... “ (29.) 
„ . . .  hoc regale decretum statútum est. . .  „ . . .  hoc regale decretum 
statútum est. . . “ (30.) „ . . .  secundum regalem senatum decretum est. . . “ 26

26 Itt tartjuk szükségesnek megjegyezni, hogy Madzsarnak azon feltevését, mely sze
rint a 19. pont csupán a másolónak egy tévedése miatt került mai helyére (V. ö. i. m. 54. 
1.), kéziratunk sorrendje, melyből a vasárnap megszenteléséről szóló 8. paragrafus is kölcsö
nöz s melynek további párhuzamait a 19. paragrafusban találjuk meg, bizonyítja. Azt a kö
rülményt, hogy e sorrendhiba valamennyi ismert másolat-variánsainkban megtalálható, az 
újabban feltételezett közös másolat-ős megmagyarázza. (V. ö. Jacob Sawicki: Zur Textkritik 
und Entstehungsgeschichte der Gesetze König Stephans Ung. Jahrbücher. 1929. 395. kk. 11.)
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(31.) „ . . .  decrevimus ut . . ( 3 2 . )  „ .. . Secundum decretum senatus sta- 
tuimus. . . “ (34.) „ . . .  post diffinicionem huius communis concilii. . . “ (35.)

Azt hiszem, a tudatosságban, mellyel törvényünk világi dolgokban 
ezen zsinatnak, az azon résztvevő nagyoknak, mindenekelőtt és fölött azon
ban a királynak akaratából származó törvényhozói hatalmat hangsú
lyozza, világos a tendencia: a törvénykönyv első fele az egyházi szervezet 
megteremtésének lehetőségeit adja; gondoskodik az egyház szolgáiról: a 
papokról, a keresztény hit befogadásáról és terjesztéséről és az egyházi 
ténykedéshez tartozó, e korban még szorosan az egyházzal összefüggő 
bírói eljárásról. E tisztán egyházi természetű kérdésekben természetsze
rűleg fordul az egyházi törvényhozás forrásaihoz, veszi onnan, ahol azt a 
legkényelmesebben összefoglalva kapja. Veszi tehát a dolgozatunk elején 
vázolt kánongyüjtemények valamelyikéből. Szövegén azonban gyakran 
változtat önkényesen, változtat mindenekelőtt ott, ahol azt a speciálisan 
magyar viszonyok megkívánják27 vagy ahol az egyes intézkedések ponto
sabb, részletesebb magyarázatát szükségesnek tartja. Általában annyit 
a néhány bemutatott párhuzam is világosan mutat, hogy szerkesztőnk 
úgy( a törvényekben, valamint az Intelmekben a rendkívül fejlett, teológia-i 
lag képzett szövegek leegyszerűsítésére törekszik, maga a nyelv is sok
kal egyszerűbb, mindennek lehetőleg világos és kevésbbé képzett, a teo
lógia-irodalomban teljesen járatlan elmék számára is befogadhatóbb fo
galmazását adja.

Törvénykönyvünk második része azonban már a megtért magyar
ság világi életének keresztény keretek közé való illesztését adja. A hátte
ret itt is természetszerűleg korának szelleme, az egyetemes keresztény vi
lágnézet eszmevilága alkotja, ez magyarázza meg azokat a „gondolati“ egye
zéseket, melyek Závodszkyt néhány elődjével egyetemben a világi törvé
nyekben is kimutathatónak vélt közvetlen egyházi jogforrások feltétele
zésére vezették. Pedig ez egyezések mind az eszmevilág azonossága terem
tette halvány reminiszcenciák csupán, mely reminiszcenciákat az egyházi 
törvényhozás útvesztőjében jártas német papoknak e zsinatokon való je
lenléte s minden valószínűség szerint a szerkesztés munkájában való 
résztvétele könnyen megmagyaráz. A  Lex Bajuvariorummal való rokon
ságot azonban már ily jelentéktelen reminiscenciákkal megmagyarázni 
semmiképpen sem tudnánk. Bár a közvetítés itt is a törvényszerkesztés
ben részt vett bajor papok személyén keresztül történik, az itt kimutat
ható, az egész szerkesztésen, valamint az egyes paragrafusokon megnyil
vánuló hatás már bizonyára tudatosabb stilizálás eredménye.

összegezve már most eddigi eredményeinket, bár a közvetlenül

27 V . ö. Szt. Istv . 1. tvk. 9. ,
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törvényünk szerkesztője által használt kéziratot megközelíteni nem tud
tuk is, annyi kétségtelen, hogy első törvényünk első felének forrását 
az általunk ismertetett kézirat egy rokonában, mindenesetre a 
813-as zsinatoknak, esetleg néhány idegen elemmel is bővült, de szerkezet 
dolgában kéziratunkkal teljesen megegyező valamely kompilációjáhan 
kell látnunk. Törvényeink második, sokkal önállóbb felének az ősi szokás
jog leglényegesebb forrása, mely azonban természetszerűleg a megválto
zott viszonyokhoz alkalmazkodik. Ez intézkedésekben itt-ott a Lex Baju- 
variorum hatását is felcsillanni látjuk, mely hatás az egész törvénykönyv 
stiláris felépítésén is végighúzódik. Ez azonban a Gizella királyné kísé
retében bejött s az egyházi és világi igazgatásban természetszerűleg rög
tön elhelyezkedő egyházi és világi nagyok teremtette természetes hatás, 
nem pedig mesterséges, még kevésbbé pedig szándékos kölcsönzés folyo
mánya. Eszerint Szent István nem fordul, mint sokáig hittük, birodalma 
megalapításakor mintáért a szomszédos s Nagy Károly hagyományait 
őrző birodalom törvényeihez. „Quis Grecus regeret Latinos Grecis mori- 
bus, aut quis Latinus Grecos Latinis moribus? Nullus.“ 28 A több mint egy 
századdal korábban virágzott concilia mixtá-k jelentőségét eleveníti fel, 
midőn a keresztény provinciává lett országában törvénythozó concilium 
mixtum tartását rendeli el, mely hívatva legyen az új berendezkedés ke
reteinek megteremtésére. Egyházi intézkedéseit ha némi, a körülmények 
parancsolta változtatással is, valamely az egyetemes kereszténység diktálta 
zsinati határozatokat tartalmazó kompilációból veszi. Világi törvényei 
néhány aktuális kérdésnek egyrészt a keresztény talajba átültetett, kelet
ről hozott, a szokásjogban gyökerező intézkedéseit adják, másrészt azon
ban a már ekkor szerephez jutott s igen hamar a nemesség lényeges alko
tórészévé vált német előkelő idegenek akaratának, az ezeknek hazájukból 
magukkal hozott ősi szokásjogának emlékét is őrzik. A frank kapitulá- 
rékkal azonban párhuzamokat csak ott tudunk kimutatni, ahol ezek a 
párhuzamok már a közös jogforrásban, a zsinati határozatokban is ki
mutathatók voltak. A tanulmányunk elején vázolt egyetemes európai fej
lődés is igazolja eredményeinket. Az ezredik év mindent átfogó egyete
mességének gondolata bűvkörébe vonja Szent István országát is. így ter
mészetesen szellemi téren Magyarország is a keresztény egyetemes világ 
egyik provinciájává válik, mely egyetemesség törvényei egyházi téren 
reá is kötelezővé válnak. Korántsem fordul azonban közvetítésért a frank 
kapitulárékhoz, hanem a tradíciót megőrizve, egyházi és világi nagyjai- 
val zsinatot tart, melyen az egyetemesen kötelező egyházi kérdésekben az 
egyetemes érvényű egyházi zsinati határozatokból közvetlenül merít. Első

28 V. ö. Intelmek. 8. p.
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törvényeink tehát a frank kapitulárékkal nem alárendelt, hanem mellé
rendelt viszonyban vannak. Ismételjük, igen erős egyezéseket találunk 
ugyan, de csak olyanokat, melyek az ősforrásban, a zsinati határozatok
ban közvetlenül is megvannak. Szent István államának új berendezésé
ben természetesen sok oly elem van, mely csak a szomszédos birodalom 
közvetlen hatásával magyarázható. Ez azonban a közvetlen érintkezés 
adta, tehát — mint ahogy azt már a Lex Bajuvariorummal mutatkozó 
egyezéseknél is megállapítottuk — a belső adottságok teremtette s szinte 
észrevétlenül a való életbe átment természetes fejlődés következménye.

Szent István egyenes vonalú, minden világi hatalomtól való teljes 
függetlenséget kereső, hatalmas koncepciójában a világi birodalom intéz
kedései oly tudatos átültetésének feltételezése nagy törést jelentett volna.

Waldapfel Eszter.
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