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Jegyzetek

'  lMóz. 9,6. A tanulmány ószövetségi idézeteit a Magyar Biblia 
Tanács magyar fordítása alapján közöljük. Kiadása: BibliaTéka 
(CD-ROM. A bibliatudomány elektronikus könyvtára, Arcanum 
Adatbázis, Budapest, 2007). (A szerző az eredeti német szövegben 
Luther bibliafordítását használta.)

1 IMóz. 4,1-15.
2 Mózes első könyvében Lámek. aki vérbosszú címén, egy rajta 

vágott seb és egy őt ért ütés miatt a tettesek klánjához tartozó két 
ember életét kioltotta, amit a hatványozott káini megtorlás hetven
hétszereseként értékel. (..Embert ölök. ha megsebez, gyermeket is, 
ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Káinért, hetvenhétszeres az 
Lámekért!” IMóz. 4,24)

3 Dershowitz. A. M.: Die Eiustehung von Recht und Geseiz mis Mord 
und Toisclilag (Hamburg, 2002, 49. p. skk.); Jerouschek, G.: 
Besprechung Dershowitz A. M.. Die Eiustehung von Recht und 
Gesetzaus Mord und Totschlag. Hamburg. 2002. (JZ, 2002,1096. p.)

4 Vö. Koch, K.: A „Sein Blut bleibe auf seinem Haupt" szólás és a 
kioltott vér izraeli felfogása. In: Jm  das Prinzip dér Vergeltung in 
Religion und Recht des Altén Testaments. Hrsg.: K. Koch 
(Darmstadt. 1972. 432. p.)

5 -Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a kép
mására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a 
vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR. a 
te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák 
bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De 
irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és meg
tartják parancsolataimat." (2Móz. 20,4-6.)

6 „Elvonult előtte az ÚR. és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgal
mas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége 
nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt. hitszegést 
és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem meg
bünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiák fiait harmad- és 
negyedízig," (2Móz. 34,6-7.)

7 Keresztény olvasat szerint a hármas szám az isteni, a négyes a 
földi dolgokra vonatkozik. A hetes szám a hús feltámadása előtti 
időt jelképezi. Lásd: Jerouschek, G.: Lebensschutz und 
Lebensbeginn. Die Gescliichte des Abtreibungsverbotes (2. Aufl., 
Tübingen, 2002. 220. p.)

8 3Móz. 26,18.
9 Günther, L: Die Idee dér Wiedervergeltung in dér Gescliichte und 

Philosopliie des Strafreclirs (Altenburg, 1889, 50. p.)
10 IMóz. 6.5-7.
11 IMóz. 9,5-6.
12 Ha B. Jacob Auge um Auge. Eine Untersucliung zurn Altén 

Testament (Berlin. 1929) című művében elveti az analógiát, mim 
bizonyítékot (4. p.). akkor megfordítva is illik feltennie a kérdést:

miért kellett volna eltérnie a zsidó népnek egy már antropoló
giailag majdnem megállapított fejlődéstől, különös tekintettel 
arra. hogy a nyelvi bibliamagyarázatból sem derül ki semmilyen 
egyértelmű olvasat. Az ellentétes véleményhez vö.: Günther: 
i. m„ 43. p. skk.

13 Günther: i. m., 46. p. „A tálió mint büntetés"
14 Jákob (i. m.. különösen a 26. p.) arra utal, hogy a „tachat" nem 

feltétlenül a táliót, sokkal inkább a „teljesítményt" vagy az „árat" 
jelentette, és ezzel a tradicionális fordítás tartalmilag helytelen. 
Ez a szabad értelmezés az olyan helyeknél, mint például 2Móz 
22,21.. ahol a konkrétan meghatározott pénzbírság és a testi bün
tetésre vonatkozó tálió-elv egymás mellett állnak, nem alkal
mazható. Jacobnak a jelentésre vonatkozó nyelvileg inspirált 
javaslata (14. p.) fölöslegesen mesterkéltnek hat, és arra törek
szik. hogy erősítse az elméletet, amely szerint az ószövetségi tálió 
sosem jelentette a testi megtorlást.

15 A gyakorlatban leginkább a testi sértéseknél léphetett a pénzbeli 
kiegyenlítés az esetleges tálió helyébe. Vö.: Günther: i. m„ 54. p.

Ilí Goldschmidt, L.: Dér Babylonische Tabuiul (Frankfurt am Main. 
1996. 280. p. skk.)

17 Uo.
18 Raschihoz (1040-1105) vö.: Wurmser, L.: Demiitigung, Rache 

und Verzeichung (DPV éves közgyűlési előadás, 2006. május 26- 
án, 2. p.). Köszönet Léon Wurmsernek a szöveg hitelesítésével 
kapcsolatos vitáért.

J9 IMóz 34.1-31.
20 Ennyiben történelmietlen Dershowitz: i. m„ 132. p.
21 Dershowitz: i. m„ 140. p.
22 4Móz 35.9-34
23 IMóz 18.17-33.
24 Gregor von Tours: Gregorii Episcopi Turoniensis Históriaiam 

Libri Decem. Liber VII. cap. 47. Ha. v, Buchner (1955. 153 p.
^  skk.)
25 Jerouschek: i. m.
-''Jerouschek, G.: ..Ne erimina remaneant impunita" Auf dafi 

Verbrechen nicht ungestraft bleiben: Überlegungen zűr 
Begriindung öffentlicher Strafverfolgung im Mittelalter (ZRG 
KA. 2003, 323-337. p.)

27 Hirte. M.: Papst Innozenz das IV. Lateranum und die 
Strafverfaliren gégén Kleriker. Eine registergestiitzte 
Untersucliung zűr Entwicklung dér Verfarnsarten zwisclien 1198 
und 1216. (Tübingen, 2005)

28 Jacob (i. m.. 4. p.. 72. p. skk., 90. p.) az ellenkezőjét tartja. A 
táliónak az az értelmezése, mely szerint az közjogi megtorlás 
eszköze lenne, csupán a hellenizmus és a kereszténység inspirál
ta félreértés.

A le x  Baittvariorum -  a 777 táján készült Tasziló- 
kehely1 mint tárgyi emlék mellett -  az önálló, a 
Nagy Károly-féle 788. évi annexió előtti Bajor 

Hercegség legkorábbra datálható írott forrása. 
Legközelebbi rokonságot a Lex Alamannorummtú2 
mutat; ezzel együtt az ún. délnémet népjogok közé tar
tozik. írásunkban a Lex Baiuvciriorum datálásának és 
keletkezése lokalizálásának kérdéseit kívánjuk vizsgál
ni a szakirodalmi kísérletek tükrében.

A Lex Baittvariorum kapcsán felvetődő kérdések 
már a 18. század végétől helyet kaptak a medievisz- 
tikai kutatások között. Az egykori jezsuita, utóbb az 
ingolstadti egyetem professzora. Johann Nepomuk 
Mederer (1734-1803) 1793-ban Ingolstadtban tette 
közzé Leges Baiuvariorum ocler áltestes Gesetzbuch

Nófári Tamás

Adalékok
a Lex Baiuvariorum 
dotálásához 
és lokalizálásához
dér Baittvarier, nádi einer urálién Handschrift ins 
Teutsche iibersetzt című munkáját, amelynek alapjául a 
16. század óta az ingolstadti egyetem tulajdonában



levő, jelenleg a müncheni Universitátsbibliothekban3 
őrzött kézirat szolgált.4 (Ugyanezen kézirat fakszimi
léjét tette közzé Beyerle 1926-os kiadásában.5) Az 
ingolstadti kézirat kapcsán már Mederer megállapította, 
hogy a Lex Baiuvciriorum legkorábbi kézirataként6 fel
tehetőleg a 8. század végén keletkezett.7 Mederer az 
ingolstadti kódex mellett további öt kéziratot sorolt fel 
könyvében: a tegem- 
seei, a benediktbeuer- 
ni, az aldersbachi, az 
oberaltaichi és a her- 
renchimseei kolos
torból származót8 -  
ma ezen kódexek a 
bajor Staatsbiblio- 
thekban találhatók 
meg. (Jelenleg a Lex 
Baiuvciriorum több 
mint harminc közép
kori kéziratáról tu
dunk, s ezzel a nyolc 
változatban fennma
radt Lex Salica nyolc
vanhét9 és a Lex Ala- 
mannorum hozzáve
tőleg ötven kézirata10 
mellett a legjobban 
hagyományozott ger
mán népjogi gyűjte
mények között tart
hatjuk számon.11) Paul Roth (1820-1892) müncheni 
jogtörténész 1848-ban. Münchenben megjelent, Über 
Entstehung dér Lex Bajuvariorum című disszertá
ciójában a Lex Baiuvariorumol lépésenként kialakult, 
szerkesztése során nem egységesített munkának tekin
tette -  e nézetét utóbb további érvekkel támasztotta 
alá.12 Roth nézetéhez csatlakozott 1860-ban a szöveg 
rétegeit megvizsgáló Stobbe is.13 Ebben az időszakban 
jelent meg a Savigny tanítványa, Johannes Merkel 
(1819-1861) által a Monumenta Gerrnaniae Hislorica 
számára elkészített első kritikai kiadása is.14

Heinrich Brunner (1840-1915) 1901-ben publikált 
tanulmányában -  a német birodalmi gondolat térnyeré
sének megfelelően -  a Lex Baiuvariorumol egy 7. 
századi, időközben elveszett merowing királyi törvény
ből származtatta, s e hipotézis alapján a bajor lex nem 
volna más, mint a frank birodalmi jog továbbfejlesztett- 
átalakított, tartományi változata.15 A bécsi jogtörténész, 
Emst von Schwind 1926-ban a Monumenta Gerrnaniae 
Historica részeként adta ki a Lex Baiuvariorum (vagy 
az ő olvasatában: Baiwariorum) editióját, amely azon
ban már megjelenése előtt heves támadások kereszt
tüzébe került.16 A Lex Baiuvariorum kritikai kiadásá
nak megvizsgálására az MGH 1920-ban önálló bizott
ságot állított fel, s ennek keretében Brúnó Krusch 
(1957-1940) éles kritikával illette Schwind „súlyos ki
siklásának aposztrofált munkáját, s e meggyőződésé
nek már 1924-ben hangot is adott.1' Krusch mind a 

__fokozatos kialakulás Paul Roth által felállított, mind a

frank királyi jogból való leszármazás Heinrich Brunner 
által képviselt tézisét elutasította.18 Szerinte a Lex Ba
iuvariorumol 729-ben a frank uralkodó edictumakénl 
Martel 1 Károly hirdette ki egy bajorországi hadjárat 
alkalmával; Krusch hipotézise szerint e -  Bajorországra 
oktrojált -  törvénnyel a Bajor Hercegség elveszítette 
önállóságát, a bajor herceg pedig a frank uralkodó

vazallusává süly- 
lyedt.19

A müncheni jog- 
történész, Konrad 
Beyerle (1872-1933) 
1926-ban jelentette 
meg az ingolstadti 
kézirat fakszimilé
jét, átírását és német 
fordítását tartalma
zó, monografikus 
igénnyel megírt be
vezetővel ellátott 
munkáját,20 amely
ben megállapította, 
hogy a Lex Baiuva
riorum nem vala
mely királyi vagy 
hercegi törvényen 
alapul, hanem egy 
egyházi auctona 
megy vissza, amit az 
erős egyházi jelleg 

is alátámasztani látszik. Azonban ez az auctor -  tekin
tettel a már korábban kimutatott nyugati gót tartalmi 
egyezésekkel és átfedésekkel -  nagy valószínűséggel 
nem a bajor klérusból került ki.21 Konkrét keletkezési 
helyként Beyerle Niederalteich kolostorát, vagyis az 
általa legkorábbiként ismert, bizonyíthatóan már 740 
táján létező bajor kolostort jelölte meg. A niederalteichi 
kolostor alapító apátjaként a hagyomány Eberswindet 
tartja számon -  az Eberswind név nyugati gót eredetet 
jelez - , a kolostor szerzetesei pedig Reichenauból jöt
tek; mindez valószínűsíteni engedi, hogy ők közvetít
hették a nyugati gót joganyagot az ekkortájt szilárd 
struktúrát nyerő22 bajor egyház felé.23 Beyerle nézete 
szerint tehát a Lex Baiuvariorum egyházi szerző(k). 
illetve szerkesztő(k) munkája, a prológus pedig azt a 
célt szolgálja, hogy a törvény királyi jogforrás benyo
mását keltse.24 Az ex asse bajor joganyag tekintetében 
a szerzetesek a bajor iudexek tanácsát kérhették, akik 
talán kifejezett uralkodói parancsra a regensburgi 
hercegi udvarban álltak a joganyagot kompiláló 
szerzetesek rendelkezésére.2'1 Természetesen ezen el
mélet, amely szerint a Lex Baiuvariorum egyházi szer
kesztőmunka terméke, igencsak megkérdőjelezhetővé 
teszi a lex „népjog” jellegét.26 Összefoglalva Konrad 
Beyerle a következő állításokat fogalmazta meg: a Lex 
Baiuvariorum 741 és 743 között keletkezett; kelet
kezési helye Niederalteich; összeállítói hivatalos herce
gi segítséggel is élő, ám nem hivatalos megbízás alap
ján eljáró klerikusok.

/t Lex Baiuvariorum kéziratának két oldala IMünchen. Universitatbibliothek)!



Konrad Beyerle álláspontját tette magáévá Kari 
August Eckhardt (1901-1979),27 Ernst Mayer 
(1862-1932) pedig visszatért a fokozatos kialakulásról 
szóló elmélethez, ám a szöveg alapjául egy, a 6. század 
végéről származó, II. Childebertre visszavezethető 
frank forrás létét vélelmezte, amely mind a Lex Ala- 
mannorumba, mind a Lex Baiuvariorumba, mind pedig 
az Edictus Rothariba beépítésre került.28 Mayer szerint 
a Lex Baiuvariorum Hucbert herceg (728-737) idején, 
uralkodói parancsra nyerte el mai formáját; vagyis 
hercegi törvénynek tekintendő.29 Ulrich Stutz 
( 1868-1938) az egyházi befolyás és a kánonjogi elemek 
túlsúlya ellen foglalt állást, annál is inkább, mivel sze
rinte a kolostoralapító tucatnyi szerzetest Niederalteich 
működésének megszervezése során, hosszú éveken át a 
törvénykompilációnál jóval hétköznapibb munkák, így 
például az erdőirtás foglalhatták le.30 Konrad Beyerle 
téziseivel szemben a leghatározottabban öccse. Franz 
Beyerle (1885-1977) baseli jogtörténész foglalt állást, 
aki szerint a Lex Baiuvariorum és a Lex Alamarmorum 
egyházi rendelkezései jóval a 8. század előtt kelet
keztek.31 Franz Beyerle szerint a Lex Baiuvariorum 
jelentős része mint Merowing királyi törvény már 614 
előtt létrejött,32 utóbb pedig úgy foglalt állást, hogy már 
I. Theudebert (532-548) uralkodása idején megszü
letett, és a 7. századig folyamatos novelláris kiegészí
tésekkel lett ellátva.33 Ezen álláspontot az I. Theudebert 
korában keletkezett. II. Childebert és II. Chlothar no
velláival ellátott és I. Dagobert alatt újjászerkesztett Lex 
Baiuvariorumxó1 utóbb Kurt Reindel is átvette.34 Franz 
Beyerle számára a Lex Baiuvariorum az egykori 
provinciák késő antikvitás kori magas kulturális szín
vonalának bizonyítéka, a Codex Euricianusbó\ átvett 
nyugati gót elemek szerinte személy szerint a Theo- 
derich ravennai udvarában nevelkedett Partheniusnak35 
köszönhetők, annál is inkább, mivel Bajorország egy 
ideig keleti gót uralom alatt állt, s így a gót jog elemei 
már nem lehettek e területtől teljességgel idegenek.36 
Ennek megfelelően Franz Beyerle nagy hangsúlyt 
helyez azon meggyőződésére, hogy a Lex Baiuvariorum 
keletkezése során az egyházi befolyás elhanyagolható
nak tekinthető, s ezen római-germán szellemi termék 
kiválóan bizonyítja az antik kulturális örökség jelenlétét 
a 6. században a délnémet területeken.37

A következő évtizedek számos részletkérdésben vit
ték tovább a Lex Baiuvariorum kutatását: Krause és 
Morsak szerint az auctor nagy valószínűséggel a klérus 
tagja lehetett,38 Harald Siems munkái, új szempontok 
felvetése mellett, jól összegezték a kutatás több mint két 
évszázados történetét,39 Isabella Fastrich-Sutty pedig a 
nyugati gót hatáshoz nyújtott értékes adalékokat.40

A Lex Baiuvariorum keletkezése tekintetében az első 
biztosnak tekinthető terminus ante quem a legkorábbi, 
pontosan datálható bajorországi zsinat, a 756-ban meg
tartott Aschheimi Zsinat, amelyen már hivatkozás41 
történik a Lex Baiuvariorum két passzusára.42 A zsinat 
említést tesz III. Tasziló herceg elődjéről is,43 ami való
színűsíteni engedi, hogy a Lex Baiuvariorum az utolsó 
önálló bajor herceg, Tasziló uralkodásának kezdete.

vagyis 748 előtt keletkezett.44 A datálás kérdésben a 
kutatás mindig is támpontul vette a törvényt bevezető 
prológust., amely általános -  bizonyos szemszögből 
„jogelméleti” -  fejtegetéseket közöl a törvényhozó és a 
törvényhozás funkciójáról, valamint Isidorus Hispalen- 
sist követve a lex és a consuetudo fogalmáról 45 A pro
lógus befejező része azonban tartalmaz egy igen 
konkrét, a Lex Baiuvariorum megalkotásának állítóla
gos történelmi folyamatát elbeszélő leírást, amelynek 
alapján ezen törvényalkotói, illetve kodifikátori aktusra 
a következőképpen került sor. Theuderich frank király 
chalons-i tartózkodása idején, Chlodwig 511-ben be
következett halála után a törvényekben jártas férfiakból 
álló bizottságot állított fel. hogy a hatalma alá tartozó 
frankok, alamannok és bajorok jogát az egyes népek 
szokásjogának megfelelően feljegyezzék, és ennek so
rán a pogány elemeket eltávolítva azokat kereszté
nyekkel cseréljék fel 46 Ezt a Childebert és Chlothar 
által a 6. és 7. század fordulóján végrehajtatott törvényi 
javítások követték,47 majd a Dagobert által bevont négy 
tanácsadó, Claudius, Chadoind. Magnus és Agilulf se
gítségével végrehajtott reform és a hatályosnak minő
sülőjoganyag írásos kihirdetése 48

A kutatók a prológusban foglaltak igazságtartalma 
tekintetében máig megosztottak. Brúnó Krusch számára 
a prológus nem volt más, mint tendenciózus, a frank 
uralkodó Bajorország feletti törvényalkotói hatalmát 
Chlodwig haláláig visszavezetve legitimáló hamisít
vány.49 Franz Beyerle feltételezi, hogy a prológus 656 
előtt, vagyis még I. Dagobert király életében keletke
zett, mivel a felsorolt uralkodók közül egyedül ő kapta 
meg a gloriosissimus jelzőt.'10 Mayer szintén úgy véli, 
hogy a prológus a 7. században keletkezhetett, s hogy a 
frank törvényalkotásról szóló elbeszélő passzust csak 
utóbb egészítették ki a lex és a consuetudo mibenlétéről 
szóló, Isidorustól átvett gondolatokkal.51 Meg kell 
állapítanunk ugyanakkor, hogy a prológus bizonyos 
részei nagy valószínűséggel történeti tényekre utalnak, 
hiszen tudunk mind a II. Childebert, mind a II. Chlothar 
idején lezajlott törvényalkotásról: az előbbihez kapcsol
ható az 596 táján keletkezett directio, az utóbbihoz az 
584/628-as praeceptio és a 6 14-es edictum.52 Szintén II. 
Chlothar alatt keletkezett a Lex Alamannorum egy ránk 
maradt ősi változata,53 I. Dagobert idején, 633 táján 
pedig a tartalmilag jórészt a száli frank törvényen ala
puló Lex Ribuaria.54 A prológusban említett királyi ta
nácsadók közül kettő történetileg azonosítható személy: 
a 605-ben maior domusi tisztséget betöltő Claudius 
bölcsességét és tudományokban való jártasságát 
Fredegar nagy elismeréssel említi,55 Chadoindról pedig 
mint I. Dagobert referendariusáról és hadvezéréről tesz 
említést.56 (A Fredegar által említett Claudiust Detlef 
Liebs a prológusban szereplő Claudiusszal azonosít
ja.'17) Agilulf kapcsán egy Fredegar által a 642-es esz
tendő eseményei kapcsán említett püspökre gondolha
tunk,'18 Magnus kapcsán pedig egy avignoni püspökre.59 
Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
egyéb forrás nem szól i. Dagobert bajor területekre 
kiterjedő törvényhozói ténykedéséről, I. Theuderich _



Jog
alamann és bajor törvényadói szerepe pedig aligha lehet 
több puszta legendánál, annál is inkább, mert a bajorok 
megjelenéséről először csak Theuderich halála, vagyis 
533 után jó másfél évtizeddel tudósítanak a források, a 
későbbi Bajorország területe pedig nem tartozhatott 
frank fennhatóság alá.60

A Lex Baiuvariorum datálása kapcsán Peter Landau 
kiemelt figyelmet szentel a törvényt bevezető, a legtöbb 
kéziratban található rubrikának: „Hoc decretum est 
apud regem et principes eius et apud cunctum populum 
christianum qui infra regnum Mervungorum consis- 
tunt."61 A frank uralkodó, akitől a törvényalkotói kez
deményezés kiindult, itt nem a regnum Francorum, ha
nem a regnum Mervungorum királya, vagyis nem a 
frankok népéhez tartozásról, hanem a dinasztiára tevő
dik át a hangsúly. Ennek a hangsúlynak pedig csak ab
ban az esetben van értelme, ha a szöveg megalkotója a 
Merowingok királyi jogigényét kívánja alátámasztani -  
esetlegesen éppen azért, mert az veszélyben forog.62

Köztudott, hogy a Karolingok tényleges hatalom- 
átvétele előtt már hozzávetőleg egy évszázaddal a Me- 
rowing-dinasztia uralkodói csupán bábkirályokként 
voltak jelen a politikában, a tényleges irányítás a maior 
domusok kezében összpontosult, és IV. Theuderich 
737-ben bekövetkezett halála után Martell Károly 
haláláig, vagyis 741-ig, a látszatról is lemondva, nem 
állítottak helyére királyt, és de iure uralkodó híján kor
mányozták a frank birodalmat.63 Martell Károly fiai, 
Karlmann és Pippin 743-ban III. Childebert szemé
lyében bábkirályt állítottak a Merovving-dinasztiából, 
ám ennek 751-ben bekövetkezett halála után Pippin 
koronáztatta magát királlyá.64 A 737 és 743 közötti 
években Martell Károly öröksége körül viszály tört ki 
idősebb fiai, Karlmann és Pippin. valamint második, az 
Agilolfing-dinasztiábói származó feleségétől, a 725-ös 
bajor hadjáratból magával hozott Swanahilttől született 
fia, Grifo között, aki anyja révén a Bajorország 
hercegeként 736-tól uralkodó Odilóval állt rokonság
ban. Martell Károly leánya. Hiltrud apja halála után, 
fivéreinek ellenkezésével nem törődve, mostohaanyja, 
a bajor uralkodóval rokonágban álló Swanahilt 
ösztönzésére ment nőül Odilóhoz.65 Martell Károly 
vejeként Odilo nagy valószínűséggel támogatta Grifo 
igényeit a frank trónra.66 Pippin és Karlmann 743-ban 
fegyverrel vonultak Bajorország ellen, s e hadjárat ba
jor vereséggel végződött.67 Odilo halála után, 749-ben 
Grifo megkísérelte magához ragadni a hatalmat Bajor
országban. Számos előkelő, köztük az alamann herceg, 
Lantfrid és Suitger gróf is csatlakozott hozzá. Pippin 
leverte a pártütőket, és nővére gyámsága mellett az 
akkor nyolcesztendős Taszilót Bajorország hercegévé 
tette.68

Martell Károly fiaival szembeni ellenállását a bajor 
herceg, Odilo jól legitimálhatta a Merowing-dinasz- 
tiából származó uralkodó iránti hűségével, még akkor 
is, ha a trón éppen ekkortájt nem volt betöltve. Talán a 
fivérek -  többek között -  éppen azért ültették az utolsó 
bábkirályt, III. Childebertet a trónra, hogy a frank-bajor

__ellenállást ezáltal megfosszák a legitimitástól. A bajor
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uralkodó számára ezért lehetett kifejezetten hasznos, ha 
a Lex Baiuvariorum a regum Franca rumot egyszerűen 
regnum Mervungorummk titulálja, miként az Agilol- 
fing-dinasztia Bajorország feletti trónigényét is ezért 
iktathatták törvénybe.69 mivel Odilo akkortájt közel 
sem ült stabilan a trónján. Mindezek alapján valószí
nűsíthető, hogy a Lex Baiuvariorum 737 és 743 között 
nyerte el végső formáját, s éppen azért nem minősíthető 
stricto sensu királyi törvénynek, Königsgesetmek, mert 
nem egy, a frank királyi hatalomnak közjogilag is alá
vetett Bajorországban jött létre.70

A 737 és 743 közötti -  Heinz Löwe és Peter Landau 
által feltételezett -  keletkezési dátumot támasztja alá a 
Lex Baiuvariorumban tetten érhető, a germán népjogo
kat jóval meghaladó mértékű egyházi hatás. A törvény 
szövegéből egyértelmű, hogy összeállítója a kánoni 
szabályok ismeretéből és egy világosan körülhatárolt 
egyházi szervezetből indul ki.71 Az egyházszervezet 
ekkorra nyert kikristályosodott formát Bajorországban. 
III. Gergely pápa legátusává nevezte ki Bonifácot, aki 
Bajorországban véglegesen négy püspöki székhelyet 
határozott meg: Regensburgot, Passaut, Salzburgot és 
Freisinget. E városok nem csupán mint világi közpon
tok tettek szert jelentős szerepre, szakrális legitimá
ciójukat Regensburg, Salzburg és Freising esetében a 
hittérítők. Emmeram, Rupert és Korbinian működése is 
biztosította.72 Az e négy székhelyen működő (apát)- 
püspököket nem ismerte el megyés püspökként -  anél
kül, hogy püspöki rangjukat kétségbe vonta volna - , s 
helyüket saját maga által felszentelt püspökökkel töl
tötte be: Salzburgban Jánossal, Freisingben Erembert- 
tel. Regensburgban pedig Gaubalddal;'-' Passauban 
Vivilót -  fenntartásai ellenére -  meghagyta tisztségé
ben. amit a pápa is megerősített.74 740 táján -  amikor
ra az első bajor kolostorok megalakultak73 -  már elkép
zelhető volt, hogy Isidorus műveit ismerhette, és a pro
lógus „jogbölcseleti" fejtegetéseihez felhasználhatta a 
Lex Baiuvariorum összeállítója, míg fél évszázaddal 
korábban ennek az esélye igencsak csekély lehetett 
volna.76 Mindezeken kívül azon tény, hogy a Lex Baiu
variorum összeállítója munkája során a Lex Alamanno- 
rumot is felhasználta, szintén a 737 és 743 közötti datá- 
lás mellett szól.77 A Lex Alamannorumot a communis 
opinio szerint Lantfrid herceg kezdeményezésére alkot
ták meg valamikor 712 és 730 között,78 ám Baesecke a 
724-ben Pirmin által alapított reichenaui kolostor és a 
hercegi megbízottak közötti szorosabb együttműködést 
sem tartotta kizártnak.79 Tekintettel a Lantfrid és Odillo 
között fennálló -  nagy valószínűséggel igen közeli -  
rokoni kapcsolatra,80 jó eséllyel feltételezhetjük, hogy 
Odilo hercegi programjában is szerepelhetett a jog
anyag összegyűjtése, ahogy ezt Lantfrid esetében meg
valósulni látta.81

Peter Landau kérdésként veti fel, hogy vajon az 
Odilo megbízásából eljárók munkájuk során felhasz- 
nálhattak-e valamiféle korábban keletkezett -  eset
legesen a Merowingok korából származó - , Bajoror
szágra vonatkozó írott joganyagot, amelynek átdolgo
zásával, illetve kiegészítésével megkönnyíthették fela-
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dalukat.82 (Alemannia tekintetében biztosak lehetünk 
abban, hogy a Lantfrid herceg kezdeményezte kompilá- 
ció valóban egyfajta renovatio volt. hiszen a rendel
kezésünkre áll a Petetus Legis Alamannorumnak a 7. 
század elejéről származó kézirata.) Heinrich Brunner 
állította fel azon hipotézist, miszerint mind a Le.x Ala- 
mannorum bizonyos részei, mind a Lex Baiuvariorum 
I. és 2. titulusa egy elveszett Merowing királyi 
törvényre megy vissza, az eredeti törvényszöveget 
azonban nem tartja rekonstruálhatónak.83 Érvrendszere 
főképpen arra támaszkodik, hogy a Lex Baiuvariorum 
saját területi hatályának definiálása során gyakorta az 
„illa provincia" kifejezést használja, Brunner pedig 
ennek alapján úgy véli, hogy az önálló, Agilolfingek 
uralta Bajorországra a bajor törvényalkotó nem alkal
mazta volna e némiképp degradáló, kifejezést.84 A 8. 
század első felének nyelvhasználatában ugyanakkor -  
kiváltképp az egyházi nyelvhasználatban, amellyel a 
Lex Baiuvariorumot szerkesztő szerzetesek esetében 
számolni kell -  egyáltalában nem ritka az önálló tarto
mányok provinciaként említése; III. Gergely pápa 
(731-741) például az „in Baioariorum provincia" for
dulattal élt, amikor Bonifác bajorországi eredményeit 
méltatta.8’ A „provincia" előtt álló „illa" névmás nem 
tűnik különös, mi több, megvető hangzásúnak, ha abból 
indulunk ki. hogy a törvényszöveget összeállító egy
háziaknak Bajorország csupán lakó- és működési he
lyük, nem pedig szülőhazájuk.86

Mindezek alapján felettébb kétségesnek látszik, 
hogy a prológusban foglalt ,.kodifikációtörténeti” 
elbeszélés történelmileg hitelesnek tekinthető.87 
Azonban ha ezen álláspontot elfogadjuk, kérdésként 
merülhet fel, hogy a prológus azon részére nézvést, 
amely nem az isidorusi Etymologiaen alapul, a Lex Ba
iuvariorum szerkesztője milyen előképekre, forrásokra 
nyúlhatott vissza. Childebertet és Chlothart mint 
törvényhozókat már a Lex Salica88 wolfenbütteli kézi
rata is említi.89 A Lex Salica -  a 8. század első fele, 
vagyis a Lex Baiuvariorum keletkezése előtt megfogal
mazott -  prológusának két változata négy férfit is említ 
(electi de pluribus viris quattuor), akik három ülésen 
végleges formába öntötték a frank népjog szövegét.90 A 
négytagú bizottságról szóló elbeszélés tehát jó eséllyel 
a Lex Salica hatására került bele a Lex Baiuvariorumba. 
Claudius és Chadoind nevét a szerző feltehetően 
Fredegar Chronicájából vette át,91 Agilulf neve itt nagy 
valószínűséggel nem történelmi, hanem fiktív, a bajor 
hercegi családra utaló személyt takar,92 a negyedik 
férfi. Magnus nevét illetően megoszlanak a nézetek. 
Konrad Beyerle jól hangzó, ám színtelen és azono
síthatatlan névnek tekinti,93 Peter Landau pedig a nyu
gati gót király, II. Theuderich udvarában 460 táján jog
tudósként tevékenykedő praefectus praetorióval, 
kiemelkedő műveltsége miatt a Sidonius Apollinaris 
által panegyricusban megzengett narbonne-i Mag- 
nusszal hozza összefüggésbe. Nem zárható ki tehát, 
hogy Magnus nevének említése nem más, mint a ger
mán uralkodók jogi tanácsadójának egyfajta prototí

pusa.94 Mindezeket tekintetbe véve -  Landauval egyet
értésben -  megállapíthatjuk, hogy a prológus sugallta 
keletkezéstörténet a Lex Baiuvariorum születésének 
forrásaként nem állja meg ugyan a helyét, azonban szá
mos adalékot nyújt a 8. századi összeállítók jogszem
léletéhez, műveltségéhez, identitástudatához. Azon 
kérdésre, hogy a Lex Baiuvariorumot is megelőzte-e 
egyfajta Pactus legis Baiuvariorum -  miként a Lex 
Alamannorumot a Pactus legis Alamannorum - , meg
nyugtató válasz nem adható, illetve akár csak többé- 
kevésbé hitelt érdemlő hipotézis sem állítható fel.95

A Lex Baiuvariorum keletkezési helye kapcsán máig 
igen jelentős helyet foglal el a szakirodalomban a 
Konrad Beyerle által felállított,96 jelenleg -  többek kö
zött -  Ruth Schmidt-Wiegand által képviselt hipotézis, 
miszerint a keletkezés helye nagy valószínűséggel 
Niederalteich kolostora.97 Isabella Fastrich-Sutty a 
nyugati gót népjognak, egészen pontosan a legkorábbi 
nyugati gót törvénykönyvnek, a Codex Euricianusnak a 
Lex Baiuvariorumxa gyakorolt hatását vizsgálva a kö
vetkező megállapításokat tette: a kompilátorok a bajor 
viszonyokra nem alkalmazható nyugati gót rendel
kezéseket alaposan megrostálták, bizonyos elemeket 
mindenestül elhagytak, másokat pedig ex asse bajor 
anyaggal helyettesítették.98 Hogy e bonyolult és a jog
anyag magas szintű ismeretét feltételező munkát 
elvégezzék, a kompi latoroknak megfelelő segítőkre és 
mind a világi, mind pedig az egyházi joganyagot tartal
mazó könyvtárra szükségük volt.99 Amennyiben e meg
állapítást elfogadjuk, úgy egyfelől sem a frank királyi, 
sem a bajor hercegi udvar nem lehetett megfelelő hely 
a kompilációs-kodifikációs munkára, másfelől pedig 
Niederalteich sem rendelkezett megfelelő könyvtárral, 
illetve scriptoriumma\.100

Ha megmaradunk a legvalószínűbbnek látszó, 740 
körüli keletkezési időszaknál, úgy elvileg ebben az idő
ben három nagyobb központ kínálkozhat a Lex Ba
iuvariorum születési helyéül: Salzburg, Freising és Re- 
gensburg. Salzburgban már a 7. század elején létezett 
egy keresztény szerzetesi közösség,101 amelyet Rupert 
szervezett újjá -  erre utalhat a Gesta Hrodberti „reno- 
vare” kifejezése is102 -  Szent Péter-kolostorként.103 
Ugyanakkor, tekintettel a püspökség 739. évi mega
lapítására, valamint arra. hogy jelentősebb irodalmi te
vékenység csak Virgil 749-es püspökké szentelésével 
vehette kezdetét,104 illetve arra, hogy jogi szövegekkel 
bizonyíthatóan csak 790 után számolhatunk a kolostor 
könyvtárában, nem valószínű, hogy a Lex Baiu
variorumot Salzburgban kompilálták volna. Freising 
ellen a következő érvek szólnak. A püspökség mega
lapítására itt is csupán 739-ben, egy évtizeddel Cor- 
binianus működése (717-728) után került sor, jelen
tősebb kulturális pezsgésről pedig csak Arbeo püspök
sége (764-784) idején értesülünk;105 ezen kívül Frei
sing a 8. században sokkal inkább a Huosi genealógia, 
semmint az Agilolfingek közvetlen befolyása alatt ál
lott, ami szintén nem teszi valószínűvé egy, a központi 
hercegi hatalom mellett állást foglaló törvénykönyv _



megalkotását.106 A harmadik említett város, Re- 
gensburg mellett a következő érvek sorakoztathatok fel. 
Hercegi székhelyként ugyan szintén csupán 739-ben 
emelkedett reguláris püspökség rangjára, bencés kolos
tora, amely hamarosan Szent Haimhrammus (Emme- 
ram) nevét vette fel, már 700 táján Bajorország szelle
mi központja volt. Érdekes módon a szakirodalomban 
elsőként Romuald BauerreiB vetette fel annak a lehető
ségét, hogy a Lex Baiuvariorum Regensburgban 
keletkezett.107 Számos érv szólhat amellett, hogy Re- 
gensburg, illetve pontosabban a Szent Emmeram-ko- 
lostor lehetett a törvény létrejöttének helye, annál is in
kább, mivel a kolostor már a 8. században jelentős 
könyvtárral rendelkezett. Az alábbiakban -  Peter 
Landau érvelését követve -  tekintsük át a Lex Baiuva
riorum regensburgi keletkezése mellett felsorakoz
tatható érveket.108

A Lex Baiuvariorum legkorábbi ismert kézirata, a 
müncheni Universitátsbibliothekben található, 800 
táján keletkezett Codex Ingolstadensis nagy valószí
nűséggel Regensburgban, illetve Regensburg környé
kén keletkezett, ami a törvény szövegének e területen 
való -  a szó szoros értelmében vett -  jelenlétét bi
zonyítja. A kompilátorok a törvény 1. titulusába felvet
ték azon rendelkezést, hogy az egyházi személyek, ne
vezetesen a papok, diakónusok és egyéb klerikusok fe
lett csupán a püspök bír a kánoni rendelkezések alapján 
joghatósággal,109 ami valószínűsíteni engedi, hogy a 
szerkesztőknek legalább egy kánonjogi gyűjtemény de 
facto is rendelkezésére állt. A 8. század közepén Bajor
országban már ismerték az ún. Epitome Hispana című 
gyűjteményt, amit azon tény is bizonyít, hogy a 756-os 
Aschheimi Zsinaton idézték.110 Baturich regensburgi 
püspök és a Szent Emmeram-kolostor apátja 821-ben 
ezen epitome felhasználásával készíttetett kánonjogi
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gyűjteményt, valamint e gyűjtemény 8. századi, kop
penhágai kéziratát a középkorban a regensburgi kolos
torban őrizték, ami valószínűleg 740 táján került oda 
Galliából. Mindezek alapján jó okkal feltételezhető, 
hogy a Lex Baiuvariorum kompilátorai rendelkeztek 
valamiféle kánonjogi műveltséggel, amint ez a törvény 
vonatkozó passzusaiban tükröződik is.111 A II. Alarich 
által kiadott112 Lex Romana Visigothorum csupán 
egyetlen, a Codex Theodosiamtssza\ átfedésben levő11-1 
szöveghelye114 mutat közvetlen kapcsolatot a Lex 
BaiuvariorummaV,1'5 az e passzusban foglalt rendel
kezés pedig arra nézvést állít fel tilalmat, hogy a kleri
kusok ne éljenek egy fedél alatt idegen nőkkel. A köz
vetlen, szövegszerű hatás csekély volta ellenére tény, 
hogy a 8. században Bajorországban volt található e 
törvénykönyv legrégebbi ránk maradt, jelenleg Mün
chenben őrzött116 kézirata, ami egyértelműen jelzi, 
hogy már ekkor jelentkezett valamiféle érdeklődés Ba
jorországban a római jogi hagyományt is közvetítő tör
vénymű iránt. A Lex Baiuvariorum erős egyházi kötő
dése mellett határozottan állást foglal a hercegi szuve
renitás és az Agilolfingek trónigénye mellett, ami való
színűsíteni engedi -  miként Konrad Beyerle is megál
lapította - , hogy a törvényalkotói munkához a szerzete
sek jelentős hercegi segítséget kaptak.117

írásunk végén jó eséllyel elfogadhatjuk Peter Landau 
azon hipotézisét, hogy ez, a szerzetesek és a hercegi 
udvar között fennálló munkakapcsolat jóval szorosabb 
lehetett, ha a Lex Baiuvariorum kompilátorai között 
nem a niederalteichi kolostor, hanem a hercegi székhe
lyen. Regensburgban található Szent Emmeram-kolos
tor szerzeteseit vélelmezzük.118 A 737 és 743 közötti 
keletkezési dátumot támasztja alá a Lex Baiuva- 
riorumban tetten érhető, a germán népjogokat jóval 
meghaladó mértékű egyházi hatás is.
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