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NÓTÁRI Tamás1 
 

Az egyházi és a világi források kérdése a Lex Baiuvariorumban 

 

Az 737 és 743 között keletkezett Lex Baiuvariorumban,2 vagyis az írásba 

foglalt bajor népjogban a nyugati gót és az alemann törvényekkel mutatható 

ki a legtöbb párhuzamos szöveghely; s többi jogi forrással ugyan feltárhatók 

bizonyos átfedések, azonban ezek esetében mind a tartalom, mind a 

megfogalmazás tekintetében a különbségek jóval számottevőbbek, mint a 

hasonlóságok.3 Jelen tanulmány a legnagyobb mértékben felhasznált 

törvényekből származó átvételeknek a bajor törvénybe történt bekerülési 

módját vizsgálja az egyházi és világi jogforrások tekintetében. 

A nyugati gót jogalkotás tekintetében találkozhatni mind pontosan datálható 

törvényekkel4 – ilyen II. Alarik király 506-ból származó Lex Romana 

Visigothoruma, valamint Theudis király 546. november 24-én kelt, a 

perköltség kérdését szabályzó kérdése –, valamint pontosabban nem 

                                                           
1 Ph.D., Associate Professor of Roman Law, Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania. 
2 A Lex Baiuvariorum vonatkozásában bővebben lásd Beyerle, K.: Lex Baiuvariorum. 
Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Handschrift. München 1926; Merkel, J.: Das 
Bairische Volksrecht. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 11. 
1858. 533–687; Schwind, E. v.: Kritische Studien zur Lex Baiuwariorum III. Neues Archiv 
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 37. 1912. 415–451; Krusch, B.: Die 
Lex Bajuvariorum. Berlin 1924. 38–163; Kottje, R.: Die Lex Baiuvariorum – das Recht der 
Baiern. In: Mordek, H. (Hrsg.): Überlieferung und Geltung normativer Texte des frühen 
und hohen Mittelalters. Sigmaringen 1986. 9–23; Eckhardt, K. A.: Die Lex Baiuvariorum. 
Eine textkritische Studie. Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 38. 
Bresslau 1927; Landau, P.: Die Lex Baiuvariorum: Entstehungszeit, Entstehungsort und 
Charakter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle. München 2004. 
3 A Schwindttől átvett táblázatszerű kimutatást lásd Fastrich-Sutty, I.: Die Rezeption des 
westgotischen Rechts in der Lex Baiuvariorum. Erlanger juristische Abhandlungen 51. Köln 
2001.41–48. 
4 A vizigót jogalkotáshoz lásd Zeumer, K. (ed.): Leges Visigothorum. MGH LL nat. Germ. 1. 
Hannover–Leipzig 1902. 423. skk. 
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datálható – ilyen többek között a Codex Euricianus és az Antiquaként számon 

tartott rendelkezések, amelyek a Lex Visigothorumon belül önálló 

szövegréteget képeznek – jogforrásokkal.5 A Codex Euricianus nagy 

valószínűséggel Euric király (466–484) uralkodása idején keletkezett, 

ugyanakkor a kutatásban felvetődött I. Reccared (568–601) és II. Alaric 

(484–507) uralkodásának kora mint keletkezési idő is.6 A Codex Euricianus 

ötvenöt, a szöveghagyomány tekintetében erősen romlott caputot tartalmaz, 

amelyek a telekhatárokra, a kölcsönre, a letétre, az adásvételre, az 

ajándékozásra és az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.  

A Lex Visigothorum nem más, mint a nyugati gót királyok törvényeinek 

többszöri átszerkesztés után ránk maradt gyűjteménye, amely I. Reccesvind 

király (653–672) alatt kerültek összeszerkesztésre, majd Ervig és utódai 

alatt, első alkalommal 681-ben átdolgozásra és kiegészítésre.7 E törvényt a 

szakirodalom olykor Liber iudiciorumnak is nevezi, amely megnevezés egy 

VIII. századi kódex első fóliánsának rectóján olvasható cím alapján 

keletkezett. A törvénykönyv tizenkét könyvből áll, amely könyvek 

titulusokra, ezeken belül pedig caputokra oszlanak. A caputok különféle 

megnevezéseket, inscriptiókat viselnek – így például Antiqua, Antiqua 

Emandata, Flavius Reccaredus Rex, Flavius Sisebutus Rex, Flavius 

Chindasvindus Rex, Flavius Gloriosus Reccesvindus Rex –, amelyek a különféle 

szerkesztésekre és átszerkesztési fázisokra utalnak. A háromszáztizenkilenc 

rendelkezést tartalmazó Antiqua jó eséllyel Leovigild király (568–586) mára 

elveszett törvényére megy vissza, amelyet Isidorus is említ, s amely a Codex 

Euricianus és a Lex Visigothorum közti láncszemet képezhette.8 

                                                           
5 Fastrich-Sutty 2001. 49. 
6 D’Ors, A.: Estudios Visigoticos, II. El codigo de Euricio. Roma–Madrid 1960. 4. sk. 
7 Nehlsen, H.: Lex Visigothorum. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, II. 
Berlin 1978. 1966–1979. 
8 Nehlsen 1978. 1969. 
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Amennyiben feltételezzük, hogy a Lex Baiuvariorum és Lex Visigothorum 

egymástól függetlenül recipiálták a Codex Euricianust, noha mindkét 

törvénybe átkerült a Codex Euricianus számos rendelkezése akár szószerinti, 

akár átírt változatban, úgy érdekes következtetések vonhatók le arra nézve, 

hogy a nyugati gót és a bajor kompilátorok mennyiben alkalmaztak eltérő 

módszereket az alapul szolgáló szöveg feldolgozása tekintetében. Ennek 

során megfigyelhető, hogy a Lex Visigothorum kompilátorai számos, a Codex 

Euricianusban egy caputban található tényállást több tényállásra osztottak 

fel, illetve e tényállásokat erőteljesen differenciálták, ami egyértelműen 

lecsapódott a törvényben foglalt jogkövetkezmények terén is. A 

jogkövetkezmények meghatározásait a kompilátorok indokolásokkal, 

betoldott magyarázatokkal és definíciókkal egészítették ki, valamint számos 

nyelvi változtatással egyértelműbbé tették a tényállásokat. Természetesen a 

szerkesztők bizonyos tényállásokat, amelyek a Codex Euricianusban még 

szerepeltek, később azonban már nem minősültek aktuálisnak, nem vettek át 

a Lex Visigothorumba. A későbbiekben érdemes lesz rámutatni azon 

hasonlóságokra és különbözőségekre, amelyek azon szerkesztési módok 

illetve elvek között kimutathatók, amelyeket egyfelől a Lex Visigothorum, 

másfelől a Lex Baiuvariorum kompilátorai alkalmaztak a Codex Euricianus 

feldolgozása illetve átdolgozása során.9 

A vizigót törvényeken kívül a Lex Baiuvariorum, kiváltképp pedig első nyolc 

titulusa bizonyos pontokon egyezést mutat a Lex Alamannorummal, 

nevezetesen annak Recensio Lantfridianaként számon tartott változatával. A 

testi sértés kapcsán meghatározott conpositiós összegek esetében az egyezés 

minden másnál szembeötlőbb, így példának okáért a karsérülésre vonatkozó 

passzus szó szerinti átvétel eredménye.10 Számos esetben ugyanakkor az 

                                                           
9 E következtetések részletes igazolását lásd Fastrich-Sutty 2001. 54–83. 
10 Így például Lex Baiuvariorum 4, 12. = Lex Alamannorum 57, 31–32. 
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átvétel nem tekinthető pusztán szolgai másolásnak, hanem sokkal inkább 

bizonyos mondatrészek vagy terminus technicusok hasonló, illetve azonos 

tartalmú előírásokba történő átemelésével van dolgunk.11 Ezen utóbbi 

esetekben nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a Lex Baiuvariorum kompilátorai 

nem az alamann törvény ránk maradt változatából dolgoztak, hanem sokkal 

inkább a két törvény bizonyos szöveghelyei egy közös, általunk már nem 

ismert előképre vezethetők vissza.12 

Az alemann népjog két változatban maradt ránk: a régebbi változatot a 

kutatás Pactus Alamannorumként, az újabbat pedig Lex Alamannorumként 

tartja számon. Eckhardt azt feltételezte ugyan, hogy a Pactus a hetedik, a lex 

pedig a VIII. századból származik, azonban a két változat közti időbeli 

különbség nem, vagy legalábbis aligha tisztázható teljes biztonsággal. A 

Pactus bevezető mondata a Merowing-dinasztiából származó Chlothar 

királyt említi13 mint törvényalkotót, a szakirodalom azonban a tekintetben 

megosztott, hogy ezen uralkodó személyében I. (511–561), II. (584–629) 

vagy pedig IV. Chlothar királyt (717–719) kell-e látnunk. Schott véleménye 

szerint I. Chlothar mint törvényalkotó nem jöhet számításba,14 Eckhardt 

viszont IV. Chlothart zárja ki mint törvényalkotót, lévén hogy véleménye 

szerint ezen uralkodó nem rendelkezett kellő politikai hatalommal a 

jogalkotói munka elvégeztetéséhez, illetve elfogadtatásához, s ily módon a 

Pactus megalkotójának II. Chlothart tekinti.15 Krusch Martell Károly 

személyében véli felfedezni a törvény megalkotóját, s véleménye szerint IV. 

Chlothar csupán azért került említésre a törvény bevezetőjében, mert a 

maior domusnak nem volt, nem lehetett meg a törvényalkotáshoz szükséges 

                                                           
11 Lex Baiuvariorum 2, 10. Vö. Lex Alamannorum 33. 
12 Fastrich-Sutty 2001. 84. 
13 Lex Alamannorum Prologus  
14 Schott, C.: Lex Alamannorum. Faksimile Ausgabe des Codex Sangallensis 731. Augsburg 
1993. 15. 
15 Eckhardt, K. A.: Germanenrechte, II/2. Weimar 1934. VII. 
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királyi (szakrális) legitimációja.16 Konrad Beyerle ezzel szemben úgy foglal 

állást, hogy Martell Károlynak aligha lehetett szüksége a tényleges 

befolyásától megfosztott utolsó Merowing nevének legitimációs célzatból 

történő feltüntetésére.17 Schott a Pactus szerzőjének II. Chlothart tekinti, s 

kiemeli, hogy e törvényű nyelvezete a Lex Ribuariához, illetve a Lex Salica 

későbbi változataihoz hasonlítható; ezzel szemben a Lex Alamannorumot 

Lantfrid jogalkotói tevékenységére vezeti vissza.18 II. Chlothar szerzősége 

mellett látszik szólni azon tény is, hogy 626 vagy 627 szeptemberében a 

Clichy-i Zsinaton negyven püspök, továbbá egy apát és egy diakónus is jelen 

volt (utóbbi mint megbízott), s e létszám hasonló nagyságrendet mutat, mint 

a Pactusban olvasható leírás adatai.19 

A Lex Alamannorum conpositiós rendelkeze seit (amelyek a Pactus 

Alamannorumbo l eredeztetheto k) megelo zik, aka rcsak a Lex 

Baiuvariorumban az egyha z, illetve a herceg joga lla sa ra vonatkozo  

szaba lyok. A Lex Alamannorumbo l egye rtelmu ve  va lik, hogy a kompila torok 

a Pactus szaba lyait tartalmilag is tova bbfejlesztette k.20 A Lex Alamannorum 

szinte valamennyi ke zirata bevezeto  mondata ban Chlothar kira lyt nevezi 

meg mint to rve nyalkoto t, e s csupa n ke t ke zirat utal ehelyu tt Lantfrid 

hercegre – ezen ke zirati oszta lyon belu l e ppen eze rt ke t szerkeszte si fa zis 

eredme nyeke nt Lex Alamannorum Chlotharianáro l, valamint Lex 

Alamannorum Lantfridianáro l tesz emlí te st a szakirodalom. A Lex 

Alamannorum esete ben Eckhardt abbo l indul ki, hogy az I. Lantfrid herceg 

ideje n, a Pactus alapul ve tele vel keletkezett, amely ve leme nyt az u n. 

                                                           
16 Krusch, B.: Die Lex Baiuvariorum. Textgeschichte, Handschriftenkritik und Entstehung. 
Berlin 1924. 307. 
17 Beyerle, K.: Lex Baiuvariorum. Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Handschrift. 
München 1926. LXIV. 
18 Schott 1993. 16. 
19 Fastrich-Sutty 2001. 85. 
20 Schott 1993. 12. 
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Lanfridiana-ke ziratok bevezeto  mondata is ala ta masztani la tszik, e s ennek 

megfelelo en e va ltozat valamikor 712 e s 725 ko zo tt szu lethetett meg; Mayer 

szerint a Pactus, a Lex Alamannorum e s a Lex Baiuvariorum egy kora bbi, 

a ltalunk nem ismert elo zme nybo l vezetheto k le.21 A Lex Alamannorum 

tova bbi negyvennyolc ke zirata a Pactus cí me hez hasonlo  inscriptiót 

tartalmaz bevezeto  mondata ban, ami felveti azon ke rde st, hogy Lantfrid 

neve t vajon mie rt helyettesí tette k be Chlothare val. Amira ve leme nye szerint 

ezen, a Pactus Alamannorum figyelembe ve tele vel to rte nt frank 

a tdolgoza sra Lantfrid hala la uta n, vagyis 730 e s 743 ko zo tt keru lhetett 

sor.22 Merkel azon feloszta si rendszere, amely ha rom ku lo nbo zo  

szerkeszte si szintet – Lex Alamannorum Chlothariana, Lex Alamannorum 

Lantfridiana, Lex Alamannorum Karolina – kí va n mega llapí tani,23 a ke zirati 

hagyoma ny alapja n nehezen ta maszthato  ala .24 Le ve n, hogy a Lex 

Alamannorum keletkeze se re vonatkozo an e ppu gy hia nyoznak a ko zvetlen 

e s megbí zato  forra sok, mint a Lex Baiuvariorum megszu lete se t illeto en, a 

szakirodalom ugyanu gy megosztott a szerkeszte s egyse ges munkake nt, 

illetve le pe senke nt to rte nt elve gze se tekintete ben. Terme szetesen a Lex 

Alamannorumra is vonatkozik Brunner azon ve leme nye, mely szerint annak 

alapja ul – aka rcsak a Lex Baiuvariorum forra sa ul – egy a ltalunk nem ismert 

                                                           
21 Mayer, E.: Die oberdeutschen Volksrechte. Leipzig 1929.  4. skk. 
22 Amira, K. v.–Eckhardt, K. A.: Germanisches Recht, I. Grundriß der germanischen Philologie 
5/1. Berlin 19604. 58. 
23 Merkel, J.: Das Bairische Volksrecht. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde 11. 1858. 533–687. 1–182. 
24 Fastrich-Sutty 2001. 87. 
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Merowing to rve ny szolga lt;25 e ne zetet azonban a modern szakirodalom 

tu lnyomo  re sze alaptalannak mino sí ti.26 

A Lex Baiuvariorumban nyomon e rheto  egyha zi hata sok oka n e rdemesnek 

tu nik e rendelkeze seket a data la s szempontja bo l is megvizsga lni. Konra d 

Beyerle Lex Baiuvariorumot a Niederalteich-i szerzetesek munka ja nak 

tekintette, s ennek jelento se ge elso sorban abban ragadhato  meg, hogy 

Niederalteich kolostora nak alapí to ja, Ebersvind neve a Niederalteich-i Liber 

confraternitatumon kí vu l csupa n a reichenaui jegyze kben fordul elo . 

Beyerle ve leme nye szerint az Ebersvind ne v a nyugati go t Reccesvind e s 

Chindasvind kira lynevekkel hozhato  o sszefu gge sbe, ami ko vetkeztetni 

enged e szerzetes sza rmaza sa ra.27 Ehhez ja rul tova bba , hogy a reichenaui 

kolostor alapí to ja, Pirmin szinte n a nyugati go t jog teru lete ro l sza rmazik,28 

amit a haza ja bo l a kolostorba maga val vitt, a ke so bbi ko nyvta r alapja t 

ke pezo  ko nyvek is bizonyí tanak.29 Eckhardt e te nybo l vezeti le a Lex 

Baiuvariorumban megmutatkozo  nyugati go t e s alemann behata st, e s 

kijelenti, hogy a Pirmin a ltal alapí tott kolostor szerzeteseinek ko zvetí to  

szerepe aligha tagadhato .30 Beyerle tova bba  kiemelkedo  jelento se gu nek 

tartja a Lex Baiuvariorum data la sa szempontja bo l a Niederalteich-i kolostor 

alapí ta sa nak ideje t, amit 731 e s 741 ko ze  helyez.31 

A Lex Baiuvariorum rendelkeze sei ko ru l az egyha zi hata s elso sorban az 

egyha z u gyeivel foglalkozo  elso  titulusban mutathato  ki,32 azonban a 

                                                           
25 Brunner, H.: Über ein verschollenes merowingisches Königsgesetz des 7. Jahrhunderts. In: 
Abhandlungen zur Rechtsgeschichte, I. Weimar 1931. 598–621. (= Sitzungsber. d. Akad. 
39. Berlin 1901. 932–955.) 
26 Schott 1993. 16. 
27 Beyerle 1926. LXV. 
28 Beyerle, F.: Bischof Perminius und die Gründung der Abtei Murbach und Reichenau. 
Zeitschrift für schweizerische Geschichte 27. 1947. 129–173. 
29 Beyerle 1926. LXVII. 
30 Eckhardt 1927. 59. 
31 Beyerle 1926. LXVI. 
32 Lex Baiuvariorum 1, 1–14. 
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nyolcadik titulusnak a magzatelhajta st szankciona lo  passzusai33 is ero s 

kereszte ny befolya sra engednek ko vetkeztetni. Az elso  titulus foglalkozik a 

szabadok a ltal az egyha znak tett adoma nyokkal,34 az egyha z se relme re 

elko vetett csala ssal e s lopa ssal,35 az egyha z rabszolga inak szo ke sre valo  

ra bí ra sa val, valamint mego le su kkel,36 az egyha z vagyona nak 

felgyu jta sa val,37 az egyha z a ltal nyu jthato  menede kjoggal,38 a szerzetesek, 

papok, diako nusok e s pu spo ko k mego le se nek kompozí cio ja val,39 a 

szerzetesekre vonatkozo  ha zassa gi tilalommal,40 az egyha zi rend tagjait 

e rinto , idegen no kkel fenntartott kapcsolat tilta sa val,41 az egyha z sza ma ra 

teljesí tendo  juttata sok,42 valamint az u nnepnapok tiszteletben tarta sa nak 

ke rde se vel.43 Mindezen rendelkeze sek egy ma r kialakult egyha zi 

szervezetet elo felte teleznek, azonban ke rde ske nt meru lhet fel ezen 

elemeknek az o si szoka sjoggal to rte no  o tvo zo de se nek leheto se ge, illetve 

ennek me rte ke. 

A kora ko ze pkori Bajororsza gban haszna lt ka nonjogi gyu jteme nyek 

felte rke peze se szinte n ko zelebb vihet bennu nket a to rve ny keletkeze si 

kora nak meghata roza sa hoz, valamint az e gyu jteme nyek rendelkeze seinek 

a tve teli mo dja a kompila torok munkamo dszere hez. 

Az elso  titulus tizedik caputja ban megemlí te st nyer, hogy az egyha zi 

to rve nyek ellen ve to  pu spo ko t a ka nonjogi norma k alapja n el lehet í te lni,44 

s hogy tette nek szankcio ja a tisztse ge to l valo  megfoszta s, valamint a 

                                                           
33 Lex Baiuvariorum 8, 18–23. 
34 Lex Baiuvariorum 1, 1. 
35 Lex Baiuvariorum 1, 2–3. 
36 Lex Baiuvariorum 1, 4–5. 
37 Lex Baiuvariorum 1, 6. 
38 Lex Baiuvariorum 1, 7. 
39 Lex Baiuvariorum 1, 8–10. 
40 Lex Baiuvariorum 1, 11. 
41 Lex Baiuvariorum 1, 12. 
42 Lex Baiuvariorum 1, 13. 
43 Lex Baiuvariorum 1, 14. 
44 Lex Baiuvariorum 1, 10.  
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sza mu zete s lehet. Egy VII. sza zadi nyugati go t zsinati rendelkeze s kimondja, 

hogy a bu ncselekme nyt elko veto  pu spo k kiko zo sí theto , sza mu zheto  e s 

megfoszthato  egyha zi rangja to l.45 A klerikusok sza mu ze se me g a Karoling-

korban is puszta n vila gi jellegu  szankcio ke nt jelent meg.46 A to rve ny azon 

rendelkeze se is, amely az egyha zi szeme lyeknek idegen no kkel valo  

egyu tte le se t szankciona lja, u gy rendelkezik, hogy ezen u gyeket a 

pu spo knek kell kivizsga lnia, e s az egyha zi rendelkeze sek, vagyis a ka nonok 

szerint kell í te lkeznie.47 

Landau ne gy olyan ke ziratot emlí t, amelyek a VIII. sza zad elso  fele ben 

Bajororsza gban jo forma n teljes bizonyossa ggal fellelheto k voltak, s amelyek 

tartalmaztak bizonyos re szeket a VII. sza zad eleje n Ibe ria ban keletkezett 

ka nonjogi gyu jteme nybo l, az Epitome Hispanábo l.48 Az Epitome Hispana e s 

a Lex Baiuvariorum ko zo tti kapcsolatot bizonyí tando  ide zheto  a to rve ny 

elso  titulus, tizenkettedik caputja nak elso  mondata,49 amely az Epitome 

Hispana ex concilio Gerundense hetedik ka nonja val mutat a tfede st50 – s e 

passzus a Landau a ltal felsorolt ke ziratok egyike ben (Clm. 3853) is 

megtala lhato .51 Ehelyu tt e rdemes megjegyeznu nk, hogy e pa rhuzam 

fela llí ta sa t Fastrich-Sutty – nem felte tlenu l meggyo zo en indokolva – nem 

tartja megalapozottnak.52 

Vizsga lat ta rgya va  kell tenni azt is, hogy a Lex Baiuvariorumba felvett 

egyha zi joganyag vajon ko zvetlenu l egy, vagy to bb ka nonjogi gyu jteme ny 

                                                           
45 Concilium Toletanum XI. (a. 675) 5. 
46 Hinschius, P.: Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. system 
des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, I–VI. Berlin 
1869–1897. V. 79; Fastrich-Sutty 2001. 96. 
47 Lex Baiuvariorum 1, 12.  
48 Landau, P.: Kanonensamlungen in Bayern in der Zeit Tassilos III. und Karl des Großen. In: 
Kolmer, L.–Segl, P. (Hrsg.): Bayern und Europa. Festschrift für Kurt Reindel zu seinem 70. 
Geburtstag. Regensburg 1995. 137–160.142. skk. 
49 Lex Baiuvariorum 1, 12.  
50 Epitome Hispana 7.  
51 Landau 1995. 148. 
52 Fastrich-Sutty 2001. 97. 
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felhaszna la sa nak eredme nye-e, vagy pedig a to rve ny kompila torai e 

tekintetben mintegy ko zvetett a tve tellel, vagyis valamely ma s to rve nybo l – 

í gy pe lda nak oka e rt a Lex Alamannorumbo l – emelte k-e a t e passzusokat. A 

Lex Alamannorum Chlothariana va ltozata huszonegy, egyha zi u gyekkel 

foglalkozo  caputot tartalmaz, s ezek e s a Lex Baiuvariorum hasonlo  ta rgyu  

rendelkeze sei ko zo tt sza mos szo - e s e rtelemszerinti pa rhuzam a llí thato  fel. 

A Lex Baiuvariorum elso  titulusa nak caputjai ko zu l tí z esete ben tala lunk 

megfelele st az alemann szaba lyoza snak: mindke t to rve ny szaba lyozza az 

egyha z sza ma ra tett adoma nyok,53 az egyha z se relme re elko vetett csala s e s 

lopa s,54 az egyha zi rabszolga k mego le se nek e s szo ke sre bí ra sa nak,55 

valamint a klerikusok se relme re elko vetett testi se rte s56 e s az egyha z 

sza ma ra nyu jtando  szolga ltata sok ke rde se t.57 Az alemann to rve ny ezen 

felu l rendelkezik a szabad embernek a templom kapuja ban to rte nt 

mego le se nek,58 a pu spo k, vagy pedig a pu spo k a ltal tisztse ge be helyezett 

pap udvara ban valo  fegyveres felle pe snek,59 az egyha z a ltal felszabadí tott 

szeme ly mego le se nek,60 az egyha zi vagyon bizonyí to  ereju  okirat ne lku li 

birtokla sa nak,61 valamint az egyha zi vagyon papok a ltali elada sa nak 

szankcio ja ro l.62 A bajor jog – az alemann to rve nyben nem megtala lhato  – 

o na llo  te nya lla ske nt emlí ti az egyha zi vagyon felgyu jta sa t,63 az apa ca k 

elrabla sa t,64 a klerikusok idegen no kkel valo  egyu tte le se t,65 valamint a 

                                                           
53 Lex Baiuvariorum 1, 1. Vö. Lex Alamannorum 1, 1. 
54 Lex Baiuvariorum 1, 2–3. Vö. Lex Alamannorum 1, 2. 
55 Lex Baiuvariorum 1, 4–5. Vö. Lex Alamannorum 8. 
56 Lex Baiuvariorum 1, 8–10. Vö. Lex Alamannorum 13–15. 
57 Lex Baiuvariorum 1, 13. Vö. Lex Alamannorum 22. 
58 Lex Alamannorum 3. 
59 Lex Alamannorum 8–9. 
60 Lex Alamannorum 15. 
61 Lex Alamannorum 17. 
62 Lex Alamannorum 19. 
63 Lex Baiuvariorum 1, 6. 
64 Lex Baiuvariorum 1, 11. 
65 Lex Baiuvariorum 1, 12. 
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pu spo k a ltal elko vetett gyilkossa g, ha zassa gto re s e s a llam elleni 

o sszeesku ve s bu ncselekme nye t.66 Mindezek alapja n nem za rhato  ki, hogy 

azon szaba lyok, amelyek mind a bajor, mind pedig az alemann to rve nyben 

megtala lhato k, egy olyan gyu jteme nybe vezetheto k vissza, amelyet mindke t 

to rve ny kompila torai ismertek e s haszna ltak – ugyanakkor azonban az is 

felte telezheto , hogy a ke t to rve ny szerkeszto i nem azonos minta bo l 

dolgoztak, hanem mindke t kompila tor csoport elo tt ismertek voltak 

bizonyos, a legreleva nsabb zsinati hata rozatokat tartalmazo  

gyu jteme nyek.67 

Ku lo n figyelmet e rdemel a Lex Baiuvariorumnak a pu spo k mego le se t 

szankciona lo  rendelkeze se. A Lex Alamannorum szinte n bu nteti ugyan a 

pu spo k ba ntalmaza sa t, megsebesí te se t e s mego le se t, azonban 

mindo sszesen a szokva nyos conpositiós o sszeg ha romszorosa t rendeli 

va ltsa gke nt fizetni, vagy a rokonok, vagy pedig a herceg java ra.68 Ezzel 

szemben a bajor jog elrendelte, hogy a mego lt pu spo k sza ma ra ke szí tsenek 

o lomtunika t, s ennek su lya t kellett az elko veto nek aranyban megfizetnie. 

Amennyiben az elko veto  az í gy mega llapí tott o sszeget nem tudta kifizetni, 

akkor egye b vagyonta rgyaival bu nho do tt, s ha ezek sem fedezte k a bu ntete s 

o sszege t, saja t maga t, felese ge t e s gyermekeit az egyha z szolga lata ba adta 

azon ido tartamra, amí g vissza nem tudta va sa rolni szabadsa gukat. A 

to rve ny kiemeli tova bba , hogy e szankcio  csak a kira ly vagy a bí ro  

parancsa ra szabhato  ki, s hogy a megfizetendo  bu ntete s az egyha zat illeti. A 

rendelkeze s ma sodik re sze azon esettel foglalkozik, amikor a pu spo k nem a 

                                                           
66 Lex Baiuvariorum 1, 10. 
67 Fastrich-Sutty 2001. 101. 
68 Lex Alamannorum 12.  
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bu ncselekme ny se rtettjeke nt, hanem elko veto jeke nt keru l a to rve ny 

la to szo ge be.69 

E tekintetben ku lo no s, hogy a pu spo k a ltal elko vetett ha zassa gto re st vila gi 

to rve ny szankciona lja, le ve n hogy a bu ncselekme nyt rendszerint az egyha z 

felteheto en saja t berkein belu l bu ntette, s nem vitte vila gi bí ro sa g ele . Ennek 

megfelelo en a kora ko ze pkori to rve nyekben nem tala lkozhatni ezzel teljes 

ege sze ben egybecsengo  szaba lyoza ssal. a 675-o s XI. Toledo i Zsinat o to dik 

ka nonja a pu spo k a ltal az elo kelo  a lla su  szeme lyek (magnates) felese ge vel, 

la nya val, vagy egye b no rokona val elko vetett ha zassa gto re st rangto l valo  

megfoszta ssal, sza mu zete ssel e s kiko zo sí te ssel rendeli bu ntetni, valamint 

emlí te st tesz a pu spo k a ltal elko vetett embero le sro l is.70 Arra azonban nem 

tala lunk bizonyí te kot, hogy a Lex Baiuvariorum vonatkozo  rendelkeze se a 

Toledo i Zsinat ide zett passzusa nak a tve tele volna.71 

E rendelkeze ssel a kutata s nemegyszer hozta o sszefu gge sbe Szent 

Emmeram meggyilkola sa t, s emlí tette a vonatkozo  szo veghelyet Lex 

Haimhrammike nt. Emmeram pu spo k a legenda szerint maga ra va llalta 

Theodo herceg la nya terhesse ge nek ta rstettesse ge t, hogy a leendo  anya t e s 

a ha zassa gon kí vu l szu letendo  gyermek apja t megmentse, mire a hercegno  

ba tyja, Landfried megkí noztatta e s mego lette. Ezen elbesze le s – me g abban 

az esetben is, ha valo sa gtartalma to bb mint ke tes – igen pontosan 

magyara zhatna  a to rve nyben foglalt te nya lla s megalkota sa t, ugyanis 

egyre szt a hercegi ba ty a pu spo kgyilkossa g bu ntette t ko vette volna el, a 

pu spo k pedig mint felte telezett ha zassa gto ro  pe lda zta volna a te nya lla s 

valo sa gko zelise ge t. Reindel ugyanakkor azt felte telezi, hogy az Arbeo 

pu spo k a ltal megí rt Vita Haimhrammit e ppense ggel a to rve nyi te nya lla s 

inspira lta, vagyis a legendaszerzo  a te nya lla s ko re  e pí tette fo l a 

                                                           
69 Lex Baiuvariorum 1, 10.  
70 Concilium Toletanum XI. (a. 675) 5. 
71 Fastrich-Sutty 2001. 106. 
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ve rtanu sa got szenvedett pu spo k e letto rte nete t.72 Az o lombo l kio nto tt 

tunika su lya nak megfelelo  arany mint megfizetendo  szankcio  ma s kora 

ko ze pkor jogforra sban – ismereteink szerint – nem fordul elo , ugyanakkor 

e rdekes pa rhuzamot mutat az V. sza zadi í rorsza gi Szent Patrik elno klete 

alatt megtartott zsinat ko vetkezo  hata rozata val.73 A zsinat u gy rendelkezik, 

hogy azt, aki egy pu spo ko t, egy kiemelkedo  a lla su  elo kelo t, vagy egy – nagy 

valo szí nu se ggel ezeket ke pviselo  – í rnokot u gy sebesí t meg, hogy annak 

ve re a fo ldre cseppen, meg kell feszí teni, vagy pedig he t rabszolgano t 

ko teles va ltsa gul adni.74 Ha a se ru le s az arcon tala lhato , akkor az e rte k 

harmada t (nagy valo szí nu se ggel ez a he t rabszolgano  e rte ke nek harmada 

e rtendo ) ezu stben kell megfizetni, valamint az elko veto  ko teles a se rtett 

koponya ja sze lesse ge nek (felteheto leg keru lete nek) megfelelo  mennyise gu  

aranyat, valamint szeme nagysa ga nak megfelelo  dra gako veket szolga ltatni. 

Mind a bajor, mind az í r rendelkeze s a jelke pes restitutio legklasszikusabb 

pe lda ja, azonban nagy valo szí nu se ggel inka bb vila gi, semmint egyha zi 

eredetu . Az azon ke rde sre adhato  igenlo  va laszt, hogy ezen í r elo í ra s 

befolya solhatta-e a bajor to rve ny vonatkozo  rendelkeze se t, nem za rhatjuk 

ki, ugyanis a IX. sza zad eleje n ma r bizonyí thato an megtala lhato k voltak a 

bajororsza gi kolostorokban bizonyos í r e s angolsza sz ka nonjogi ke ziratok.75 

A Lex Baiuvariorum azon rendelkeze se, amely megtiltja, hogy a papok e s a 

diako nusok idegen no vel e ljenek egy fede l alatt, sza mos zsinati ka nonnal 

egybecseng.76 A Hispana Systematica cí mu  gyu jteme ny tizennyolc zsinati 

ka nont foglal o ssze,77 amely hasonlo  rendelkeze st tartalmaz. A szo vegszeru  

                                                           
72 Reindel, K.: Neue Forschungen zur Lex Baiuwariorum. Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 21. 1958. 134. 
73 Bieler, L. (ed.): The Irish Penitentials. Dublin 1963. 170.170. 
74 Synodus Hibernensis 1.  
75 Bischoff 1974–1980. I. 183; Fastrich-Sutty 2001. 108. 
76 Lex Baiuvariorum 1, 12.  
77 Hispana Systematica 1, 56.  
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a tfede s azonban tu lsa gosan cseke ly ahhoz, hogy a Lex Baiuvariorum e 

passzusa t egy konkre t zsinati rendelkeze sbo l vezethessu k le, az egyha zi 

hata s azonban nem vitathato . A to rve ny e rendelkeze se nek ma sodik e s 

harmadik mondata megfelel a Breviarium Alarici (vagyis a Lex Romana 

Visigothorum),78 a Codex Theodosianus79 e s a Codex Iustinianus80 egy-egy 

szo veghelye nek. Ke rde ses azonban, hogy e to rve nymu vek a Lex 

Baiuvariorum kompila torai sza ma ra ko zvetlen forra ske nt szolga ltak-e, 

sokkal valo szí nu bb, hogy e rendelkeze s ma r igen kora n a tment az egyha zi 

jogalkota sba,81 e s a bajor to rve ny szerkeszto i az alapja n alkotta k meg saja t 

szo vegva ltozatukat. 

A Lex Baiuvariorum e s a Lex Alamannorum (ve r)rokonok ko zti ha zassa gi 

tilalmai nagy valo szí nu se ggel szinte n az egyha zi jogalkota sra vezetheto k 

vissza. A Lex Baiuvariorum megtiltja az anyo s e s a vo , az apo s e s a meny, a 

mostohaapa e s mostohala nya, a mostohaanya e s mostohafia, a nagyba ty e s 

az unokahu g, a so gor e s so gorno , valamint az unokatestve rek ko zo tti 

ha zassa gko te st.82 A so gor e s so gorno  ko zo tti ha zassa gi tilalom az 596-os 

Decretióban keru lt elo szo r megfogalmaza sra.83 A ke so bbi – mind egyha zi, 

mind vila gi – to rve nyalkota s terme szetesen sza mos, a bajor ne pjoge hoz 

hasonlo  rendelkeze st fogalmazott meg. A 756/58-as Verberie-i Zsinat az 

oldala gi rokonok esete ben kiza rta a ha zassa g leheto se ge t a harmadik 

gradusig, a negyedfoku  oldala gi rokonok ko zo tti ha zassa g esete n pedig u gy 

rendelkezett, hogy a felek ko telesek bu ntete st fizetni, azonban a ha zassa g 

e rve nyben maradhatott.84 A 756-os Ascheimi Zsinat tizenharmadik ka nonja 

                                                           
78 Lex Romana Visigothorum 16, 1, 6.  
79 Codex Theodosianus 16, 2, 44.  
80 Codex Iustinianus 1, 3, 19. 
81 Concilium Arvernense I. (a. 535) 3.  
82 Lex Baiuvariorum 7, 1–3.  
83 MGH Cap. I. 7. 2.  
84 Decretum Vermeriense 16. 
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III. Taszilo  egy decretuma ra hivatkozva kimondja a ve rferto zo  ha zassa gok 

tilalma t.85 Nem za rhato  ki, hogy ezt a decretumot uto lag iktatta k a Lex 

Baiuvariorumba, vagyis csupa n 748 uta n. Ugyanakkor az Ascheimi Zsinat 

tizenkettedik ka nonja kifejezetten utal a Lex Baiuvariorumra, nem za rhato  

ki teha t, hogy ezt a tizenharmadik ka non is megtette volna, ha a vonatkozo  

titulus ma r a zsinat ideje n a to rve ny re sze t ke pezi; mindebbo l Brunner azon 

ko vetkeztete sre jut, hogy e titulus csupa n uto lag keru lt betolda sra a bajor 

to rve nybe.86 E hipote zist la tszik ala ta masztani a vonatkozo  rendelkeze s 

szankcio ja is, le ve n hogy a ve rferto zo  ha zassa g bu ntete seke nt 

vagyonelkobza st helyez kila ta sba, amit a to rve ny egye bke nt csupa n a 

herceg e lete elleni o sszeesku ve s szankcio jake nt alkalmaz.87 A Lex 

Baiuvariorum e rendelkeze seivel szinte szo  szerint egybecseng a Lex 

Alamannorum vonatkozo  szakasza,88 ami azt engedi valo szí nu sí teni, hogy 

vagy az alemann szaba ly keru lt uto lag a tve telre a bajor to rve nybe, vagy 

pedig mindke t to rve ny esete ben e rendelkeze s egy ko zo s forra sra vezetheto  

vissza. Fastrich-Sutty mint ko zo s forra st a vizigo t elo ke pet kiza rja, azonban 

mind a Merowing jogalkota s terme keit, a Decretio Chlotharii regist89 e s a 

Guntchrammi regis edictumot,90 mind a zsinati – nevezetesen a III. Toledo i 

Zsinat a ltal megalkotott – rendelkeze seket91 lehetse ges, me g ha nem is 

kiza ro lagos forra soknak tekinti.92 

A vasa rnapi munkatilalom kapcsa n a Lex Baiuvariorum a ko vetkezo ke ppen 

rendelkezik. Ha egy szabad ember vasa rnap szolgai – vagyis fizikai – munka t 

ve gez (o kro t fog be, kocsit hajt ki), veszí tse el a jobbfelo li o kro t; ha pedig 

                                                           
85 Synodus Aschaimensis 3.  
86 Brunner 1931. 627. 
87 Lex Baiuvariorum 2, 1. 
88 Lex Alamannorum 39.  
89 Pactus pro tenore pacis domnorum Childeberti et Chlotharii regum 11. 16.  
90 MGH Cap. I. 5.  
91 Concilium Toletanum III. (a. 589) 15.  
92 Fasrich-Sutty 2011. 117. sk. 
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mezo gazdasa gi, vagy ma s szolgai munka t ve gez vasa rnap, egyszer, illetve 

ke tszer fenyí te sben kell re szesí teni. E s ha ezt ko veto en sem „javul meg”, 

o tven botu te s, ha pedig ezuta n – mintegy to bbszo ro s visszaeso ke nt – ko veti 

el a tettet, vagyona harmada nak elveszte se su jtja. Ha pedig me g ekkor sem 

hagy fel magatarta sa val, rabszolga va  va lik. Ha pedig rabszolga az elko veto , 

elso  alkalommal vere ssel kell megfenyí teni, ma sodik alkalommal pedig jobb 

keze t veszí ti el.93 A Lex Alamannorum akke nt rendelkezik ugyanezen 

ke rde sben, hogy a szabad embert, ha vasa rnap szolgai munka t mere szel 

ve gezni, ha rom alkalommal – pontosabban: a harmadik alkalomig – vere ssel 

kell megfenyí teni, ezt ko veto en vagyona harmada t, ve gezetu l pedig 

szabadsa ga t veszí ti el.94 Mindke t to rve ny rendelkeze se egybecseng sza mos 

capitulare, poenientiale e s zsinati hata rozat szaba lya val.95 Noha a bajor e s 

az alemann szaba lyoza s tartalma t tekintve jelento s a tfede st mutat, a szo  

szerinti a tve tel leheto se ge aligha veto dhet fel, anna l is inka bb, mivel a Lex 

Baiuvariorum re szletesen megmagyara zza az opera servilis fogalma t, mí g a 

Lex Alamannorum eleve egye rtelmu nek te telezi fel. Minthogy a bajor 

to rve ny a tilalmat egy o szo vetse gi rendelkeze ssel indokolja,96 a szo veghely 

forra sai a VI. sza zadi frank zsinati hata rozatok lehettek, le ve n hogy azokban 

hasonlo  o szo vetse gi reminiszcencia k97 tala lhato k.98 

A fentiekből azon következtetésre juthatunk, hogy a Lex Baiuvariorum első 

titulusa két fő „szövegcsoportot” ölel fel, nevezetesen a Lex Alamannorummal 

közös normákét, és az önálló kánonjogiakét. Azon szabályok, amelyek nem 

állíthatók párhuzamba a Lex Alamannorummal, feltehetően egy utólagos – 

                                                           
93 Lex Baiuvariorum 1, 14.  
94 Lex Alamannorum 38.  
95 Megjegyzendő, hogy a vasárnapi utazás tilalmának szabályozása eltér az alemann 
törvénytől.  
96 Leviticus 23, 7. 
97 Vö. Leviticus 23, 5; Exodus 20, 10; 31, 15; 35, 2; Deuteronomium 5, 14. 
98 Fastrich-Sutty 2001. 121. 
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időben azonban nem feltétlenül sokkal későbbi – szerkesztői beavatkozás 

következtében kerültek a bajor törvénybe. Nagy valószínűséggel a törvény 

kompilátorai ugyanazon, vagy legalábbis jórészt hasonló kánonokra 

nyúlhattak vissza, amelyek a Lex Alamannorum előírásainak is az alapját 

képezték. Mindez tehát megerősíteni látszik Brunner azon elméletét, hogy a 

bajor és az alemann törvények törzsanyaga, illetve magva egy elveszett 

Merowing-kori királyi törvényre megy vissza99 – ami természetesen nem 

zárja ki annak lehetőségét, hogy a bajor lex a későbbiekben mind az első két 

titulus, mind pedig egyéb titulusai tekintetében önálló fejlődési utat járt be.100 

 

                                                           
99 Brunner 1931. 599. skk. 
100 Fastrich-Sutty 2001. 125. 


