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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

Ph.D., Associate Professor of Roman Law, Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania.
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

Fastrich-Sutty 2001. 49.
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.
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
Lex Baiuvariorum 2, 10. Vö. Lex Alamannorum 33.
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 rendelkezeseit (amelyek a Pactus
Alamannorumbol

eredeztethetok)

megelozik,

akarcsak

a

Lex

Baiuvariorumban az egyhaz, illetve a herceg jogallasara vonatkozo
szabalyok. A Lex Alamannorumbol egyertelmuve valik, hogy a kompilatorok
a Pactus szabalyait tartalmilag is tovabbfejlesztettek. 20 A Lex Alamannorum
szinte valamennyi kezirata bevezeto mondataban Chlothar kiralyt nevezi
meg mint torvenyalkotot, es csupan ket kezirat utal ehelyutt Lantfrid
hercegre – ezen kezirati osztalyon belul eppen ezert ket szerkesztesi fazis
eredmenyekent

Lex

Alamannorum

Chlotharianárol,

valamint

Lex

Alamannorum Lantfridianárol tesz említest a szakirodalom. A Lex
Alamannorum eseteben Eckhardt abbol indul ki, hogy az I. Lantfrid herceg
idejen, a Pactus alapul vetelevel keletkezett, amely velemenyt az un.

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-keziratok bevezeto mondata is alatamasztani latszik, es ennek
megfeleloen e valtozat valamikor 712 es 725 kozott szulethetett meg; Mayer
szerint a Pactus, a Lex Alamannorum es a Lex Baiuvariorum egy korabbi,
altalunk nem ismert elozmenybol vezethetok le. 21 A Lex Alamannorum
tovabbi negyvennyolc kezirata a Pactus címehez hasonlo inscriptiót
tartalmaz bevezeto mondataban, ami felveti azon kerdest, hogy Lantfrid
nevet vajon miert helyettesítettek be Chlothareval. Amira velemenye szerint
ezen, a Pactus Alamannorum figyelembe vetelevel tortent frank
atdolgozasra Lantfrid halala utan, vagyis 730 es 743 kozott kerulhetett
sor.22 Merkel azon felosztasi rendszere, amely harom kulonbozo
szerkesztesi szintet – Lex Alamannorum Chlothariana, Lex Alamannorum
Lantfridiana, Lex Alamannorum Karolina – kívan megallapítani,23 a kezirati
hagyomany alapjan nehezen tamaszthato ala.24 Leven, hogy a Lex
Alamannorum keletkezesere vonatkozoan eppugy hianyoznak a kozvetlen
es megbízato forrasok, mint a Lex Baiuvariorum megszuleteset illetoen, a
szakirodalom ugyanugy megosztott a szerkesztes egyseges munkakent,
illetve lepesenkent tortent elvegzese tekinteteben. Termeszetesen a Lex
Alamannorumra is vonatkozik Brunner azon velemenye, mely szerint annak
alapjaul – akarcsak a Lex Baiuvariorum forrasaul – egy altalunk 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.

Grosschmid Working Papers

4/2016

Merowing torveny szolgalt;25 e nezetet azonban a modern szakirodalom
tulnyomo resze alaptalannak minosíti.26
A Lex Baiuvariorumban nyomon erheto egyhazi hatasok okan erdemesnek
tunik e rendelkezeseket a datalas szempontjabol is megvizsgalni. Konrad
Beyerle Lex Baiuvariorumot a Niederalteich-i szerzetesek munkajanak
tekintette, s ennek jelentosege elsosorban abban ragadhato meg, hogy
Niederalteich kolostoranak alapítoja, Ebersvind neve a Niederalteich-i Liber
confraternitatumon kívul csupan a reichenaui jegyzekben fordul elo.
Beyerle velemenye szerint az Ebersvind nev a nyugati got Reccesvind es
Chindasvind kiralynevekkel hozhato osszefuggesbe, ami kovetkeztetni
enged e szerzetes szarmazasara.27 Ehhez jarul tovabba, hogy a reichenaui
kolostor alapítoja, Pirmin szinten a nyugati got jog teruleterol szarmazik, 28
amit a hazajabol a kolostorba magaval vitt, a kesobbi konyvtar alapjat
kepezo konyvek is bizonyítanak.29 Eckhardt e tenybol vezeti le a Lex
Baiuvariorumban megmutatkozo nyugati got es alemann behatast, es
kijelenti, hogy a Pirmin altal alapított kolostor szerzeteseinek kozvetíto
szerepe aligha tagadhato.30 Beyerle tovabba kiemelkedo jelentosegunek
tartja a Lex Baiuvariorum datalasa szempontjabol a Niederalteich-i kolostor
alapítasanak idejet, amit 731 es 741 koze helyez. 31
A Lex Baiuvariorum rendelkezesei korul az egyhazi hatas elsosorban az
egyhaz ugyeivel 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 magzatelhajtast szankcionalo passzusai 33 is eros
kereszteny befolyasra engednek kovetkeztetni. Az elso titulus foglalkozik a
szabadok altal az egyhaznak tett adomanyokkal, 34 az egyhaz serelmere
elkovetett csalassal es lopassal,35 az egyhaz rabszolgainak szokesre valo
rabírasaval,

valamint

megolesukkel,36

az

egyhaz

vagyonanak

felgyujtasaval,37 az egyhaz altal nyujthato menedekjoggal,38 a szerzetesek,
papok, diakonusok es puspokok megolesenek kompozíciojaval, 39 a
szerzetesekre vonatkozo hazassagi tilalommal, 40 az egyhazi rend tagjait
erinto, idegen nokkel fenntartott kapcsolat tiltasaval, 41 az egyhaz szamara
teljesítendo juttatasok,42 valamint az unnepnapok tiszteletben tartasanak
kerdesevel.43 Mindezen rendelkezesek egy

mar kialakult egyhazi

szervezetet elofelteteleznek, azonban kerdeskent merulhet fel ezen
elemeknek az osi szokasjoggal torteno otvozodesenek lehetosege, illetve
ennek merteke.
A kora kozepkori Bajororszagban hasznalt kanonjogi gyujtemenyek
felterkepezese szinten kozelebb vihet bennunket a torveny keletkezesi
koranak meghatarozasahoz, valamint az e gyujtemenyek rendelkezeseinek
atveteli modja a kompilatorok munkamodszerehez.
Az elso titulus tizedik caputjaban megemlítest nyer, hogy az egyhazi
torvenyek ellen veto puspokot a kanonjogi normak alapjan el lehet ítelni, 44
s hogy tettenek szankcioja a tisztsegetol valo megfosztas, valamint a
Lex Baiuvariorum 8, 18–23.
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.
33
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szamuzetes lehet. Egy VII. szazadi nyugati got zsinati rendelkezes kimondja,
hogy a buncselekmenyt elkoveto puspok kikozosítheto, szamuzheto es
megfoszthato egyhazi rangjatol.45 A klerikusok szamuzese meg a Karolingkorban is pusztan vilagi jellegu szankciokent jelent meg. 46 A torveny azon
rendelkezese is, amely az egyhazi szemelyeknek idegen nokkel valo
egyutteleset szankcionalja, ugy rendelkezik, hogy ezen ugyeket a
puspoknek kell kivizsgalnia, es az egyhazi rendelkezesek, vagyis a kanonok
szerint kell ítelkeznie.47
Landau negy olyan keziratot említ, amelyek a VIII. szazad elso feleben
Bajororszagban joforman teljes bizonyossaggal fellelhetok voltak, s amelyek
tartalmaztak bizonyos reszeket a VII. szazad elejen Iberiaban keletkezett
kanonjogi gyujtemenybol, az Epitome Hispanábol.48 Az Epitome Hispana es
a Lex Baiuvariorum kozotti kapcsolatot bizonyítando idezheto a torveny
elso titulus, tizenkettedik caputjanak elso mondata,49 amely az Epitome
Hispana ex concilio Gerundense hetedik kanonjaval mutat atfedest50 – s e
passzus a Landau altal felsorolt keziratok egyikeben (Clm. 3853) is
megtalalhato.51 Ehelyutt erdemes megjegyeznunk, hogy e parhuzam
felallítasat Fastrich-Sutty – nem feltetlenul meggyozoen indokolva – nem
tartja megalapozottnak.52
Vizsgalat targyava kell tenni azt is, hogy a Lex Baiuvariorumba felvett
egyhazi joganyag vajon kozvetlenul egy, vagy tobb kanonjogi gyujtemeny
Concilium Toletanum XI. (a. 675) 5.
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.
45
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felhasznalasanak eredmenye-e, vagy pedig a torveny kompilatorai e
tekintetben mintegy kozvetett atvetellel, vagyis valamely mas torvenybol –
így peldanak okaert a Lex Alamannorumbol – emeltek-e at e passzusokat. A
Lex Alamannorum Chlothariana valtozata huszonegy, egyhazi ugyekkel
foglalkozo caputot tartalmaz, s ezek es a Lex Baiuvariorum hasonlo targyu
rendelkezesei kozott szamos szo- es ertelemszerinti parhuzam allíthato fel.
A Lex Baiuvariorum elso titulusanak caputjai kozul tíz eseteben talalunk
megfelelest az alemann szabalyozasnak: mindket torveny szabalyozza az
egyhaz szamara tett adomanyok,53 az egyhaz serelmere elkovetett csalas es
lopas,54 az egyhazi rabszolgak megolesenek es szokesre bírasanak,55
valamint a klerikusok serelmere elkovetett testi sertes 56 es az egyhaz
szamara nyujtando szolgaltatasok kerdeset.57 Az alemann torveny ezen
felul rendelkezik a szabad embernek a templom kapujaban tortent
megolesenek,58 a puspok, vagy pedig a puspok altal tisztsegebe helyezett
pap udvaraban valo fegyveres fellepesnek, 59 az egyhaz altal felszabadított
szemely megolesenek,60 az egyhazi vagyon bizonyíto ereju okirat nelkuli
birtoklasanak,61 valamint az egyhazi vagyon papok altali eladasanak
szankciojarol.62 A bajor jog – az alemann torvenyben nem megtalalhato –
onallo tenyallaskent említi az egyhazi vagyon felgyujtasat, 63 az apacak
elrablasat,64 a klerikusok idegen nokkel valo egyutteleset, 65 valamint a
Lex Baiuvariorum 1, 1. Vö. Lex Alamannorum 1, 1.
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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puspok altal elkovetett gyilkossag, hazassagtores es allam elleni
osszeeskuves buncselekmenyet.66 Mindezek alapjan nem zarhato ki, hogy
azon szabalyok, amelyek mind a bajor, mind pedig az alemann torvenyben
megtalalhatok, egy olyan gyujtemenybe vezethetok vissza, amelyet mindket
torveny kompilatorai ismertek es hasznaltak – ugyanakkor azonban az is
feltetelezheto, hogy a ket torveny szerkesztoi nem azonos mintabol
dolgoztak, hanem mindket kompilator csoport elott ismertek voltak
bizonyos,

a

legrelevansabb

zsinati

hatarozatokat

tartalmazo

gyujtemenyek.67
Kulon figyelmet erdemel a Lex Baiuvariorumnak a puspok megoleset
szankcionalo rendelkezese. A Lex Alamannorum szinten bunteti ugyan a
puspok

bantalmazasat,

megsebesíteset

es

megoleset,

azonban

mindosszesen a szokvanyos conpositiós osszeg haromszorosat rendeli
valtsagkent fizetni, vagy a rokonok, vagy pedig a herceg javara. 68 Ezzel
szemben a bajor jog elrendelte, hogy a megolt puspok szamara keszítsenek
olomtunikat, s ennek sulyat kellett az elkovetonek aranyban megfizetnie.
Amennyiben az elkoveto az így megallapított osszeget nem tudta kifizetni,
akkor egyeb vagyontargyaival bunhodott, s ha ezek sem fedeztek a buntetes
osszeget, sajat magat, feleseget es gyermekeit az egyhaz szolgalataba adta
azon idotartamra, amíg vissza nem tudta vasarolni szabadsagukat. A
torveny kiemeli tovabba, hogy e szankcio csak a kiraly vagy a bíro
parancsara szabhato ki, s hogy a megfizetendo buntetes az egyhazat illeti. A
rendelkezes masodik resze azon esettel foglalkozik, amikor a puspok nem a

Lex Baiuvariorum 1, 10.
Fastrich-Sutty 2001. 101.
68 Lex Alamannorum 12.
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buncselekmeny sertettjekent, hanem elkovetojekent kerul a torveny
latoszogebe.69
E tekintetben kulonos, hogy a puspok altal elkovetett hazassagtorest vilagi
torveny szankcionalja, leven hogy a buncselekmenyt rendszerint az egyhaz
feltehetoen sajat berkein belul buntette, s nem vitte vilagi bírosag ele. Ennek
megfeleloen a kora kozepkori torvenyekben nem talalkozhatni ezzel teljes
egeszeben egybecsengo szabalyozassal. a 675-os XI. Toledoi Zsinat otodik
kanonja a puspok altal az elokelo allasu szemelyek (magnates) felesegevel,
lanyaval, vagy egyeb norokonaval elkovetett hazassagtorest rangtol valo
megfosztassal, szamuzetessel es kikozosítessel rendeli buntetni, valamint
említest tesz a puspok altal elkovetett emberolesrol is. 70 Arra azonban nem
talalunk bizonyítekot, hogy a Lex Baiuvariorum vonatkozo rendelkezese a
Toledoi Zsinat idezett passzusanak atvetele volna. 71
E rendelkezessel a kutatas nemegyszer hozta osszefuggesbe Szent
Emmeram meggyilkolasat, s említette a vonatkozo szoveghelyet Lex
Haimhrammikent. Emmeram puspok a legenda szerint magara vallalta
Theodo herceg lanya terhessegenek tarstettesseget, hogy a leendo anyat es
a hazassagon kívul szuletendo gyermek apjat megmentse, mire a hercegno
batyja, Landfried megkínoztatta es megolette. Ezen elbeszeles – meg abban
az esetben is, ha valosagtartalma tobb mint ketes – igen pontosan
magyarazhatna a torvenyben foglalt tenyallas megalkotasat, ugyanis
egyreszt a hercegi baty a puspokgyilkossag buntettet kovette volna el, a
puspok pedig mint feltetelezett hazassagtoro peldazta volna a tenyallas
valosagkozeliseget. Reindel ugyanakkor azt feltetelezi, hogy az Arbeo
puspok altal megírt Vita Haimhrammit eppenseggel a torvenyi tenyallas
inspiralta, vagyis a legendaszerzo a tenyallas kore epítette fol a
Lex Baiuvariorum 1, 10.
Concilium Toletanum XI. (a. 675) 5.
71 Fastrich-Sutty 2001. 106.
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vertanusagot szenvedett puspok elettortenetet.72 Az olombol kiontott
tunika sulyanak megfelelo arany mint megfizetendo szankcio mas kora
kozepkor jogforrasban – ismereteink szerint – nem fordul elo, ugyanakkor
erdekes parhuzamot mutat az V. szazadi írorszagi Szent Patrik elnoklete
alatt megtartott zsinat kovetkezo hatarozataval. 73 A zsinat ugy rendelkezik,
hogy azt, aki egy puspokot, egy kiemelkedo allasu elokelot, vagy egy – nagy
valoszínuseggel ezeket kepviselo – írnokot ugy sebesít meg, hogy annak
vere a foldre cseppen, meg kell feszíteni, vagy pedig het rabszolganot
koteles valtsagul adni.74 Ha a serules az arcon talalhato, akkor az ertek
harmadat (nagy valoszínuseggel ez a het rabszolgano ertekenek harmada
ertendo) ezustben kell megfizetni, valamint az elkoveto koteles a sertett
koponyaja szelessegenek (feltehetoleg keruletenek) megfelelo mennyisegu
aranyat, valamint szeme nagysaganak megfelelo dragakoveket szolgaltatni.
Mind a bajor, mind az ír rendelkezes a jelkepes restitutio legklasszikusabb
peldaja, azonban nagy valoszínuseggel inkabb vilagi, semmint egyhazi
eredetu. Az azon kerdesre adhato igenlo valaszt, hogy ezen ír eloíras
befolyasolhatta-e a bajor torveny vonatkozo rendelkezeset, nem zarhatjuk
ki, ugyanis a IX. szazad elejen mar bizonyíthatoan megtalalhatok voltak a
bajororszagi kolostorokban bizonyos ír es angolszasz kanonjogi keziratok.75
A Lex Baiuvariorum azon rendelkezese, amely megtiltja, hogy a papok es a
diakonusok idegen novel eljenek egy fedel alatt, szamos zsinati kanonnal
egybecseng.76 A Hispana Systematica címu gyujtemeny tizennyolc zsinati
kanont foglal ossze,77 amely hasonlo rendelkezest tartalmaz. A szovegszeru

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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atfedes azonban tulsagosan csekely ahhoz, hogy a Lex Baiuvariorum e
passzusat egy konkret zsinati rendelkezesbol vezethessuk le, az egyhazi
hatas azonban nem vitathato . A torveny e rendelkezesenek masodik es
harmadik mondata megfelel a Breviarium Alarici (vagyis a Lex Romana
Visigothorum),78 a Codex Theodosianus79 es a Codex Iustinianus80 egy-egy
szoveghelyenek. Kerdeses azonban, hogy e torvenymuvek a

Lex

Baiuvariorum kompilatorai szamara kozvetlen forraskent szolgaltak-e,
sokkal valoszínubb, hogy e rendelkezes mar igen koran atment az egyhazi
jogalkotasba,81 es a bajor torveny szerkesztoi az alapjan alkottak meg sajat
szovegvaltozatukat.
A Lex Baiuvariorum es a Lex Alamannorum (ver)rokonok kozti hazassagi
tilalmai nagy valoszínuseggel szinten az egyhazi jogalkotasra vezethetok
vissza. A Lex Baiuvariorum megtiltja az anyos es a vo, az apos es a meny, a
mostohaapa es mostohalanya, a mostohaanya es mostohafia, a nagyba ty es
az unokahug, a sogor es sogorno, valamint az unokatestverek kozotti
hazassagkotest.82 A sogor es sogorno kozotti hazassagi tilalom az 596-os
Decretióban kerult eloszor megfogalmazasra.83 A kesobbi – mind egyhazi,
mind vilagi – torvenyalkotas termeszetesen szamos, a bajor nepjogehoz
hasonlo rendelkezest fogalmazott meg. A 756/58-as Verberie-i Zsinat az
oldalagi rokonok eseteben kizarta a hazassag lehetoseget a harmadik
gradusig, a negyedfoku oldalagi rokonok kozotti hazassag eseten pedig ugy
rendelkezett, hogy a felek kotelesek buntetest fizetni, azonban a hazassag
ervenyben maradhatott.84 A 756-os Ascheimi Zsinat tizenharmadik kanonja

Lex Romana Visigothorum 16, 1, 6.
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 decretumara hivatkozva kimondja a verfertozo hazassagok
tilalmat.85 Nem zarhato ki, hogy ezt a decretumot utolag iktattak a Lex
Baiuvariorumba, vagyis csupan 748 utan. Ugyanakkor az Ascheimi Zsinat
tizenkettedik kanonja kifejezetten utal a Lex Baiuvariorumra, nem zarhato
ki tehat, hogy ezt a tizenharmadik kanon is megtette volna, ha a vonatkozo
titulus mar a zsinat idejen a torveny reszet kepezi; mindebbol Brunner azon
kovetkeztetesre jut, hogy e titulus csupan utolag kerult betoldasra a bajor
torvenybe.86 E hipotezist latszik alatamasztani a vonatkozo rendelkezes
szankcioja

is,

leven

hogy

a

verfertozo

hazassag

buntetesekent

vagyonelkobzast helyez kilatasba, amit a torveny egyebkent csupan a
herceg elete elleni osszeeskuves szankciojakent alkalmaz. 87 A Lex
Baiuvariorum e rendelkezeseivel szinte szo szerint egybecseng a Lex
Alamannorum vonatkozo szakasza,88 ami azt engedi valoszínusíteni, hogy
vagy az alemann szabaly kerult utolag atvetelre a bajor torvenybe, vagy
pedig mindket torveny eseteben e rendelkezes egy kozos forrasra vezetheto
vissza. Fastrich-Sutty mint kozos forrast a vizigot elokepet kizarja, azonban
mind a Merowing jogalkotas termekeit, a Decretio Chlotharii regist89 es a
Guntchrammi regis edictumot,90 mind a zsinati – nevezetesen a III. Toledoi
Zsinat altal megalkotott – rendelkezeseket91 lehetseges, meg ha nem is
kizarolagos forrasoknak tekinti.92
A vasarnapi munkatilalom kapcsan a Lex Baiuvariorum a kovetkezokeppen
rendelkezik. Ha egy szabad ember vasarnap szolgai – vagyis fizikai – munkat
vegez (okrot fog be, kocsit hajt ki), veszítse el a jobbfeloli okrot; ha pedig
Synodus Aschaimensis 3.
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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mezogazdasagi, vagy mas szolgai munkat vegez vasarnap, egyszer, illetve
ketszer fenyítesben kell reszesíteni. Es ha ezt kovetoen sem „javul meg”,
otven botutes, ha pedig ezutan – mintegy tobbszoros visszaesokent – koveti
el a tettet, vagyona harmadanak elvesztese sujtja. Ha pedig meg ekkor sem
hagy fel magatartasaval, rabszolgava valik. Ha pedig rabszolga az elkoveto,
elso alkalommal veressel kell megfenyíteni, masodik alkalommal pedig jobb
kezet veszíti el.93 A Lex Alamannorum akkent rendelkezik ugyanezen
kerdesben, hogy a szabad embert, ha vasarnap szolgai munkat mereszel
vegezni, harom alkalommal – pontosabban: a harmadik alkalomig – veressel
kell megfenyíteni, ezt kovetoen vagyona harmadat, vegezetul pedig
szabadsagat veszíti el.94 Mindket torveny rendelkezese egybecseng szamos
capitulare, poenientiale es zsinati hatarozat szabalyaval.95 Noha a bajor es
az alemann szabalyozas tartalmat tekintve jelentos atfedest mutat, a szo
szerinti atvetel lehetosege aligha vetodhet fel, annal is inkabb, mivel a Lex
Baiuvariorum reszletesen megmagyarazza az opera servilis fogalmat, míg a
Lex Alamannorum eleve egyertelmunek tetelezi fel. Minthogy a bajor
torveny a tilalmat egy oszovetsegi rendelkezessel indokolja, 96 a szoveghely
forrasai a VI. szazadi frank zsinati hatarozatok lehettek, leven hogy azokban
hasonlo oszovetsegi reminiszcenciak97 talalhatok.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 –

Lex Baiuvariorum 1, 14.
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.
Fastrich-Sutty 2001. 125.
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