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Babják Ildikó:

Röviden a burgundok 
adásvételi szokásairól

A  burgundok Dél-Skandináviából származnak, a 
Keleti-tenger felől törtek a Rajna irányába, ame
lyen az V. század elején keltek át. Itt alakult ki 

Worms központtal a Nibelung-énekben ünnepelt Bur- 
gund Királyság, melynek királya akkor Gundahar 
(413-436) volt.1 437-ben Aetius, római helytartó és a 
vele szövetségben álló hunok legyőzték a burgundokat, 
majd a burgund nép megmaradt része a rómaiak szö
vetségeseként, foederaliként telepedett le Gallia keleti
délkeleti vidékein. A 443-as foedus alapján a Rhone és 
a Saone folyók völgyében (Regnum Arelatense)2 erő
södött meg a Burgundok Királysága. A burgundok szá
mára a király a „mi király urunk” (dominus noster rex), 
a rómaiak számára a burgund király császári tisztvise-

MŰHELY
lő (magisler militum) volt.-’ Gundowech király 
(450^170) már 466-ben felmondta a foedusl, és dél fe
lé indulva a Római Birodalom zűrzavaros végnapjai
ban új birodalmat tudott alapítani elfoglalva Lyont és 
Vienne-t. A királyok öccsüket tették meg társuralkodó
nak, és míg a király Lyonban, addig testvére Genfben 
tartotta székhelyét.4

A BURGUNDOK ÉLTEK GALLIÁBAN VAGY 
A RÓMAIAK BURGUNDIÁBAN?
A burgundok letelepedése a hospitalitas alapján való

sult meg. 443-ban kettéosztották a házakat és a gazdasá
gi épületeket, ugyanúgy, ahogy az ezekhez tartozó szán
tóföldet is. A későbbiekben az állam területének gyara
podásával a felosztási arány a burgund betelepülők ja 
vára növekedett meg, a burgundok a szántók kétharma
dát kapták meg.5 A Burgundiában élő nép kettős gyöke
rű volt: burgundokból és rómaiakból állt, elkülönítésük__



itt volt a legkisebb mértékű, vérdíjaik között nem volt 
különbség,6 egyenjogúak voltak és sajátjogúk szerint él
hettek. A rómaiak is hadkötelesek voltak, és nem állt 
fenn házassági tilalom a burgund és a római eredetű la
kosság között. A római előkelők ráadásul jelentős politi
kai befolyást is gyakoroltak a burgund lakosságra. A bur- 
gundok lakosságszámukat tekintve is kisebbségben vol
tak, és emiatt viszonylag gyorsan és jelentős mértékben 
romanizálódtak. Már a IV. században a limes mentén él
tek, kereskedtek a rómaiakkal, és szoros kapcsolatuknak 
köszönhetően mind kulturálisan, mind pedig életmód
jukban felvettek római szokásokat. Ez elsősorban király
ságukban mutatkozik meg, amely római jogi alapokon 
épült fel. A király teljesen független volt a néptől. Az ősi 
germán népgyűlés helyett az előkelők gyűlése, a biro
dalmi gyűlés (conventus Burgundionum) lépett fel ta
nácsadói funkcióval. A trónöröklés rendje már nem vá
lasztáson alapult, hanem öröklési jogon.7 A királyság te
rülete gawkra volt felosztva, amelyek élén grófok álltak 
(comites pagorum). A 31 grófságban8 egy burgund és 
egy római comes bíráskodott együtt, a burgund a bur- 
gundok felett, a római a római lakosság felett.

A BURGUND KIRÁLYSÁG 
JOGFORRÁSAI
A király rendelkezett a törvényalkotás jogával. Ezen 

törvényhozói jogosultságnak illetve a germán és római 
jog egymás mellett élésének volt köszönhető a Burgund 
Királyság fejlődése. A királyi törvényalkotói jog alap
ján kodifikálta Gundobad (473-516) a burgund és ró
mai jogot. Gundobad valamikor 480 és 501 között9 ad
ta ki a Lex Burgundionumol vagy más megjelöléssel 
Liber Constitutionumol10 amely a törvények hivatalos 
gyűjteménye volt, és alapját a király és az előkelők kö
zötti kompromisszum biztosította. A törvénymű célja a 
jogbiztonság garantálása volt. Bár a törvénykönyv ha
tálya csak a burgund eredetű és más germán származá
sú lakosságra terjedt ki, tartalmazott néhány olyan elő
írást, amely a burgundok mellett a rómaiakra is alkal
mazást nyert. A római alattvalók, akiknek már az első 
burgund királyok is biztosították saját joguk használa
tát, Gundobad király óta bebocsátást nyertek a „bur
gund szokásjog erdejébe” is, ugyanis a burgund szo
kásjog néhány előírása birodalmi jogként érvényesült, 
és a rómaiak és burgundok közötti jogviták eldöntése
kor a Lex Burgundionumol. rendelték alkalmazni.11 Ez 
a Gundobad és Sigismund-féle novellákat (501-515) is 
tartalmazta, amelyeket a már rendelkezésre álló tör
vényszöveg megfelelő helyeire illesztettek be. A tör
vénymű ezen formájában hasonlít leginkább az Eurik- 
féle vizigót törvényekre. A törvények hivatalos újra
szerkesztésen „estek át” Sigismund király (516-523) 
alatt 517-ben, amelyet azonban később újabb novellák
kal egészítettek ki. Ide sorolható az Ambérieux-féle és 
a III. Godomar-féle 524-es constitutio.'2 A római jogi 
befolyás ellenére -  a lyoni koronajogászok közremű
ködése nyomán -  a burgund lex messzemenőkig ger- 

_ mán jellegű. „A germán ősi kor és a késő antik kor kö

zötti félhomály lengi át”-  mondja róla Beyerle.13 A be
vezető rendelkezéseket {primo constitutio) -  a 31 bur
gund grmnak megfelelően -  31 gróf látta el kézjegyé
vel, a fennmaradt kéziratok pedig azt mutatják, hogy a 
törvénykönyv magja 88 címből áll, melyhez további 17 
címet csatoltak, valószínűleg Sigismund király máso
dik törvényalkotási törekvésének eredményeként.14 
Nem hiányzik a törvényből a római jogi eredet, bár ál
talában véve a törvény germán jellegű, tekintettel arra, 
hogy szabályai leginkább az Eurich-féle vizigót tör
vénykönyv rendelkezéseinek felelnek meg. Mindkét 
germán szokásjogi gyűjtemény egyébként példamutató 
volt az 507 és 511 között kibocsátott száli törvény- 
könyv készítői számára.15

A Burgund Királyság nem volt elég erős ahhoz, hogy 
helytálljon a germán államalakulatok között, végül pe
dig 534-ben a frank előrenyomulás áldozatául esett.16 
A burgund törvénykönyv azonban a Királyság hanyat
lása után is érvényesült, 534 után is hatályban maradt 
mint Lex Gundobada, mint a burgundok, Gundobad 
népének {Gundobaningi) személyes joga, jelölve ezen 
megnevezéssel azt is, hogy a törvény a burgundok szo
kásjogát tartalmazza.17 A Frank Birodalomban a bur
gundok személyes joguk gyakorlása során ezen törvény 
joganyagát használták, és a frankok tiszteletben is tar
tották a burgundok jogát és intézményeit, még a XI. 
században is akadtak olyanok, akik a confessio legis so
rán azt mondták, hogy a burgund jog szerint élnek.18

A rómaiak saját jogát a Lex Ramóna Burgundionum 
tartalmazta, amelyet szintén Gundobad rendelt össze
foglalni, és már jóval 506 előtt kibocsátotta királysága 
lakosai számára. A „szűkszavú” 19 törvény elkészítése
kor ugyan a burgund lex szolgált mintául, de a burgund 
királyi jog összefoglalásán túl a régi római jogforráso
kat, a római vulgárjogot foglalta össze, de nyilvánva
lóan felhasználták a vizigót Breviáriumot és Teodorik 
Ediktumát is.20 Rendszerét, jellegét és jelentőségét te
kintve ezen törvény a II. Alarich vizigót király által 
ugyanezen időkben kiadott, római lakosságra vonatko
zó Lex Romana Visigothorumra vezethető vissza. A vi
zigót hatás olyannyira dominánsnak bizonyult, hogy 
534 után, amikor a frankok elfoglalták Burgundiát, a 
Breviárium Alaricianum egyre inkább kiszorította a 
gyakorlatból a Lex Romana Burgundionumol. Mivel a 
Breviárium bizonyos kéziratai függelékként tartalmaz
ták a Lex Romana Burgundionumol, és a Breviárium 
utolsó szöveghelye Papinianustól származik, ezért töb
ben Papinianusnak tulajdonították az egész szöveget, 
ennek megfelelően, tévesen Papinianusként jelölték a 
Lex Romana Burgundionumol. 21

KERESKEDELEMRE UTALÓ NYOMOK 
A LEX BURGUNDIONUMBAN
Ahogyan a bevezetőből kiderült, a Lex Burgundio

num azon germán törvények közé tartozik, amelyek a 
későklasszikus kori római kultúra erős befolyása alatt 
álltak. Nehlsen Lex Burgundionumró1 írt cikke22 nagy
ban hozzájárul ahhoz, hogy megérthessük a korábbi



szakirodalomban fellelhető, a burgundok adásvételi 
jogával kapcsolatos feltételezéseket. Nehlsen a tör
vény általa megvizsgált szövegének keletkezési idejét 
517-re datálja, és Sigismund burgund királyra vezeti 
vissza, amely törvényszöveg egyébként több olyan 
részt tartalmaz, amely egészen régi anyagnak minő
sül, még Gundobad király törvénykönyvéből szárma
zik. A törvény tartalmának vizsgálata előtt fontos ki
emelni azt, hogy a burgundok nyilvánvalóan nem tö
rekedtek átfogó törvénymű elkészítésére, hanem 
„pusztán” az újonnan felmerült igények diktálta vál
toztatásokat és kiegészítéseket rendezték sorba egy
más után. Ezért mondhatjuk azt, hogy a mindenkori 
szabályok nem tükrözik a burgund jogéletet a maga 
egészében, hanem azt mutatják, a jogalkotónak aktu
álisan mely kérdésekkel kellett foglalkoznia.

Tekintettel arra, hogy a burgundok törvényeiben ösz- 
szességében ritkán esik szó a kereskedőkről, különösen 
szembetűnő az, hogy büntetőjogi szempontból is előke
rül a negotiator kifejezés: ha ugyanis ez a személy gyil
kosság áldozatává válik, a tettes köteles a gyilkosságért 
járó büntetőpénzt megfizetni.23 A burgund törvényalko
tók nem az egyedül utazó kereskedők védelme érdeké
ben rögzítették ezt a szabályt, hanem kereskedők együt
tesen utazó csoportjából indultak ki, amit a törvényszö
veg többes számű megfogalmazási módja is mutat. Azt 
is rögzítik azonban, hogy ha a kereskedők csoportját éri 
támadás, és a kereskedők a támadás során megölik tá
madójukat, emiatt őket nem lehet perbe fogni.

A törvényalkotó az üzleti életről mutatott képe tehát 
meglehetősen szegényesnek tűnik, ezen a megítélésen 
a rabszolgákkal való szerződéskötés szabályozása (21. 
cím) sem változtat.24 A szabályozás szerénysége egy
általán nem meglepő, hiszen a vizigótoknál is hasonló
an szűkszavúan kezelték a problémát.25 A szolga urát 
semmilyen kár nem érheti azon jogügyletekből, ame
lyet valaki a szolgával létesített a dominus beleegyezé
se nélkül.26 Ezért a szolgának annak ura tudta nélkül 
kölcsönadott pénzt nem lehetett a dominuson követel
ni, így ha a rabszolga azt nem fizette vissza, a kölcsön
adó elvesztette a kölcsönösszeget.27

Ezzel áll szoros kapcsolatban a lakóhely szabad meg
választásának rögzítése. Aki a nyilvánosság előtt enge
délyt ad egy kétkezi munkát végző szolgának arra, hogy 
tevékenységét gyakorolja, és a szolga mindeközben el
sikkasztja a rábízott javakat, az, aki a szolgának enge
délyt adott vagy kártérítést kell fizessen, vagy ki kell 
szolgáltatnia a szolgát a károsultnak.28 Azáltal, hogy 
szabadabbá vált a rabszolgák piaci tevékenysége, az 
idegen rabszolgákkal kötött ügyletekre egyre több le
hetőség nyílt, megélénkülhetett az áruk és szolgáltatá
sok cseréje. Ez azonban csak bizonyos árukra és mes
terségekre korlátozódott, számos aranyműves és cipész 
dolgozott rabszolgaként, a kereskedők között azonban 
nem tűntek fel rabszolgák.29

AZ ADÁSVÉTEL FORMAI KELLÉKEI
A Lex Burgundionum koncepciója alapján nem cso

dálkozhatunk azon, hogy az adásvételi ügyletekkel is

csak korlátozottan foglalkozik a törvény. Emiatt nem 
elég részletes az adásvételi szerződéskötés feltételeinek 
rendezése sem. A De venditionibus, quae sine testibus 
scribuntur (99.) cím alatt a rabszolga, marha, szőlős
kert, más ingatlan vagy ház adásvételének formai kel
lékeivel foglalkozik.311 Az ügyletről okiratot kell készí
teni, amelyet hét, öt vagy legalább három helyben lakó 
tanúnak alá kell írnia vagy kézjeggyel el kell látnia. En
nek hiányában az okirat érvénytelen, sőt a vevő még a 
kifizetett vételárat is elveszítheti,31 ha már kifizette azt. 
Az minden esetre nehezen képzelhető el, hogy az ok
irat érvénytelen és ennek ellenére a vevőnek ki kell fi
zetnie azt a vételárat vagy vételárrészt, amellyel még 
tartozik az eladónak. Ezzel felmerül az a kérdés, hogy 
mit kell az adásvétel létrehozatala szempontjából elen
gedhetetlenül szükséges elemnek tekintenünk? Az idé
zett szabály csak olyan nagyobb értékű javakról szól, 
mint rabszolgák, földek, házak. Ezek adásvételénél 
szükséges feltétel lehetett az okirat kiállítása, és ez ki
vitelezhető is volt, de a mindennapok „apróbb” cikkei
nek adásvételénél csak nagyon nehezen lehetett volna 
megkövetelni ehhez hasonló szigorú formaságokhoz 
kötött ügyletkötési feltételeket. Mindezek ellenére az 
értékesebb javak eladása esetére kikötött írásbeliség jól 
tükrözi a burgund jogi kultúra színvonalasságát.

Az árucsere szempontjából az is fontos kérdés, va
jon lehetséges volt-e pusztán a fent leírt formában lét
rehozott írásbeli szerződéssel úgy adásvételi ügyletet 
kötni, hogy a felek egymás felé nyújtandó szolgálta
tási kötelezettségüket csak később teljesítik? Alkal
mazták-e mindennapjaikban a halasztott adásvétel 
szokását? Tekintettel arra, hogy a Lex Burgundionum 
a szerződéses okiratoknak különös jelentőséget tulaj
donít, akár igennel is válaszolhatnánk a kérdésre. 
Mégis azt keli megállapítanunk, hogy az adásvételi 
ügylet nem az okirat kiállításával, hanem a vételár ki
fizetésével vált perfektté. Azt is kérdezhetnénk, vajon 
nem az volt-e a tanúk feladata, hogy a vételár kifize
tését és a dolog átadását is igazolják? Ez utóbbit va
lószínűsíti az az előírás, hogy a tanúk helyi lakosok 
kell legyenek. Az ügylet megkötése szempontjából vé
leményem szerint a vételár megfizetésének volt döntő 
jelentősége, az okirat kiállítása csak a fent felsorolt 
esetekben volt járulékos követelmény. Ezt a megálla
pítást Ambérieux egyik, a Lex Burgundionumhoz fű
zött kiegészítő constitutioja támasztja alá.32 E szerint, 
ha valaki az ellenséges frankoktól megvásárolt egy 
idegen eredetű rabszolgát, és azt tovább akarja adni, 
az csak attól a rabszolgatulajdonostól követelheti a 
rabszolga árát, akitől a frankok korábban a szolgát el
ragadták. Ilyenkor a frankoktól való rabszolgavétel 
esetén az ügyleti tanúk az alábbi esküt kellett, hogy 
tegyék: „Nobis praesentibus pretium dare vidimus; 
séd nec ille, qui mancipium conparavit, nullám frau- 
dem aut conludium cum inimicis fecit. ”33 Tehát az, 
hogy semmilyen ármánykodás nem történt, hanem 
rendben zajlott le a vétel, a vételár leszámolásában 
mutatkozik meg, amelyet a tanúk esküvel igazolnak. 
Mindez tehát azt a megállapítást erősíti, hogy a búr-



gundok szokásjogában az adásvételi ügylet tipikusan 
a vételár megfizetésével jött létre.

Az imént említett törvényhely, amely burgund rab
szolgák ellenséges frankoktól való visszavásárlásáról 
rendelkezett, nagyon hasonlít arra, amely az Alaman- 
niából származó rabszolgák visszavásárlásával kapcso
latos.34 De itt még nagyobb hangsúlyt kap az alábbi al
ternatíva: „aut pretium dominus reddat, aut servum 
habeat qui redemit. ” A foglyul ejtettek ellenségtől való 
visszavásárlása más koraközépkori jogforrásban is fel
bukkan, nem meglepő tehát, ha a burgundoknál is meg
találjuk a megváltási jog (Lösungsrecht) nyomait.-0 A 
rabszolgák Alamanniából való visszavásárlásával kap
csolatos törvényhely úgy folytatódik, hogy az az ingenu- 
us redemptus, akit a visszavásárlással felszabadítottak, 
köteles a vételárat megtéríteni „megvásárlójának”.36

ÖSSZEGZÉS
A burgund jogi feljegyzések értékeléséhez segítsé

gül szolgálhat az, ha összehasonlítjuk más korabeli tör
vényekkel. Mivel a burgundok régi törvényeiket egé- 
szítgették ki, szokásjogukat érdemes a longobárd jog
fejlődés azon periódusával összevetni, amikor Rothari 
uralkodását követően a longobárd törvényeket is novel
lák hozzáfűzésével újították meg. Tekintettel arra, hogy 
mindkét népnél a korábbi szabályok kiegészítése és le- 
tisztázása került a „jogfejlesztés” középpontjába érthe
tő, hogy ez szolgál összehasonlítási alapként. Ha csak 
Liutprand szabályait tekintjük, a longobárdok a burgun- 
dokénál sokkal gazdagabb joganyaggal rendelkeztek, 
de ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy a Burgund Ki
rályság jóval rövidebb időszakon át volt politikai té
nyező a koraközépkori Európában. A longobárdok ko
rukat megelőzve jogukat átfogó módon foglalták össze 
az Edictum Rothariban, melyhez fogható „törvénymű- 
vel” a burgundok nem büszkélkedhetnek. A Lex Bur- 
gundionumból fentebb kiemelt rendelkezésekkel kap
csolatban egy további körülményt kell kiemelnünk. Az 
Alamanniából visszavásárolt rabszolgákról az 56. cím 
rendelkezik, Ambérieux kiegészítő constitutioja kifeje
zetten a frankoktól való visszavásárlásról szól. Úgy tű
nik, hogy a később beillesztett novella megismétli a 
szolgák visszavásárlására vonatkozó rendelkezést. Le-
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R ómában a hivatalnokok, a császárkorban pedig 
maga a császár is játékok rendezésével próbálta 
elnyerni a nép rokonszenvét. Népszerűségüket 

ezen felül a iactus missilium intézményének segítségé
vel is növelni akarták. Szemléletesen mutatja be ezt az 
eljárást Cassius Dió: . .Ezek a látványosságok száz na
pig tartottak. Közben Titus közszükségleti cikkeket is 
ajándékozott a népnek: kis fagolyókat szórt felülről a 
nézőtérre, ezek mindegyikén egy ábra volt, egyiken va
lamilyen élelmiszer, másikon ruha; ezen ezüst-, azon 
éppen egy aranyékszer, lovak igásbarmok, lábasjószág, 
rabszolgák; s aki elkapott egy ilyen golyót, csak el kel
lett vinnie a beváltóhelyre, máris átvehette az ábrázolt 
holmit.”' Jogi szempontból felmerül ezzel kapcsolat
ban a kérdés, vajon hogyan szerzett tulajdont az ábrá
zolt dolgokon az, aki egy fagolyót, azaz tesserát meg
kaparintott.

Gaius szerint akik missiliál dobálnak a nép közé, bár 
nem tudják, hogy azokból ki mit kap el, mégis mivel 
azt akarják, hogy az, amit elkapnak, az a megszerzőé 
legyen, rögtön a dolog tulajdonosává teszik az illetőt.2 
Ugyanezt tartalmazza a iustinianusi tankönyv (Inst. 
2,1,46) is, azzal a különbséggel, hogy az „ut ecce prae- 
tores vei consules" betoldással pontosítja, hogy kik

Gedeon Magdolna:

A  tesserákon való
tulajdonszerzés
problematikája
szoktak ajándékokat szórni a nép közé. Bár valóban ez 
a két magistratus alkalmazta leginkább a népszerűség 
megszerzésének ezt a módját, hiszen a császárkorban 
ők gondoskodtak a játékok megrendezéséről, maga az 
uralkodó is többször felhasználta ezt az intézményt a 
nép iránti kegyének kifejezésére.3

A tulajdonszerzésről való felfogások egy része sze
rint ilyenkor traditio in incertam personamró] van szó, 
másik része szerint pedig derelictio által uratlanná vált 
dolog occupatióval történő megszerzéséről.4 Benedek 
Ferenc szerint -  mivel a tesserák a pénzzel azonos el
bírálást igényelnek -  ilyenkor egy speciális occupatio 
történik, és a iactus missiliumon történő azonnali tulaj
donszerzést kimondó szabály egy lex speciális, kivétel 
az alól az általános szabály alól, hogy a derelinkvált


