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Megjegyzések 
a Lex Baiuvoriorum 

Benedictus Levita általi 
átdolgozásához

A Benedictus Levita által „átdolgozott” -  pontosab
ban: meghamisított -  két Volksrechl-gyüjtemény a 
Leges Visigothorum és a Lex Baiuvariorum.' Je

len tanulmányban azt kívánjuk vizsgálni, hogy Benedic
tus Levita munkája során közvetlenül a 737 és 743 közölt 
keletkezett Lex Baiuvariorumot,2 vagyis az írásba foglalt 
bajor Volksrechtet3 vette-e alapul, vagy pedig valamely 
későbbi, már az egyház számára kedvezőbb normákat tar
talmazó szövegváltozatot, átdolgozást.

A kérdés megjelenése 
a szakirodalomban

A Lex Baiuvariorum Benedictus Levita általi fel-, illetve 
átdolgozásának kérdését és módját illetően már az elmúlt 
másfél évszázad szakirodalma is megosztottságot mutat. 
Kiadásában Johannes Merkel4 is leszögezte Benedictus 
Levita műve kapcsán, hogy abban a Lex Baiuvariorum 
szövegének erőteljes átdolgozása mutatható ki, méghozzá 
egyértelműen az egyház és a klérus javát szolgáló módo
sításokkal -  ennek megfelelően tehát Merkel nem a Lex 
Baiuvariorum szövegvariánsaként adta közre Benedictus 
Levita müvét, hanem csak mintegy függelékként.5

Ezzel szemben Heinrich Brunner, aki az ős-Lex Baiu- 
variorumot -  és a Pactus Alamannorumot - az elveszett 
Merowing királyi törvényből eredeztette,6 a következő
képpen foglalt állást. Szerinte Benedictus Levita szövege 
főszabály szerint megegyezik a Lex Baiuvariorum textu
sával, noha Benedictus Levita szövegében egyes ponto
kon sajátos betoldásokkal találkozhatni, ám csak akkor, 
ha ezek a szöveg „modernizálásán” kívül -  a hamisítói 
szándéknak megfeleltek; ugyanakkor azonban némely ki
egészítések jellege olyan, hogy azok a hamisító szándéka 
felöl nem adnak felvilágosítást.' Bizonyos betoldásokat és 
módosításokat Brunner úgy minősít, hogy azokból nem 
derül lény arra, hogy a hamisítói cél valóban minden eset
ben csupán az egyház számára elérendő kedvezmények 
volnának, illen e megjegyzi, hogy az eredeti szövegek be
toldása olykor csak a hamisítás lényének elleplezését szol
gálja.6 Brunner az egyik, imént említett szöveghely kap
csán azzal érvelt," hogy az utóbb némi módosítással -  és 
bővítve megismétlésre kerül később Benedictus Levitá
nál.1" és éppen ezért kizártnak tartja, hogy a szerző kétszer 

_ dolgozta volna fel, illetve át ugyanazon passzust ami

alapján arra a hipotézisre jut, hogy a második szöveghely 
esetében Benedictus Levita egy, a ránk maradi Lex Baiu
variorum alapjául szolgáló valamely korábbi kéziratból, 
szöveg variánsból dolgozott."

Brunner érvelése -  amint ezt Gerhard Schmitz is meg
jegyzi13 már csupán azért sem tekinthető helytállónak, 
mert Praefatiójában Benedictus Levita maga emeli ki, 
hogy bizonyos szöveghelyeket kétszer, vagy akár három
szor is felhasznál, méghozzá azon indokolással, hogy bi
zonyos, általa írott szövegek első fele azonos, ám a végük 
eltérő, illetve végük azonos, ám első részük eltérő, vala
mint első és záró részük azonos, ám középső részükben 
eltérnek.13 Brúnó Krusch is cáfolni igyekezett Brunner ér
veit -  kiváltképp azt, hogy a „hamisítás” célja nem mindig 
ragadható meg , és a másodikként említett szöveghely14 
kapcsán kiemeli, hogy Benedictus Levita számos esetben 
világi szabályokat fogalmazott át egyházi tartalmúvá.15

Emil Seckel a Lex Baiuvariorum ezen irányú felhasz
nálásával a Capitulare incerti anni dátum in synodo, cui 
interftut Bonifacius apostolicae sedis legátus című, hu
szonnyolc caputból álló gyűjtemény kapcsán foglalko
zott.16 E gyűjteményről Boretius helytállóan úgy nyilatko
zott, hogy -  egy caputtöl eltekintve -  Benedictus Levita 
müvének kivonata,17 tehát nem minősíthető Benedictus 
Levita által használt forrásnak.18 A gyűjtemény valami
kor a 9. század második fele és a 12. század között kelet
kezett, ám közelebbi datálási javaslatot Seckcl sem ad.19 
A gyűjtemény vizsgálódásunk szempontjából azért érde
mei figyelmet, mert utolsó hat -  töredékes -  caputja a Lex 
Baiuvariorum olyan szöveghelyeire megy vissza, amelye
ket Benedictus Levita is felhasznált,30 vagyis a Lex Baiu
variorum egyfajta feldolgozását jelenítik meg.31 Seckel e 
megállapításai indították arra Brunncrt, hogy visszavonja 
azon hipotézisét, miszerint Benedictus Levita a mára el
veszett, Merowing-kori ősszövegből meríthetett munkája 
elkészítése során.32 Seckel ugyanakkor felállított egy el
méletet, amely szerint Benedictus Levita egy állítólagos
-  Lex Baiuvariorum canonice concepta című kompiláció- 
változatból dolgozhatott.33

Seckel álláspontját és az általa feltételezett, Benedic
tus Levita által használt. Seckel által Lex Baiuvariorum 
canonice conceptanak elnevezett kompiláció hipotézisét 
Krusch akárcsak Brunner elméletét -  éles kritikával 
illette.34 Krusch Benedictus Levita forráshasználatát fel
térképezendő felállította azon elméletet, hogy a mű ösz- 
szeállítása során a Lex Baiuvariorum F2- (amely az F.-cso- 
porthoz tartozó, némiképp javított szöveget tartalmaz) és 
(a caputclmek tekintetében elsősorban) B-csoportjába 
tartozó kéziratokat vette alapul, és a kéziratok stemmá- 
ja alapján úgy vélte, hogy a szerző Mainzhoz kötődött.35 
A későbbi szakirodalom ideértve a szövegkiadásokat is
-  nem szentelt figyelmet a Lex Baiuvariorum Benedictus 
Levita általi használatának, méghozzá egészen Schmitz 
tanulmányáig.36



A Lex Baiuvariorum mint Benedictus 
Levita munkáidnak forrása

Kérdés, hogy Benedictus Levita müvének megírása során, 
amikor a Lex Baiuvarionmbó\ merít, vajon az eredeti, hi
teles törvényszövegre támaszkodott-e. vagy pedig annak 
valamilyen átdolgozására. Kiindulópontként Schmitz -  
Brunnerrel egyetértve -  helyesen leszögezi, hogy e kérdés 
megválaszolását a műben található duplikátumok és trip- 
likátumok. vagyis az egyszeres és kétszeres ismétlések27 
segíthetik a következő módon. Amennyiben a Benedictus 
Levita-féle szöveg mindkét esetben azonos, vagyis egya
zonképpen tér el a Lex Baiuvariorum textusatói, akkor 
egyfelől jó eséllyel feltehetjük, hogy Benedictus Levita 
nem kétszer nyúlt vissza a bajor törvény szövegéhez, más
felől pedig vélelmezhetjük, hogy a szerző nem saját ma
gára hivatkozik, vagyis a későbbi szöveghelyen nem a ko
rábbira nyúl vissza.28 L premisszák megléte estén Schmitz 
arra a konklúzióra jut. hogy Benedictus Levita nem a Lex 
Baiuvariorum eredeti szövegéi vette alapul müvéhez, ha
nem annak egy átdolgozott változatát -  s egyúttal felveti 
azt a kérdést is, hogy vajon ő maga lehclctt-e ezen átdol
gozás megalkotója.2''

Ennek példájaként vessük össze Benedictus Levita szö
vegét és a Lex Baiuvariorum már idézett azon rendelkezé
sét, amely a meg nem engedett zsákmányszerzésről szól. 
Eszerint „ha valaki a hadseregben a tartományon belül 
hercegének parancsa nélkülerőszakkal ellenség módjára 
valamit el akar rabolni, akár szénát vagy gabonát akar el
venni. akár házakat akar felgyújtani, ezennel általánosan 
figyelmeztetünk (mindenkit), nehogy ilyesmi történjék. 
És ekként ügyeljen a g ró f  a grófságára, adjon ugyanis 
utasítást centurióinak12 és decanusamak,n  és mindegyi
kük gondoskodjék róla. hogy a neki alávetettek ne vét
senek a törvény ellen. És ha valaki ezt elvetemült módon 
megtenné, azon grófnál keil ellene panaszt tenni, akinek 
az embere ezt elkövette. És ha az a gróf hanyag volna an
nak felderítésében, hogy ki tette, mindent térítsen meg 
saját vagyonából, ám legyen ideje a nyomozásra. És ha 
ezt olyan hatalmas ember teszi, akit a gróf nem tud meg
büntetni. akkor jelentse be hercegénél, és a herceg büntes
se meg a törvény szerint. Ha szabad, negyven solidussm\ 
tartozik, és mindent hasonlóval kell megtérítenie. Ha ezt 
szolga teszi, halállal bűnhődjék, ura pedig mindent térít
sen meg hasonlóval, mert nem figyelmeztette szolgáját, 
hogy ne kövessen el ilyet. Mivel ha tenmagatokat felfaljá
tok. hamarosan végeket lesz..'4 A gróf azonban ne mulasz- 
sza el őrizni hadseregét, hogy ne vétsenek tartományában 
a törvény ellen."35 Az eredeti szöveget idézve: „Si quis in 
exereitu infra provinciám sine iussione ducis sui per for
da hostile aliquid praedare voluerit aul foenum toliere, 
aut gramm vei casas incendere, hoc omnino testamur, ne 
fiat. El exinde liahear comes curam in suo comilatu: ponat 
enim ordinationem suam super ceniuriones el decanos, el 
unusquisque provideal suos, quos regit, ul contra legem 
non faciant. El si aliquis praesumptiosus hocfecerit, apud 
comitem illő sit requirendum, cuius homo liocfecit. El si 
ille comis neglexerit inquirere. quis hoc fedi, ille omnia de

suis rehus reslilual; tamen tempus requirendi habeat. El si 
lalis homo potens hoc fecerit. quem ille comis dislringere 
non potest, tunc dicat duci suo, el dux Ultim distringat se- 
cundum legem. Si liter est, XL solidis sit culpahilis, el om
nia similia restituat. Si servus hoc fecerit, capilale erimine 
subiaceat; dominus verő eius omnia similia restituat. pro 
qua re servo suo non contestavil, ul lalia ne facérét. Quia 
si vosmet ipsis comeditis, cito deficiatis. Comis tamen non 
neglegat custodire exercitum suum, ut non ficiant contra 
legem in provincia sua.

Ugyanezen rendelkezés Benedictus Levita szövegében 
a következőképpen hangzik: „Si quis in exereitu infra 
regnum sine iussione dominica per vim hostilem aliquid 
praedari voluerit auffenum toliere au f granum sive peco- 
ra maiora vei minors domusque infrangere veI incende
re haec ne fan t, omnino prohibemus. Quod si ab aliquo 
praesumptioso factum fuerit, LX solidis. si liter est, sit 
culpahilis et omnia similia restituat, aut cum XII testibus 
se purget. Si verő servus hoc fecerit, capitali sententiae 
subiaceat, et dominus omnia similia restituat, quia ser- 
vum suum non correxil nec custodivit, ut talia non per- 
petraret. Quoniam si nos ipsos commedimus, cito defi- 
ciemus. Unusquisquc tamen custodiat exercitum suum, ne 
aliqua depraedatio infra regnum fiat. qtti non vult legibus 
emendare, quae s iti commissi iniuste fecerint. Dignum 
est enim, ut magistri vei seniores pro s iti commissis red- 
dant rationes, si aliquid praedare egerint aut iniuste fe
cerint, eo quod eos ita correctos non habent, ut talia non 
audeant perpetrare. ”37 A Benedictus Levita által eszkö
zölt változtatások egyfelől nyelviek, másfelől tartalmiak. 
A nyelvi módosítások kevéssé számottevőek: a „ fortiam " 
a „vim", a „ve! casas" a „domosque", a „testamur" a 
„prohibemus" kifejezésekkel egészül ki.’8 A tartalmi kü
lönbségek szempontjából a „provincia" helyett a „reg
num ” szó áll, s a gróf (comes) szerepéről hallgat a szöveg, 
akinek a Lex Baiuvariorum a centuriók és a decanusok 
feletti felügyeletet hatáskörébe utalta. Hasonlóképp töröl
te Benedictus Levita a szövegből a hercegre (dux) utaló 
részt, valamint a büntetést a bajor rendszer helyett a frank 
szerint adta meg.39

Mindennek fényében megállapítható, hogy Benedictus 
Levita a Lex Baiuvariorum vonatkozó szöveghelyét nem 
kétszer dolgozta át. hanem egyszer -  ugyanakkor kérdéses 
természetesen, hogy a második könyv szöveghelye csu
pán az első könyvének másolata-e, vagy pedig mindket
tő egy korábbi átdolgozásra megy vissza. Schmitz azon 
álláspontra helyezkedik, miszerint a második könyv vo
natkozó szöveghelyében40 találhatjuk meg az eredeti vál
tozatot. lévén hogy ennek rubricatiöyá tartalmazza a „sine 
iussione dominica" kitételt, amint a Lex Baiuvariorum 
rubricatiója is a „sine ducis iussione" fordulatot.1" Sec
kel szerint nagy valószínűséggel noha Benedictus Levita 
olykor a főszövegből emelte ki a rubricatiók szövegét -  e 
rubricatio nem más. mint az eredeti átfogalmazása.12 Fi
gyelmet érdemel továbbá azon tény. hogy Benedictus Le
vita munkája első könyvének imént idézett szöveghelyc 
-  azon értelemben, hogy az e cselekményt megvalósító 
szolga halállal lakoljon -  a „capitali eriminisubiaceat " f  
a második könyv textusa ezzel szemben viszont a „capi-



tali sentendae subiaceat" fordulatot tartalmazza.44 A ,.ca 
pitali crimini subiaceat "45 fordulat jóval archaikusabb 
megfogalmazást mutat, mint a második könyvben olvas
ható változat, ugyanakkor a második könyv mbricatiója 
szinten e kifejezést őrzi -  mindez pedig arra enged követ
keztetni, hogy a második könyv vonatkozó textusa nem az 
első könyvből került átvételre, hanem arra, hogy e pon
ton Benedictus Levita nem közvetlenül a Lex Baiuvario- 
n f/nból, hanem annak egy kivonatából dolgozott.41’ Arra 
nézvést, hogy e kivonat mikor keletkezett, Schmitz sze
rint az idézett második szöveghely adhat felvilágosítást,4 
amely a „magistri veiseniores" felelősségét szabályozza 
ugyanabban a szellemben, mint a Lex Baiuvariorum szö
vege a grófét, aki saját vagyonából köteles a conpositiót 
megfizetni abban az esetben, ha az elkövetőt nem tud
ja felderíteni. Brunner szerint e betoldás értelemszerűen 
nem a Mcrovingok korának szellemiségét tükrözi, hiszen 
ekkoriban a katonai szervezet nem ismerte a senioratus 
intézményét.4* Amennyiben azonban Brunnerrel együtt 
feltételezzük, hogy Benedictus Levita a Lex Baiuvario
rum eredeti változatát használta, amelyből a comesre vo
natkozó utalást még nem törölték, akkor valószínű, hogy 
Benedictus Levita maga toldotta meg a szöveget a fenti 
kiegészítéssel ebben az esetben viszont jó eséllyel Bene- 
dictusra mint szerzőre vezethető vissza az összes, művé
ben található változtatás.49

Benedictus Levita forráshasználatának jobb feltérké
pezéséhez elengedhetetlen munkája mbricatió inak alapo
sabb vizsgálata" Olivér Munsch elemzése kimutatta, hogy 
a Lex Baíuvariorum -  elsősorban F-jelzetü kéziratai - , a 
Liber legum és Benedictus Levita fejezetcímei számos 
ponton egyezést mutatnak, ugyanakkor azonban eltérések 
is felfedezhetők ezek körében.50 A módosítások kapcsán 
vélelmezte, hogy azok Benedictus Levitától származnak.

A Lex Baiuvariorum caputcímei 
Benedictus Levitánál

Benedictus Levita müvének caputcímei közül harminc- 
kettő kapcsolatba hozható a Lex Baiuvariorum vonatkozó 
passzusainak caputcímeívcVmbricatióivd]. Az alábbiak
ban ezeket kívánjuk grammatikai és stiláris szempontból 
áttekinteni.

Az idegen rabszolgától történő vásárlást szabályozó 
„Si a servo alieno comparaverit'"' cím Benedictus Levi
tánál „De eo. qui a servo alieno aliquid comparaverit”-2 
formában jelenik meg. A vérfertőzö házasságok tilalmát 
mind a Lex Baiuvariorumban,53 mind Benedictus Levi
tánál54 a „De nuptiis incestis prohibendis" cím foglalja 
össze. Míg Benedictus Levita caputcíme arról is rendel
kezik. hogy az egyház szolgáit megsértő háromszoros 
conposidót köteles fizetni IVt. si quis ministros eccle- 
siae iniuriaverit, hoc tripliciter conponat),5- addig a Lex 
Baiuvariorum caputcíme csupán a conpositio mértékének 
kérdését tartalmazza (De conposidone ministrorum eccle- 
siae [quomodo conponantur]).ih Az egyházat kellő tisz
teletben nem részesítök kapcsán Benedictus Levita már a
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caputcímben meghatározza a conpositio összegét, neve
zetesen ötven solidusX (Jt. si quis contumax reverendám 
ecclesiarum non habét, quingentos componat solidos),' a 
Lex Baiuvariorum viszont csak az egyházi menedékjogot 
igénybe vevőkről beszél (De his qui rei sunt et confugium 
fecerint ad ecclesiam).™ A vasárnapi munkavégzés tilalma 
Benedictus Levitánál a „De eo. qui die dominico opera 
servilia fecerit ”,59 a Lex Baiuvariorum bán a „ De diebus 
dominicis "60 formában jelenik meg. A tartományon belül 
elkövetett rablás tényállását Benedictus Levita is említi 
(De his. qui infra regnum aliquid rapuerint)f a Lex Baiu
variorum azonban -  keletkezésének történeti körülményei 
okán -  kiemeli, hogy c bűncselekményre a herceg engedé
lyével került sor (Si quis infra provinciám, ubi dux exerci- 
tum ordinaverit. sine ducis iussione aliquid predaverit) F 

Az idegen rabszolga lopásra történő rábeszélésének 
megfogalmazása Benedictus Levita munkájában jóval 
klasszikusabb (De eo. qui alienum servum adfurtum sua- 
serit),a  a Lex Baiuvariorumban pedig a vulgárlatin jel
legzetességeit erősebben mutató megfogalmazásban (Si 
alienum servum in furtum suaderit)M jelenik meg, akár
csak az. éjjel tetten ért tolvajra vonatkozó előírás (De fűre 
nocturno tempore cap to f Für nocturno tempore captus 
in furto66). Benedictus Levita a caputcímben a lopott do
log jóhiszemű vásárlójáról szól (De eo. qui de fűre nes- 
ciens aliquid comparaverit),67 a Lex Baiuvariorum pedig 
ugyanezt feltételes módban fogalmazza meg (Si nesciens 
de fűre aliquid comparaverit).'* Más állatának megölése 
kapcsán Benedictus Levita az éjjeli és az alattomos elkö
vetési módot is említi (De eo. qui occulte in nocte vei in 
die alterius animál occiderit),^ addig a Lex Baiuvariorum 
ca/? (//címében csak az alattomban történő elkövetés kerül 
említésre (Si occulte alienum animal interfecerit) . 0 Más 
állatának megölése kapcsán Benedictus Levita a cselek
mény tagadását is belefoglalja a caputcímbc (De eo. qui 
occiderit alienum animal et non negaverit), ' a Lex Baiu
variorum viszont csak az állat véletlen megöléséről szól 
(Si casu occiderit alienum animal).12

Míg Benedictus Levita munkája a tudván lopott do
log megvásárlását említi a caputcímben (De eo. quifur- 
tivam rém scienter em eritjf addig a Lex Baiuvariorum 
caputcíme csak a lopott dolog megvásárlását jelzi (Idein • 
ut supra-De Jurtiva re comparata).1A Benedictus Levita 
a tolvajtól megőrzésre átvett dolog, vagyis az orgazdaság 
tényállást bővebben, pleonasztikusan írja le (De eo. qui de 
latrone furdvam rém scienter ad custodiendum accipit). ' 
a Lex Baiuvariorum pedig szűkszavúbban (De custodia 
furdvae rei).lb Az elhamarkodott eskütételre vonatkozó 
előírás megfogalmazása Benedictus Levitánál gerundivá- 
lis szerkezetben (De sacramends leviter non iurandisff 
a Lex Baiuvariorumban pedig prohibitiv formában kerül 
megfogalmazásra (Ut sacramenta non c ito fa n t) f  A ha
mis" eskü tényállása Benedictus Levitánál vonatkozói 
mellékmondatban (De eo. qui contra caput alterius falsa 
suggesseritff a Lex Baiuvariorumban viszont csak egy
szerű jelzős szerkezettel nyer megfogalmazást (De falsa 
suggesdone).m Más házának felgyújtása kapcsán a Bene
dictus Levita a ca/uz/címben kiemeli, hogy akár szabad, 
akár szolga házáról is lehet szó (De eo. qui per invidiam



Joliim liberi vei servi dornunt incenderil)*' ezzel szem
ben a Le.x Baiuvaríorum csak a tűzgyújtás tényét emeli 
ki (De immissione ignis per noc/em).K A más szolgája el
len emelt hamis vád kapcsán -  amelynek következtében a 
szolgát tortúrának vetik alá. és az abba belehal -  Benedic- 
tus Levita már a ca/w/címbcn jelzi, hogy a vádemelő egy 
hasonló értékű szolgát köteles adni a tulajdonosnak (öt, 
si quis sen-um iniuste accusaverit alienum doniino sitiiile 
mancipium pro lioc facto reddatj,83 ezzel szemben a Lex 
Baiuvariorum caputcíme csak a más szolgája ellen emelt 
hamis vádat említi (De accusatione servi alterius).u

A közutakról szóló előírás caputcíme mind Benedictus 
Levitánál, mind a Lex Baiuvariorumbw ugyanolyan for
mában kerül megfogalmazásra (De via publica),*s akár
csak a szomszéddal közös út kapcsán megfogalmazott 
előírás caputcíme (De via convicinali,).*' A források szeny- 
nyezéséröl szóló caput címében Benedictus Levita utal az 
elkövetési magatartásra is (De eo, qui fontéin inquinave- 
r it) f  míg a Lex Baiuvariorum csupán azt jelzi, hogy az. 
előírás a kúttal áll kapcsolatban (De fonté).u  A megőrzés
re átadott nemesfém ellopása kapcsán Benedictus Levita 
felsorolja az aranyat, az ezüstöt és általános jelleggel az 
ékszert mint gyűjtőfogalmat, ám csupán a megőrzés té- 
nyéről tesz említést (De eo, cui auntm vei argentum aut 
oinamenla commendatajuerint/f a Lex Baiuvariorum vi
szont csak az aranyat és a lopás tényét említi (Si auntm 
furaverit)!*' A perlűggőségben lévő dolog eladási tilal
mát Benedictus Levita expressis verbis megfogalmazza a 
caputcimben (öl rém in contenlione positam non liceat 
vendere),"' míg a Lex Baiuvariorum csak a pcrfüggöség 
tényét említi meg (De re in contenlione posita).K A saját 
szolga eladásának tényállása kapcsán Benedictus Levita 
megemlíti a caputcimben az eladás tényét is (De eo, qui 
sen-um suwn vendiderit)."' ezzel szemben a Lex Baiuvari
orum csak a saját rabszolga fogalmát emeli be a címbe (Si 
servum proprium)"4 A saját szabadságát különvagyoná
ból. azazpeculiumábóí megváltó szolga kapcsán Bencdic- 
tus Levita felveszi a caputcímbe a peculiunna vonatkozó 
utalást (De eo, qui peculio suo fuerit redemptus, sc n 'o ff  
a Lex Baiuvariorum viszont csak a szabadság megváltását 
említi (Si setvus de suo fuerit redemptusj.1'6

A más dolgának eredeti helyéről történő elvitelét 
szankcionáló caput címében alapvető eltérés mutatkozik 
a két forrás között: Benedictus Levita e tényállást említi 
a rtz/w/címben (De eo, qui causam alterius tulerit de loco 
suo).'' a Lex Baiuvariorum azonban a hajóról szól csupán, 
lévén hogy e rendelkezés eredetileg arra vonatkozhatott 
(De navibus).m Az idegen halott megtalálása és elteme
tése kapcsán Benedictus Levita caputcíme a megtalálás, 
a Lex Baiuvariorum az eltemetés momentumát emeli ki 
(De eo, qui alicuius mortuum repperieritjf anélkül azon
ban. hogy a halon idegen voltát említené (Si Immaverit 
mortuum)."*' Az adásvételt szabályozó caput címe Bene
dictus Levitánál az irreálisan alacsony áron. vagyis potom 
áron kikényszerített és éppen ezért érvénytelen szerződé
seket említi (De venditionibus viii pretio detractis vei vi- 
tiosis).'1" a Lex Baiuvariorum pedig az adásvétel alakisá
gát (De venditionis forma).'"2 Az árrának nevezett zálog 
kapcsán Benedictus Levita a visszaadási kötelezettséget

_________ Jog
törléneli szemlev —^

is hangsúlyozza a caputcimben (öt, qui arras dederit pro 
quacumque re, pretium reddere conpel!atur),m  a Lex Ba
iuvariorum viszont csak a jogintézmény nevét említi (De 
arris).m  Azon előírás caputcíme, amely az átutazó ide
genek háborítatlanságát hivatott garantálni, Benedictus 
Levitánál e követelményt is tartalmazza (öt peregrinus 
transeuntes nemo inquietet),'05 a Lex Baiuvariorum azon
ban csak az idegeneket nevezi meg (De peregrinis)
Az idegen dolog eladásáról szóló caput címében csupán 
grammatikai különbség fedezhető fel a két forrás között: 
Benedictus Levitánál a tárgy megjelölése vonatkozói mel
lékmondatban (De eo, qui rés alienas vendiderit),'"1 a Lex 
Baiuvuriorumbm pedig feltételes mondatban szerepel (Si 
rés alienas vendiderit).m

Míg az idegen jószág szemének kiütése kapcsán Bene
dictus Levita caputcímében a négylábú jószág, vagyis a 
quadruples kifejezés szerepel (De eo, qui alicuius quad- 
rupedi m űm  oculum excusserit)'w addig a Lex Baiuvari- 
orumébán az általánosabb animal szó (Si oculum alterius 
animalis excusserit)."0 Azon jogellenességet kizáró ok, 
ha valaki a király vagy a herceg parancsára öl meg vala
kit. a//?;tfcímbeni megfogalmazása csupán grammatikai- 
lag tér el egymástól a forrásokban: Benedictus I.evitánál 
vonatkozói mellékmondatban (De eo, qui iussu regis vei 
ducis aliquem occiderit),"' a Lex Baiuvariorumbm pedig 
feltételes mondatban olvasható (Si quis regis vei ducis siti 
iussione hominem interfecerit)."2

A caputcímck szerkezete Benedictus Levitánál igen 
egységes: a harminckét címből huszonhat a „de"pracpo- 
silióval, ezek közül húsz pedig a de eo, ill. a de his fordu
lattal kezdődik, ezzel szemben a Lex Baiuvariorum ese
tében tizenhárom cím kezdőszava „si", tizenhaté „de", 
egy „de his", egy „ut". egy"3 pedig atipikus. Benedic
tus Levita fogalmazásmódja a következőképpen alakul: 
ha csak a tényállásra utal, akkor a cím kezdőszava „de”, 
amennyiben pedig annak tartalmát is összefoglalja, akkor 
„ut"."4 Schmitz úgy foglal állást, hogy e szerkesztésmód 
egyértelműen az egységességre törekvő szerző alkotása, 
ha ugyanis Benedictus az eredeti szövegben az általa pre
ferált megfogalmazást olvasta, akkor azt átvette, ha pedig 
nem. akkor a szöveget saját stílusérzésének megfelelően 
átalakította.115 Anélkül, hogy érvelését hosszabban tag
lalnánk, lévén hogy az új adalékokkal aligha gazdagítha
tó, Schmitz nézetével egyetértve megállapíthatjuk, hogy 
műve megírása során Benedictus Levita a Lex Baiuvario
rum egy régi és jó minőségű kéziratát használta fel. arra 
azonban aligha kaphatunk a textus alapján választ, hogy 
ez a bajor lex melyik kézirata lehetett."”

Az egyházi érdek megjelenése 
Benedictus Levita munkájában

További kérdésként merül fel. hogy a Lex Baiuvariorum 
Benedictus Levita általi átdolgozása milyen mértékben 
tekinthető az egyház érdekeit határozottabban érvény
re juttató munkának. Seckel amellett foglalt állást, hogy 
Benedictus Levita erőteljesen az egyház érdekeit kívánta



szolgálni az átdolgozással.117 Tekintsük át, hogy Benedic- 
tus Levita munkájában -  az előbb említett caputcímekhez 
tartozó capulok közül, ám immáron függetlenül azoknak 
a Lex Baiuvarionwihoz fűződő nyelvi viszonyától mely 
előírások foglalkoznak egyházi tárggyal, és melyek nem!

Nem tartalmaznak egyházi vonatkozást, illetve sem
mi olyan módosítást, amely a Lex Baiuvariorumhoz ké
pest hangsúlyosabban egyházi vonatkozású, a következő 
szabályozási tárgyak: a szolgától való vásárlás a szolga 
tulajdonosának tudomása nélkül, valamint ezen ügylet 
érvénytelensége;"11 az ország/tartomány területén elköve
tett rablás hadjárat során;11,1 a szolgának tulajdonosa sé
relmére elkövetett lopásra történő felbujtása;120 a tolvaj 
éjjeli elfogása, illetve annak -  amennyiben a zsákmányt 
megtalálják nála büntetlen megölése;121 a lopott dolog 
jóhiszemű megvásárlása és az azzal összefüggő eljárás
jogi kérdések;122 a más állatának éjjel vagy nappal, ám 
alattomban történő megölése;12’ a más állata megölésé
nek beismerése;124 a tudván lopott dolog megvásárlása;125 
az orgazdaság;121' a hamis vád;127 a gyújtogatás;128 a más 
szolgája ellen emelt hamis vád;121' a közutak eltorlaszolá
sa:1’" a magánhasználatban lévő utak eltorlaszolása;1’1 a 
forrásszennyezés;1’2 az idegen értékek megőrzése és eltu
lajdonításuk esetén megtérítése;1”  a perfüggőség alatt álló 
dolgok eladásának tilalma;1’4 a szolga eladása esetén tu
lajdonosának igénye a szolga vagyonára;1’5 a szolga lehe
tősége szabadságának megváltására saját vagyonából;1’" 
más dolga elvitelének tilalma;1’7 túl alacsony áron kikény- 
szerített eladás és kellékszavatosság;1’8 az airaadás esetén 
az eladás kötelezettsége;1’1' az idegen dolgok eladása;140 a 
más állata szemének kiütése141 és a király parancsára el
követett emberölés.142

Kétségkívül az egyházi érdekszférába is sorolható a 
vérfertőzö házasságok tilalma;14’ a klerikusokkal szem
beni erőszak;144 az egyházi menedékjog megsértése;145 a 
vasárnapi munkavégzés tilalma;141’ a könnyelmű eskükre 
vonatkozó tilalom;147 az idegen halott eltemetése kapcsán 
megfogalmazott szabály148 és az idegenek/zarándokok 
nyugalmát biztosító előírás.14" Ugyanakkor stricto sensu 
csupán a vérfertőzés, az egyháziaknak okozott sérelem, a 
templomi menedékjog kérdése és a vasárnap megszente
lése minősíthető olyan szabályozási tárgynak, amely el
sődlegesen az egyház hatáskörébe, illetve érdekszférájába 
esik.15" Érdemes áttekinteni, hogy e pontokon Benedictus 
Levita munkája mennyiben tartalmaz az egyház számára 
kedvezőbb előírásokat, mint a Lex Baiuvariorum.

A vérfertőzö házasságok tilalmában Benedictus Levi
ta és a Lex Baiuvariorum szövegében mindössze három 
szóazonosság mutatható ki: „Nuptias prohibemus inces- 
las ".l51 Míg a Lex Baiuvariorum felsorolja mindazon ro
konokat és rokonsági fokokat, akiknek, illetve amelyen 
belül nem lehet házasodni.152 addig Benedictus Levita csu
pán az affinitatis HneáX említi, vagyis azon fokot, amed
dig a törvényes öröklés rendje terjed. Seckeilel szemben

Schmitz azon -  nézetünk szerint is megalapozott nézetet 
fogalmazza meg, hogy az átdolgozás magára Benedictus 
Levitára vezethető vissza, s éppen ezért nem szükséges c 
ponton más forrás behatásával számolnunk.15’ A kleriku
soknak okozott sérelem, valamint az egyházi menedék
jog megsértése kapcsán a conpositio Benedictus Levitánál 
háromszorosra, diakónusok, papok és püspökök esetén 
négyszeresre emelkedik.154 A Lex Baiuvariorumbun tari- 
fálisan meghatározott negyven solidus békepénzt155 Bene
dictus Levita kétszáz solidusra emeli, valamint az egyházi 
asylum területét is kiterjeszti, vagyis eszerint nem csupán 
a templom épülete, hanem porticusa, vagyis előtere is ide 
számítandó.156

A vasárnap megszentelése kapcsán a Lex Baiuvario
rum részletesen felsorolja egyrészt, hogy milyen munkák 
számítanak tilosnak, másrészt, hogy a visszaesés, illetve a 
második visszaesés esetén milyen szankciót kell kiszabni, 
harmadrészt pedig, hogy miként kell eljárni, ha az elkö
vető szabad, illetve szolga.157 Ezzel szemben Benedictus 
Levitánál csak azon magatartás kerül kiemelésre, hogy 
aki vasárnap fuvaroz, veszítse el jobb ökrét, aki pedig 
más hétköznapi munkát végez, azt a papok javítsák meg, 
méghozzá úgy, ahogy az egyéb mulasztások esetében a 
bírák szokták (sicut de reliquis neglegentiis iudicibus 
emendari sólet). Ha ez nem vezet sikerre, akkor a világi 
bíráknak kell átadniuk, akik kötelesek elrendelni, hogy 
a bűnös engedelmeskedjék a papoknak.158 A világi bírák 
itt mintegy a papság segítőiként jelennek meg, amit a in
dexeknek a Lex Baiuvariorum által is biztosított kiemelt 
helyzete magyaráz.159 Azon tényt, hogy a világi bírákat 
az egyháziak azon esetben segítségül hívhatták, ha az el
ítélt nem volt hajlandó eleget tenni az ítéletben foglaltak
nak, példázza az a rendelkezés, amely szerint a püspöke 
ítéletének ellenszegülő klerikussal szemben a világi bírák 
(per iudices saeculares) közreműködésével hajtandó vég
re a büntetés.160

Következtetések

Tekintettel azon tényre, hogy a Lex Baiuvariorum első ti
tulusa kizárólag egyházi ügyekkel foglalkozik, Benedic
tus Levitának számos lehetősége nyílt volna kompi lációja 
összeállítása során arra, hogy az egyház érdekeit határo
zottabban előtérbe tolja, illetve érvényre juttassa, ha való
ban ez lett volna a célja.161 Minthogy Benedictus Levitára 
eleve nem jellemző kompilációinak valamiféle eleve le
fektetett koncepció szerinti összeállítása,162 hiszen mun
kamódszere a szószerinti átvételtől a nyelvtani-stiláris 
javításon-átíráson át egészen az egyértelmű hamisításig 
teijedt, megállapítható, hogy Benedictus nem egy -  fel
tehetőleg sohasem létezett -  Lex Baiuvariorum canonice 
conceptál segítségül híva módosította a bajor lex szöve
gét, hanem saját elgondolása alapján.16’
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történeti szemle
Nót.ári, T amás:

Bcmerkungen zu dér von Benedictus Levita überarbeitete Fassung dér LexBuiuvuríorum
(Zusammenfassung)

lm vorliegenden Aufsatz soll die von Benedictus Levita 
erarbeitete Fassung der Lex Baiuvariorum, d.h. des -  mit 
groBer Wahrscheinlichkeit -  zwischen 737 und 743 ent- 
standenen bayerischen Volksrechtes untersucht werden. 
Nach dem Überblick der bezüglichen Fachliteratur wird 
die Lex Baiuvariorum als Quelle der Arbeit des Bene
dictus Levita untersucht, wobei es uns hauplsachlich um 
die Klarung jener Frage geht, ob Benedictus Levita eine 
der alteren. oder eine jüngerc, den kirchlichcn Interes- 
sen gemaB überarbeitete Handschrift der Lex Baiuvari- 
orum als Quelle verwenden hat. Hiemach werden die

Kapitelüberschriften des Benedictus Levita mit jenen 
der mafigebenden I landsehiften des bayerischen Volks
rechtes vcrglichen, und abschlieBend das Erscheinen der 
kirchlichcn Interessen, bzw. die Stellung der Kirche im 
Werk des Benedictus Levita behandelt. Hierbci wird es 
deutiich. daB -  da der erstc titulus der Lex Baiuvario
rum sich ausschlieBlich mit Kirchensachen befasst 
obwohl Benedictus Levita die Möglichkeit gehabt halté 
die Interessen der Kirche stárker in den Vordergrund zu 
rücken, in seiner Fassung keine derartigc Tendenz erfasst 
werden kann.
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Bevezetés

Minden emberi közösség elemi érdeke, hogy tag
jai! ne csupán a liberális ,.ne tedd azt, amit nem 
szeretnél, hogy veled tegyenek” elve vezérelje, 
hanem az aktív, altruista ..tedd azt. amit szeretnél, hogy 

veled tegyenek”1 erkölcsi alapprincípiuma is. ..Ezt a kö
zösségi érdeket az egyén felé a vallási parancsok és társa
dalmi normák egész sora közvetíti. Magyarországon már 
az önálló állam kialakulásának időszakában megjelentek 
azok az intézmények, amelyek a mai nonprofit szerveze
tek ősének tekinthetők, sőt, annak az együttműködésnek 
a csírái is, amelyet napjainkban mint a kormányzati és a 
nonprofit szektor közötti munkamegosztást szoktunk em
líteni. Géza fejedelem és István király a lázadó pogány 
vezetőktől elkobzott birtokok egy részét a katolikus egy
háznak és a Magyarországra hívott szerzetesrendeknek 
adományozta Mint Kecskés László írja,3 ez a vagyonát- 
engedés pontos előképe volt a későbbi alapítványtételnek, 
hiszen minden olyan követelménynek eleget tett. amely
nek a mai alapítványok létrehozásakor meg kell felelni. 
Az alapító a vagyont tartós közérdekű célra adományoz
ta, azt a későbbiekben v issza nem vonhatta, joga volt vi
szont ahhoz, hogy előírásaival befolyásolja a vagyonból 
származó jövedelmek felhasználását. A középkori magyar 
királyság történetén végigvonuló tendencia, hogy az ala
pítványok rendszerint vallási-oktatási célokra jöttek létre. 
Ezeknek a céloknak az elérése, valamint a vagyon keze
lése szervezet létrehozását követelte meg az alapító ter
mészetes vagy jogi személytől. Ezek tipikusan iskolák, 
felsőtanodák voltak, amelyeket többnyire az alapító (vagy 
az általa kijelölt jogi személy, rendszerint egyházi entitás)

Rixer Adóm

A civilség általános 
és jogi jelentése 
Magyarországon 
a kezdetektől 1989-ig

felügyelt. Minthogy az alapítványtétel királyi jóváhagyást 
igényelt -  a római katolikus egyház esetében a főkegyúri 
jogból adódóan az alapítványok felett a király is fel
ügyeletet gyakorolt.'1

A civilség és az egyház kapcsolata

Az egyháznak (a szerzetesrendeknek) nemcsak a keresz
tény tanítások, illetve a hit teijesztése volt a feladata, 
hanem a szükséget szenvedők gyámolítása is. Az evan
gélium parancsa alapján keresztényi kötelezettségnek 
számított az adakozás, akár -  értelemszerűen egyházi 
intézményeknek, akár konkrét, szükséget szenvedő sze
mélyek javára. A szerzetesrendek a királyi adományokon 
túl más világi személyektől is kaptak olyan birtokokat, 
birtokrészeket, amelyek átengedésével a támogatók a 
legelesettebbek ellátásához kívántak hozzájárulni. Tehát 
a világi hatalom (a király), az egyházi szervezetek és a


