
GYÖNKI VIKTÓRIA

A longobárdok

(Bevezetés) A népvándorlás hosszú századai elhozták a véget a Római Birodalom számá-
ra. Az európai kontinens hatalmi viszonyainak gyökeres átformálói közé tartozó germán 
népek sorába tartoztak a gótok, a vandálok, a frankok, a gepidák, a longobárdok és még 
sok kisebb nép. Dolgozatom a longobárd néprQl fog szólni; mitikus eredetüktQl egészen 
államuk tulajdonképpeni megsz_néséig, a frank függQségbe kerüléséig. Vándorlásaik 
során a mai Magyarország területén, az egykori Pannonia provinciában is megállapodtak 
egy idQre, így e nép részese lehetett annak a mozgásnak, amely csak a honfoglalás után 
ért véget a Kárpát-medencében.

(A longobárdok eredete és történetük Pannóniában) A longobárd QstörténetrQl leg-
részletesebben Paulus Diaconus ír Historia Longobardorum (A longobárdok története) 
cím_ munkájában, amely a VIII. században keletkezett. Paulus felhasználja az Origo 
Gentis Longobardorum (Longobárd eredettörténet) 668–670-ben írt változatát. Ennek 
az írásnak, valamint a közhiedelem nyomán írta, hogy a longobárdok (másik nevükön: 
winnilek) Qshazája Scandinavia, illetve Scadanan szigete. Ez volt minden germán nép 
bölcsQje, ezért Germániának is nevezték. Ez az Qshaza-elképzelés Ablabius elveszett 
gót-történetébQl maradt meg, és Jordanes Geticájában maradt ránk (551). Ez a toposz a 
VI–VII. századi frank, a burgund és a szász eredetmondában is elQfordul. Egyes elkép-
zelések szerint az Origoba is csak a VII. század környékén kerül bele Scadanan szigete. 
SQt, a frank Fredegarius egyenesen a kontinensre helyezi a longobárdok Qshazáját.

Az Qshaza elhagyásáról a következQ történet maradt fenn: Scadanan szigetének 
lakossága annyira felduzzadt, hogy egy részük kénytelen volt elvándorolni. Három 
csoportba osztották fel magukat, és sorsot húztak. A vesztes csoport elindult új hazát 
keresni egy ikerpár, Ibort és Aiot vezetésével, akiknek mitikus Qsanyjuk Gambra volt. 
Így érkeztek el Scoringába,1 ahol a vandálok adófizetésre akarták Qket kényszeríteni. A 
longobárdok azonban nem voltak hajlandók erre, így harcra került sor. Freyához, Wotan 
feleségéhez könyörögtek segítségért. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a nép elneve-
zésének a legendája is. Ugyanis Freya utasítására a longobárd asszonyok hajukat az 
arcuk elé rakták, hogy Wotan Qket is férfinak nézze, és támogatása biztos legyen. Erre 
a cselre azért volt szükség, mert a férfiak kevesen voltak. A hosszú hajból így hosszú 
szakáll lett, és ennek megfelelQje a „longobardorus” szó. Így a longobárdok elnyerték 
az istenek támogatását, és egyúttal a gyQzelmet is.

A scorgiai tartózkodás a Wotan-féle történettel szemben azonban nem csak legenda. 
Több régészeti feltárás is bizonyítja, hogy a longobárdok legalább egy évszázadot el-
töltöttek az Elba mentén.

Visszatérve a longobárdok vándorlásához: Scorgia után Mauringába mentek,2 ahol 
sok rabszolgát tettek szabaddá. Innen pedig Golandába3 vándoroltak, és a továbbiakban 
is az Elba mentén haladtak. 

Ibort és Aio halála után Aio fia, Agelmund, mint király uralkodott a longobárdok fe-
lett, utána pedig sorban: Lamisso, Lethu, Hildeoc, Gudeoc4, Claffo és Tato.
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A longobárd társadalom a Kr. u. II. században átalakuláson ment keresztül. A 
fegyveres nép háttérbe szorult, megjelentek a királyok. Ezek hatalma a fegyveres 
kíséreten nyugodott. Az elsQ longobárd király 380/400 körül kerülhetett hatalomra. 
Az elQbbiekben felsorolt, mitikus királyok után az elsQ biztosan történeti személy 
Gudeoc volt a Lething nemzetségbQl, aki 480 körül a cseh medencébe vezeti né-
pét. Unokája, Tato vezetésével foglalták el a Feldet5 505/507 tájékán. Itt azonban a 
herulok befolyása alá kerültek. A két nép közötti háborúból a longobárdok kerültek 
ki gyQztesen; Rodulf herul király elesett a harcban. A herulok ezután gepida és kelet-
római területekre menekültek.

A következQ idQszak jószerével a trón elfoglalása körüli harcokról szól. Tatot öccsé-
nek, Winigisnek a fia, Wacho ölte meg 510 körül. A longobárdok ekkor terjesztették ki 
hatalmukat Észak-Pannoniára. ErrQl a korszakról Paulus mellett Prokopios, Agathias, 
és Menander Protektor is írt. Wacho uralma alá hajtotta a szvébeket is, és hogy a te-
rület feletti uralmát legitimizálja, elvette feleségül Rodulf lányát, Silingát. Mivel elsQ 
házasságaiból csak lányok születtek, maga mellé vette unokaöccsét, Risiulfot, mint 
leendQ örököst. Wacho fiának, Waltarinak a születése után azonban menekülnie kellett. 
Risiulfot 539 körül ölték meg, Wacho pedig 540 körül halt meg.

A gyermek Waltari mellé gyámot („munduald”) adtak, aki Wacho türingiai fe-
leségének a rokona, a Gausus nemzetségbe tartozó Audoin volt. Waltari ezek után 
546-ben, gyanús körülmények között távozott az élQk sorából. Utódja természetesen 
Audoin lett, aki addig is a hatalom birtokosa volt. Politikája gyökeresen más volt, 
mint Wachoé. A gepida és frank szövetséget felmondta. Helyette I. Justinianus csá-
szárral igyekezett jobb viszonyba kerülni. Segítségével Audoin 547-ben vonult elQ-
ször a gepidák ellen. Uralkodása idején vették birtokba a longobardok Dél-Pannoniát. 
549-ben elmaradt a következQ longobárd–gepida összecsapás egy napfogyatkozás 
miatt. Az eseményt kétéves fegyverszünet követte, majd 551-ben Asfelden6 néztek 
újból szembe egymással. A csata longobárd sikerrel végzQdött. Ráadásul a gepidák 
részérQl elesett Turisind király fia, Thorismod herceg. Paulus szerint a herceget pár-
viadalban gyQzte le Alboin, Audoin fia. Más feltételezések szerint azonban – mivel 
Alboin ekkor még csak 4-5 éves volt – a párviadal gyQztese Amalafrid türing herceg, 
Audoin sógora volt.7

A sorozatos harcok, és némi bizánci nyomás hatására a két nép megállapodott, hogy 
kivégzik az udvaraikban élQ trónkövetelQ hercegeket, azaz Tato fiát, Hildigist és a ge-
pida Ostrogothát. Ez így is történt.

A császárral szövetségben a longobárdoknak többször kellett segédcsapatokat kül-
deni. Így harcoltak Itáliában Narses vezetésével Totila osztrogót királlyal, de a perzsa 
hadszíntéren is felt_ntek.

Az 550-es évektQl Audoin ismét nyitott a frankok felé. I. Clotachar leánya, 
Chlodoswintha Alboin felesége lett.8 Ismét helyre áll a jó viszony a két nép között. 
Audoin még pár évig uralkodott; halálának pontos ideje nem ismert.

(Alboin uralkodása. Kivonulás Itáliába) I. Justinianus császár egyik taktikája volt, hogy 
a különbözQ barbár népeket szövetségesként, vagy ellenségként kijátszotta egymás el-
len. A Kárpát-medence területén élQ népek is ennek a „játéknak” a részesei lettek. A 
császár igyekezett egyensúlyt tartani a longobárdok és a gepidák között, egészen 565-
ben bekövetkezett haláláig. A longobárd trónon ekkor már Alboin ült, a gepidák királya 
pedig esküdt ellensége, Kunimund volt, Turisind második fia. Az elsQ összecsapásra 
566 tavaszán került sor. A Sirmiumig visszaszoruló gepidák II. Justinushoz, az új csá-
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szárhoz fordultak, aki el is fogadta a szövetséget. Ekkoriban kezdte meg Alboin erQ-
szakos arianus térítését népe körében, ezzel is az ortodox Bizánc ellen fordulva. Ezzel 
egyidej_leg a frank szövetség is megújul.9 

A második longobárd–gepida háború longobárd vereséggel zárul. Kuniund a segéd-
csapatokért cserébe átengedi Sirmiumot a bizánciaknak.

A vereség olyan súlyos volt, hogy Alboin népét a pusztulás fenyegette. A megoldást 
ezúttal I. Sigebert frank király szolgáltatta: a longobárdok frank közvetítéssel kötötték 
meg szövetségüket az avarokkal 566–567 fordulóján. 567 tavaszán a gepidákat két ol-
dalról érte támadás. A longobárdokkal vívott, döntQ összecsapásban maga Kunimund is 
meghalt;10 lánya, Rosamunda Alboin fogságába kerül. A király elsQ felesége halála után 
ismét megnQsült, és elvette a gepida királylányt. Ezzel a frank szövetség felbomlott.

Az igazi gyQztesek azonban az avarok voltak. Baján kagán kemény feltételeket sza-
bott: a gepida területeken kívül a longobárd lovak tizedét is akarta. A feltételek nem vol-
tak teljesíthetQk Alboin számára, aki belátta, sokkal erQsebb szomszédot kapott, mint 
amilyenek a gepidák voltak. Ezért 568-ban új szerzQdést kötött az avarokkal, melyben 
átengedte Pannóniát Baján népének. 568. április 2-án a longobárdok családostul elhagy-
ták földjüket.

(Az itáliai longobárd királyság) A történetírók körében elterjedt történet, hogy a longo-
bárdokat Itáliába Narses bizánci hadvezér hívta.11 Ez volt a bosszú azért, hogy Sophia 
császárné nyomására mellQzték az udvarban. Narses árulásának története azonban csak 
kitaláció. 

A longobárdok mellett más népek is érkeztek Itália földjére. A legyQzött gepidákon 
kívül szászok is csatlakoztak hozzájuk, méghozzá családostul.

568. május 20-án a longobárdok megkezdték Itália elözönlését. Mivel nem bíztak 
az avarokban, megszállták az Iuliai Alpok innensQ oldalán lévQ erQdöket. Venetia 
tartományban elfoglalták Forum Iulii12 városát. Ennek elsQ hercege Alboin unokaöcs-
cse, Gisulf lett. Még ebben az évben került a longobárdok kezére Aquleia, 569-ben 
Milánó, 572-ben pedig Pavia. Ez utóbbi várost tette meg székhelyévé Alboin. A király 
azonban nem sokáig élvezhette új hazáját. Egy veronai lakoma során Rosamundát ar-
ra kényszerítette, hogy az apja koponyájából készült ivócsészébQl igyon. Az asszony 
bosszúja nem maradt el: szeretQje, Helmechis és Alboin testQre, Peredeo orvul legyil-
kolták Alboint13 572. június 28-án. Helmechis hiába próbálta megszerezni a trónt, sze-
retQjével együtt menekülnie kellett. A párt Longinus, a Ravennai Exarchátus helytartója 
fogadta be. Rosamunda a parancsnok kedvéért megmérgezte Helmechist, aki kardjával 
kényszerítette az asszonyt, hogy szintén igyon a méregpohárból. Így végezték Alboin 
gyilkosai.

(A dukátusrendszer kialakulása) Már szó esett Forum Iulii elfoglalásakor, hogy a terület 
feletti kormányzást Gisulf kapta meg. Ez volt az elsQ longobárd hercegség. KésQbb a 
következQ hercegségek jönnek létre Észak-Itáliában: a paviai, a bergamoi, a bresciai, 
és a tridenti.14 605-ben pedig még két hercegség jön létre Dél-Itália területén: a spoletói 
és a beneventói.15 A longobárdok erQszakos hódítása és berendezkedése tovább rontotta 
a félsziget helyzetét. A rómaiakat a helyi vezetQk engedélyével arányosan fosztogatták. 
Az elQkelQket, hivatalnokokat és püspököket el_zték vagy megölték. Ezen a helyzeten 
már Alboin is változtatni akart, korlátozva a fosztogatásokat. De a halála után a Beleos 
nemzetségbQl megválasztott Cleph (572–574) ismét szabadjára engedte a rablásokat. 
Uralkodásának gyilkosság vetett véget. A következQ tíz év az interregnum idQszaka 
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volt. A hercegek külsQ katonai vállalkozásokba kezdtek. Forum Iulii hercegei az avarok 
ellen vonultak bizánci kérésre, a frank területeket pedig Tolardus és Nuccio hercegek 
támadták.

A tízéves interregnumot megelégelve Cleph fiát, Autharit választották királlyá. A 
külpolitikai helyzet ekkor jelentQsen javult. Békét kötöttek a frankokkal és a bizánciak-
kal, és dinasztikus házassággal szövetséget kötöttek a bajor herceggel. Authari felesége 
így a katolikus Theudelinde lett. Politikai okokból azonban nem engedte népének, hogy 
katolikus hitre térjen. 

A királyság helyzete tovább javult Agilulf idején (591–616). Vallási kérdésekben 
sokkal elnézQbb volt, mint apja. A longobárdok ekkor már szabadon gyakorolhat-
ták a katolikus hitet. Megújult az avar szövetség – Qk segítették a királyt a Ravennai 
Exarchátussal szemben (602–603) és Forum Iulii hercegei ellen is. A longobárdok 
fennhatósága alá került Isztria, Cremona és Mantua. SQt, Dél-Itáliában a két új herceg-
ség is létrejött: Spoleto és Benevento. Ezek hamar függetlenítették magukat a királyi 
hatalomtól. 605 körül Bizánc már csak Ravenna, Ancona és Róma területei fölött gya-
korolhatta hatalmát.

Agilulf után a gyengeelméj_ fia, a katolikusnak nevelt Adaloald következett (616–
626). Vele megszakadt az apáról-fiúra való öröklés; állandósulni látszott a választóki-
rályság. Az lett király, akit a hercegek megválasztottak, vagy aki esetleg le tudta verni 
Qket.

Arioald király idején (626–636) újabb frank beavatkozásnak lehetünk szemtanúi. 
Ezúttal is a Gausus nemzetség által kézben tartott Forum Iulii hercegséget kellett lever-
ni. Habár arianus vallású volt, Arioald nem lépett fel a katolikusokkal szemben.

Arioald utódja a longobárdok egyik legfontosabb törvényhozója, Rothari lett (636–
652). Nevéhez kapcsolódik az Edictus Rothari (643), amely 388 rendelkezést és bün-
tetést tartalmaz. Vallási türelme is fontos mérföldkQ. A királyi székhelyen, Paviában 
egyszerre volt katolikus és arianus püspök is. Ennek köszönhetQen a longobárdok 
körében egyre elterjedtebbé vált a katolikus hit. Sokan persze megmaradtak az arianus 
hiten, sQt, régészeti leletek bizonyítják, hogy a VII. században még a régi isteneket is 
tisztelték néhányan. Van olyan sír, amiben egyszerre megtalálhatók a pogányságra és a 
kereszténységre utaló jelképek.

Rothari fiának, Rodoaldnak (652–653) rövid uralma után I. Aripert (653–661) ke-
rült trónra. P volt az elsQ, aki fellépett az arianizmus, mint eretnek vallás ellen. Az 
Aripert utáni uralkodók már mind katolikusok voltak, sQt, a nép körében is elterjed ez 
a hit. Azonban a Bizánccal való közeledés ismét elmaradt; a longobárdok ugyanis a 
schismatikus irányzatot követték.

Aripert halála után a beneventoi herceg, Grimuald (661–671) ragadta magához a ha-
talmat, miután a jogos örökösöket, Pectaritot és Godapertet legyQzte. A király hatalma 
ekkor átmenetileg a déli tartományokra is kiterjedt. Grimuald szerencsésen oldotta meg 
a belsQ viszályokat is: az avarok segítségével legyQzte Forum Iulii hercegét, Lupust.

A virágzó idQszak után azonban ismét bizonytalan idQszak következett. Grimuald 
öccse, Gisulf (671–688) nem tudta kezében tartani a hatalmat. A déli hercegségek ismét 
függetlenítették magukat. Halála után Cunincpert (688–701) ragadta meg a hatalmat. 
698-ban egy zsinaton sikertelen kísérletet tett az ortodox katolicizmus és a schismatikus 
vallás összeboronálására.

A VIII. század eleje a trónviszályok és belharcok idQszaka lett. Egymást követték az 
uralkodók: Raginpert (701), II. Aripert (701–712) és Ansprand (712). A változást végül 
Ansprand fia, Liutprand (712–743) hozta el. A királyi hatalom ismét megerQsödött; a 
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déli hercegségeknek be kellett hódolniuk. Rothari törvényei még nem foglalkoznak 
igazán vallási kérdésekkel; Liutprad törvényei viszont már igen. Az egyházi törvények 
szerint szabályozták a házasságkötés módját, valamint védelmezték az apácákat és 
kolostoraikat. Csak a király beleegyezésével vonulhatott egy nQ apácának. A 727-es 
törvények felléptek a tévtanítások, a pogányság és az eretnekek ellen. A pogány jósok, 
vagy Qsi kultikus helyek felkeresése súlyos büntetést vont maga után. Liutprand tör-
vényeiben elismerte a pápát az egyház fejének, de ez korántsem jelentett békülést. A 
750-es törvények a katonai szolgálatot páncélos lovasok, lándzsás lovasok és íjászok 
szerint szabályozzák.

Liutprand halála után16 tovább folytatódik a királyi hatalom elQretörése. Ratchis 
(744–749) uralma alatt átmeneti visszaesés tapasztalható, de utódja, Aistulf (749–756) 
megdönti a Ravennai Exarchátust (751). Ezzel Bizánc itáliai jelenléte gyakorlatilag 
megsz_nik. Közép-Itáliában ekkor már csak egy hatalom volt a longobárdokon kívül: 
a pápaság. II. Sándor pápa ekkor a frank uralkodóhoz, Kis Pippinhez fordult. 754-ben 
Aistulf vereséget szenvedett a frankoktól, és le kellett mondania az Exarchátus terüle-
térQl a pápa javára. Pippint ekkor a pápa frank királlyá koronázta. 756-ban a longobárd 
hódítási kísérletnek ismét véget vetettek a frankok. 

Desiderus király (756–774) ekkor dinasztikus úton próbálja kivédeni az esetleges 
frank támadást: beházasodott Nagy Károly családjába. A 772-ben megindult longobárd 
támadás ellen azonban Károly a pápa oldalán lép fel: 773–774-ben meghódította a 
longobárd királyságot, és birodalmához csatolta. Címei között szerepelt ezután a Rex 
Longobardorum is. Károly hatalma kiterjedt a déli hercegségekre is; Spoletóra közvet-
lenül, Benvento azonban megQrizhetett valamennyit önállóságából. A VIII–IX. század-
ban két új hercegség is létrejött Salerno és Capua központtal. 

776-ban Rotguad a longobárd elQkelQk támogatásával felkelést robbantott ki, de 
Károly leverte Qket. A felkelQk ezután a régi szövetséges avarokhoz menekültek, de se-
gítségükben már nem reménykedhettek.17 A királyság sosem nyerte vissza önállóságát. 
A longobárd jog a XI–XII. századig fennmarad. Azokat nevezték longobárdoknak, akik 
e szerint éltek. Emléküket a középkorban Lombardia elnevezése Qrizte meg.

(Longobárd társadalom és egyház) A társadalmat a 643-ban írásba foglalt Edictus 
Rothariból, korabeli forrásokból és régészeti emlékekbQl ismerhetjük.

A vándorlás idQszakában erQsen éltek a nemzetségi kötelékek, amik felbomlani lát-
szottak nem sokkal a Pannóniába való beköltözés elQtt. A nemzetség (fara) ezek után 
névlegessé vált. Továbbélése fQleg az elQkelQbb rétegben figyelhetQ meg: a farák hét-
teret biztosítottak az uralkodóknak, Itáliában pedig a hercegeknek. A királyi hatalom 
sebezhetQségét jelzi, hogy nem tudott az egész népre (gens) támaszkodni, csak saját 
nemzetségére.

A farába beletartozott a vezetQ család rokonsága, a teljes jogú, nem rokon szabadok, 
a félszabadok és a szolgák is. Itáliát in fara, azaz háznép, birtok vagy egy falu népeként 
szállták meg (errQl tanúskodnak a Fara helynevek). Ezek a területek nagyjából egybe 
estek a korábbi római területi egységekkel. Pannoniában a farák nem mindig falvak 
szerint települtek; gyakran nagy családokra bomolva udvarházakban, tanyákon éltek. 
A farák közti vitákban a falunagy (sculdhais) döntött. A pannóniai és itáliai idQszak-
ban 30 nagy fara ismert. Ezek közül a legfontosabb a Lething, amely a királyt adta 
546-ig. Több más fara pedig a seregvezéreket, a késQbbi hercegeket (dux, duces) adta: 
Gausus, Harodius, Guging, Beleos, Anawa, Kaup. A kisebb farák vezetQi a nemesek 
(adalingik): pl. Ademar, Authareni, Winifred stb. A hercegeknek és a királynak saját 
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hivatásos harcosokból álló kísérete (gasindium) volt. Hogy ezeket megtartsák, a ha-
dizsákmányból jelentQs ajándékot kellett adni a katonáknak. Az itáliai tisztségviselQk 
el_zése után a katonák feladata lett az adószedés is. A rómaiak el_zésének legékesebb 
bizonyítéka az, hogy mindössze Desiderus idején bukkantak fel római tisztségviselQk 
a királyi udvarban. A római és a longobárd elQkelQk is csak ebben az idQben kezdtek 
keveredni egymással.

A longobárdok hadseregének tagjai a szabad harcosok. A fegyveresek népgy_lése a 
thing. Ez fennállt a longobárdok bukásáig. A thing döntése a „lándzsások határozata” 
volt.

A társadalom zömét a fegyveres szabadok adták. Teljes fegyverzettel (kard, lándzsa, 
vasalt pajzs) azonban csak 30-35% rendelkezett (baro), a haderQ 20-30%-ának csak lán-
dzsája és kardja, vagy lándzsája és pajzsa volt. Pk voltak a közszabadok, a faramannik. 
A fennmaradó részt a szegény szabadok vagy félszabadok tették ki, akiknek legtöbbször 
csak íjuk volt. A longobárdoknál elterjedt szokás volt, hogy szolgákat katonai célokra 
szabadítsanak fel. A thing ekkor vashegy_ nyílvesszQket adott nekik. Az így felszabadí-
tott embereknek azonban továbbra is uruk szolgálatában kellett maradniuk.

A rómaiak végig ki voltak zárva a katonáskodásból, vagy csak a legalacsonyabb 
katonai rétegbe tartozhattak. Más néptöredékek (szvébek, gepidák, szászok, herulok, 
thüringek és késQbb gótok) bekerülhettek a seregbe. Igaz, így sem nyertek jogot arra, 
hogy thingben megjelenhessenek, és nem is számítottak a longobárd nép teljes jogú 
részének. Sokan megtartották saját szokásjogukat. KésQbb a király egyik támaszát 
látta bennük (a forrásokban: arimannus), ezért királyi földeket kaptak. Ezt a földet 
nem hagyhatták el, sQt, adományozás esetén Qk is új úrhoz kerültek. FQleg határvédQ 
szerepet láttak el, de a stratégiailag fontos középsQ területekre is kerültek. Tizedekbe 
voltak beosztva; elöljárójuk egyben bírájuk is volt. Ezzel nemcsak a rómaiaktól, de a 
longobárdoktól is elkülönültek.

A szolgák is több csoportra oszlottak. A ministralesek egy-egy herceg udvarához 
tartoztak és személyes szolgák voltak. A felemelkedésre jóval kevesebb esélyük volt, 
mint a királyi szolgáknak (pueri regis), akik nagy befolyással bírtak.18 A legrosszabb 
helyzetben a földeken dolgozó szolgák voltak.

A társadalmi különbségeket a vérdíjak összege mutatja a legjobban. Egy szabad em-
ber vérdíja hússzor magasabb, mint egy félszabadé, és hatvanszor magasabb, mint egy 
szolgáé.

A Paulus Diaconus által írt történetbQl – miszerint a longobárdokat Wotan segítette a 
vandálok ellen – következik, hogy a longobárdok körében népszer_ volt Wotan (Odin) 
tisztelete. Thornak (Donar) és Tyrnek is nagy kultusza volt. 547-ben viszont Prokopius 
már azt írta a longobárdokról, hogy a katolikus keresztény hitet követik. És valóban: a 
Lething fara még a Pannoniába való érkezés elQtt vette fel a keresztény hitet. A longo-
bárdokhoz csatlakozó katolikus herulok pedig még inkább elQsegítették a hit terjedését 
a nép körében. Azonban Alboin trónralépésével (555/556) és a bizánci szövetség fel-
bomlásával megindul az erQszakos arianus térítés. Egészen a VII. századig megtalálhat-
juk a pogányságot, az arianizmust és a katolicizmust is a longobárdoknál.

A longobárd hódítás nem kedvezett az itáliai egyháznak. Birtokaikat elkobozták 
az egyházi intézményekkel együtt. Az üldözésnek nem ideológiai, hanem vallási okai 
voltak. A legnagyobb ellenségek, a frankok és a bizánciak is a katolikus hitet vallották. 
Ugyanakkor az itáliai katolikusok ténylegesen szemben álltak a bizánci katolikusokkal. 
Az 553-ban megrendezett V. egyetemes konstantinápolyi zsinaton az elmérgesedett 
viszony schismához (szakításhoz) vezetett. A VII. században megerQsödQ itáliai katoli-
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cizmus éppen azért egy schismatikus irányzat volt. Agilulf politikájának ez a Bizánccal 
szemben álló irányzat nagyon is megfelelt; a longobárd királyok ezután felléptek a 
schismatikusok mellett. Agilulf kolostorokat alapított, és a hozzá h_ püspököket támo-
gatta. A katolikus hegemónia csak I. Aripert után kezd kialakulni.

Ugyanakkor nem alakult ki longobárd tartományi egyházszervezet (Landeskirche). 
Ennek egyik oka, hogy a tartományi határok nem estek egybe az egyházi határokkal. 
Egyes püspökök a királyhoz, mások a pápához kötQdtek. Az egyházi zsinatokon olykor 
a király is részt vett. A gy_lések egy része azonban számukra kedvezQtlen döntéssel 
zárult.

Az egyház bíráskodási jogait is megnyirbálták. Két püspök vitás ügyében csak a ki-
rály dönthetett; az egyházszervezeten belül pedig a világi bíróság. 

A longobárd királyság területén megjelennek a magánkolostorok, amelyek királyi 
magántulajdonnak számítottak. Ezeknek évi járadékot kellett fizetniük. Ezeknek az in-
tézményeknek az élén gyakran a királyi ház egyik tagja állt, aki így a klérus tagja lett.

(Rothari király törvényei, VII. századi longobárd társadalomi viszonyok19) A longobárd 
betelepülések után megmaradtak a területi szervezQdések, a városok pedig megQriz-
ték a társadalmi tevékenységek központjának szerepét, mint a kormányzás, igazgatás, 
a vallási szolgáltatások, a kézm_ipari termelés, a gazdaság központjai, de mindenhol 
megfigyelhetQ volt egy általános hanyatlás.

Változatlan maradt a nagybirtok, a település és a paraszti munka szervezete, bár 
a longobárdok úgy tekintettek az Qslakos rómaiakra, mint ellenségre, és elkülönülQ 
etnikumként kezelték Qket. A jogrendszer sokban változott a korábbiakhoz képest. 
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a longobárd uralom Itália történetének fontos mér-
földköve, de nem gyökeres megváltoztatója.

A jogi kodifikációra az elsQ komoly lépés 643-ban történt, és Rothari király nevéhez 
f_zQdik. A király kijelenti, hogy a nép Qsi hagyományait akarja egybegy_jteni és jóvá-
hagyni, amit az idQsek emlékezetébQl merített.20 

Rothari a b_nözQkkel szembeni szankciókat sokkal enyhébben kezelte, mint a kor-
társ vizigót törvénykönyv.21 A longobárd törvények nem mondtak ki sem testi fenyítést, 
sem elzárásos büntetéseket. A súlyos b_ncselekményekért halál járt. Ilyen például a 
társadalmi, és politikai rend veszélyeztetése, a királyi hatalom, a király biztonsága elle-
ni vétség, a társadalmi rend alapvetQ viszonyainak (a kísérQ h_sége a patrónus iránt, a 
feleség férjnek való alávetettsége, a szolgai és a szabad állapot elválasztása) megsértése 
és a lopás. Míg a lopás nagy becstelenségnek számított, az emberölés nem feltétlenül 
járt halálbüntetéssel.22 Ezt Rothari magánjelleg_ sérelemként fogta fel. A vérbosszú el-
kerülése végett (ami egyébként jellemzQ a germán népeknél), vérdíjat kellett fizetnie az 
elhunyt családjának, elvárásuk szerint. Ezzel elismerték a kár megtérítését, és a támadó 
is elnyerte büntetését. Az egyezség eszköze élt egyes személyeken esett erQszak esetén 
is. A király feladata ugyanis a belsQ béke megQrzése volt, nem tudott mindenki számára 
kártérítést adni. A b_nös által adott kártérítés egy részét a király kapja. Mindezt nem 
közhatalmi elégtételként, hanem a királynak fizetett kárpótlásként fogták fel.

A longobárd jogi hagyományok szerint minden szabad ember olyan fizikai értelem-
ben vett méltósággal rendelkezik, amelyet minden merénylettel szemben védelmez a 
törvény, olykor már a királyi hatalommal szemben is sérthetetlenebb. Megfigyelhetjük, 
hogy a közhatalommal szembeni b_ntettek száma nem túl nagy, így a királynak ezeken 
kívül nincs büntetQ hatalma a szabad ember fölött. A jogi kártérítést pedig nem bünte-
tésként fogják fel, hanem a békesség megváltásaként. Ezeknek a kártérítéseknek van 

valosag 2013-07beliv.indd   100 2013.07.04.   17:23:51



GYÖNKI VIKTÓRIA: A LONGOBÁRDOK 101

elQirányzott összege, a szabadok, a félszabadok és a szolgák esetében különbözQk, de 
például a szabadok esetében egységes, bármilyen társadalmi helyzetben is legyenek. 
Rothari törvényeiben a család közösségi szervezetként jelenik meg. Rendeltetése a csa-
ládtagok védelme, a vérségi és a vagyoni összetartozás megQrzése. Itt jelenik meg az 
autoritás elve, melynek lényege, hogy a vagyon és a jogok kizárólag férfijogon örököl-
hetQek. Ezzel kapcsolatos a mundium intézménye is: a családfQ feladata védelmezni és 
óvni a családtagokat, azaz a nQket és a kiskorú fiúkat. Habár Qk teljes jogú alattvalónak 
számítanak, a felelQsség és a kezdeményezés a családfQ kezében volt. A felnQtt korba 
lépett férfiak kikerültek ez alól, de a nQk soha. A felnQtt férfiak esetében is csak a csa-
ládalapítás adta meg a lehetQséget, különben csak a fQúr vagy a király szolgálatában 
szerzett vagyon felett rendelkezhettek.23 

De kik is tartoztak a családba? A családfQ házasságából született gyermekek mellett 
a szolgarend_ nQkkel létesült kapcsolatból származó gyermekek is. Utóbbiak szintén 
rendelkeztek a szabad jogállással, és az öröklés jogával.24 A családfQ jogai egyedül 
a vagyonukkal és a birtokukkal kapcsolatban voltak korlátozva, mégpedig fiai által. 
Semmilyen utalást nem találhatunk a törvényekben a végrendelkezéssel kapcsolatban. 
A családfQ nem zárhatta ki fiait az örökségbQl, csak súlyos b_nök esetén,25 és a javakat 
sem vesztegethette el. Azonban a fiúk nem adhatták idegennek ezeket a javakat, míg 
apjuk élt.26 Ezen érdekközösség minden egyéni érdeken felül állt. A lényeg az, hogy 
minden olyan fiúnak jusson vagyon, aki a család folytonosságát fenn tudja tartani. 
Törvényes fiúörökösök esetén a lányokat kizárták az örökségbQl. Csak arra az ado-
mányra volt joguk, amit szüleik házasságkötésükkor adtak. Viszont ha özvegyek lettek, 
és visszatértek a családjukhoz, ezt az adományt vissza kellett adni. A nQk öröklési joga 
csak akkor állt fenn, ha nem volt fivérük, de akkor is csak korlátozottan. Az örökséget 
meg kellett osztani a távoli rokonokkal, apjuk más természetes fiaival, sQt magával a 
királlyal is! Ez azért volt így, mert a nQk nem az eredeti családot vitték tovább, így nem 
volt joguk a teljes családi vagyonra sem. Ráadásul vagyonukat a mundinium szerint 
házastársuk kezelhette. 

Összegezve az eddigieket, a longobárd jog, mint a szabadok joga mutatkozik meg. 
De ugyanakkor a nem szabadokról is szó esik, ha ezt a kifejezést használjuk azokra, 
akiknek korlátozott a személyes és az örökösödési joguk. Azok a rómaiak, akik a sza-
bad jogállás elérésére törekednek, ezáltal a longobárd jog alá akarták vonni magukat, 
a katonai szolgálat, vagy a római identitás feladásával tehették meg. Ez a folyamat 
már Rothari idején megkezdQdhetett, hiszen ha megfigyeljük, a törvények nem csak 
a longobárdok zárt csoportjára vonatkoztak. A római jog csak a hódítások idején, a 8. 
században terjedt el, de Lintprand király óvatos ezzel kapcsolatban, hiszen nem ismeri 
jól ezeket a törvényeket.27

Már a végrendelkezés elmaradásakor láthattuk, hogy a hetedik században az írás nem 
volt túlságosan elterjedt a longobárd királyságban. Írás nélkül kötöttek szerzQdéseket. 
Például adományozáskor, az adományozó egy szimbolikus viszont-adományt kapott. 
Mindezt természetesen megfelelQ tanúk elQtt. Ilyennek számított a fegyveres szabadok 
gy_lése.28 Olyan megegyezéseket, mint az eljegyzés, vagy az építkezési szerzQdés, nem 
írásban, hanem szóbeli formulák elmondásával (fabulae) kötötték meg.29 Járadékok és 
kölcsönök rögzítésekor készítettek cartulákat, de ez nélkülözhetQ volt. A kétséges ese-
teket párbaj bizonyította.30 A longobárd törvények a cartula szerkesztését egyedül rab-
szolga-felszabadítás esetén ajánlották. A törvény büntette a hamis cartulák készítését.31 

Ennek az írás nélküli joggyakorlatnak köszönhetQ, hogy a VII–VIII. században az 
írásos okiratok jelentQsen megfogyatkoztak. Még Lindprandt idejében sem kötelezQ 
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iratot kiállítani adományozás,32 eladás33 és a személyes önkéntes megegyezés34 esetén. 
Így a longobárd jogrend nem sok garanciát tudott nyújtani. Lintprandtnak éppen ezért 
kellett törvényt hoznia a cartula bizonyító erejérQl.35 

A pénzügyekre és a piacra Rothari nem sok szót vesztegetett. Mindössze a pénzverést 
tiltotta meg.36 EbbQl arra következtethetünk, hogy a kereskedelem és a gazdasági élet 
még korántsem volt olyan fejlett, hogy foglalkozni kellett volna velük bQvebben is. A 
települések ebben az idQben hanyatlásnak indultak, lélekszámuk csökkent. Ezzel együtt 
járt a nagybirtokok hanyatlása, a megm_velt föld csökkenése és az árucsere beszürkü-
lése. Javulás ezen a téren a VII. század végén, és a VIII. században figyelhetQ meg. 
A törvényeket és hatásukat nézve több kérdés is felmerül: Rothari milyen mértékben 
használta fel az Qsi törvényeket, szokásokat és a rómaiakat? A törvények rendelkezései 
kizárólag a longobárd nemzetségekre vonatkoztak, vagy a rómaiak behódolt csoport-
jaira is? Egyértelm_, hogy a longobárdoknak megvolt a saját társadalmi szervezete és 
jogi kultúrája, nemkülönben a rómaiaknak. Ezek biztosan gyakoroltak egymásra hatást 
az együttlét alatt. Rothari célja a következQ lehetett: az uralkodó által meghatározott és 
kiadott longobárd törvényeket a királyság joghatósága alatt álló összes szabad ember 
törvényeként tüntesse fel. A longobárd törvények kiterjedtek azokra, akik nem lon-
gobárdnak születtek, a törvényeik által felszabadított rabszolgákra,37 és a király által 
befogadott idegenekre. Az idegenek egyébként más törvények szerint is élhettek, ha 
azt a király engedte. Az ediktumnak éppen azért, hogy egy fejlett királyság összetartó 
tényezQje lehessen, inkább befogadó, mint elválasztó funkcióval kellett rendelkeznie.

Rothari ediktuma egy törekvés része. Ebben az idQben ugyanis a longobárd hódítás 
csak részben állt a király felügyelete alatt. A hercegek független birtokai erQs helyi 
hatalmi központok lettek, melyek olykor Bizánc barátai voltak. Rothari ebben a hely-
zetben akarta megszilárdítani alattvalói h_ségét, és egyesíteni Qket Bizánc és a frankok 
ellen. Az ennek alapjául szolgáló nemzeti identitás tetten érhetQ az Qsi hagyományok 
említésekor. A hagyományok és a mitikus történelem a VII. században az Origo Gentis 
Longobardorumban öltött testet, ez az etnikum prológusa is.

(Források a longobárdokról) Az elsQ írott forrás Kr. u. 5-ben keletkezik a longobárdo-
kat említve. Tiberius ekkor verte meg Qket az Elbánál, és ezt örökítette meg C. Velleius 
Paterculus tábori történetíró („A longobardok: a nép, mely vadabb, mint a germán vad-
ság.”). Rajta kívül még Strabón, Tacitus és Ptolemaios is írt róluk. Ezután 489 tájáig 
nincs róluk írott forrás.

Origo gentis langobardorum (668–670): A fegyveres erQszakkal hatalomra került 
Gausus nembeli Grimuald király átszerkesztette rövid longobárd történet. A mitikus 
régmúlttól az összeállítás koráig foglalja össze a longobárdok históriáját.

Paulus Diaconus: Historia Longobardorum cím_ m_vének fQ forrása az Origo, de 
ezen kívül más írók m_veit, törvénykönyveket és hercegségi feljegyzéseket is használt. 
A mitikus régmúlttól egészen Liutprand király haláláig írta le az eseményeket (744).

Historia longobardorum codicis Gothani (807–810): Észak-Itáliában íródott longo-
bárd történet, ami egyedül egy gothai kódexben maradt fenn. Nagyjából az Origo szö-
vegét tartalmazza, de csak Rothari király idejéig (643).

KiemelkedQ a longobárdok elsQ latin nyelv_ törvénykönyve, az Edictus Rothari, amit 
Rothari király állított össze 643-ban. A király megjegyzi, hogy ezek atyáik Qsi törvé-
nyei, amelyeket eddig nem írtak le. 

Továbbá meg kell említeni Liutprand király (712–743) törvényeit, amely elQször 
foglalkozik vallási kérdésekkel.
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(A longobárdok királyai)38 Végezetül álljon itt a királyok felsorolása:
Agelmund
Lamisso
Lethu
Hildeoc
Gudeoc (480 körül)
Pero39 (488 körül)
Claffo(?–?)
Tato (?–510)
Wacho (510–540)
Waltari (540–546)
Audion (546–565)
Alboin (565–572)
Cleph (572–574)
Interregnum idQszaka 
Authari (584–591)
Agilulf (591–616)
Adaloald (616–626)
Arioald (626–636)
Rothari (636–652)
Rodoald (652–653)
I. Aripert (653–661)
(Pectarit és Godapert 661)
Grimuald (661–671)
Gisulf (671–688)
Cunincpert (688–701)
Raginpert (701)
II. Aripert (701–712)
Ansprand (712)
Liutprandt (712–743)
Ratchis (744–749)
Aistulf (749–756)
Desiderius (756–774)
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1 Jelentése: „Partvidék”, „Szirtvidék”; helye: a mai 
Hamburg környéke.

2 Jelentése „Moorland”, „Mocsárvidék”, helye: a 
mai Moswidi területe.

3 Helye: a mai Magdeburg környéke.
4 Paulus Diaconus az Edictus Rothari királylistáját 

használta fel, így Gudeoc után kimaradt Pero, aki 
egy ismeretlen nemzetségbQl származó trónbitor-
ló volt.

5 Helye: a mai MorvamezQ.
6 A germán népeknél megszokott, hogy a csaták 

helyszínét az Asfeldre helyezik. Ennek mitologi-
kus okai vannak: isteneik, az Ázoknak a lakhelye 
az Asgard. Az elnevezés innen származik. A csata 
helyszíne a Duna–Tisza közére tehetQ, de pontos 
helye nem ismert.

7 Nem csodálkozhatunk Paulus állításán, aki 
Alboint nevezte meg Thorismod legyQzQjének. 
Ez része volt a királyt övezQ történetnek, az 
Alboin-sagának. KésQbb Alboin (ezúttal bizo-
nyítottan) merész tettet hajtott végre. Hogy ap-
jával közös asztalhoz ülhessen, egy másik ki-
rálynak kellett Qt fegyverrel felöveznie. Alboin 
ekkor Turisind királyhoz ment, aki saját fiának, 
Thorismodnak a fegyvereit adta a hercegnek.

8 EbbQl a házasságból egy lány született, 
Albsolinda (Albswlinda), aki apja halála után 
Bizáncba került.

9 Érdekesség, hogy Alboin frank felesége is az 
ortodox vallást követte, de nem tudott férje val-
láspolitikájára hatni.

10 Kunumund örököse unokaöccse, Reptila lett vol-
na, de a gepida királyság soha nem éledt újjá.

11 A legenda kitalálója Fredegarius, aki így igye-
kezett enyhíteni a longobard megszállás táma-
dó voltát. A történet alapjául az szolgált, hogy 
Alboin részt vett segédcsapataival a gótok el-
leni harcokban; a hadsereg parancsnoka ekkor 

Narses volt. „Árulásának” története tovább élt 
Paulus Diaconusnál és Sevillai Izidornál is. 
Bizáncban a X. században terjed el a történet; 
Bíborbanszületett Konstantin írt errQl.

12 Paulus Diaconus m_vében Foroiulium néven 
említi a várost, de Friaul elnevezés is él.

13 Alboin sietve, veronai palotájának egyik lépcsQje 
alá temették. KésQbb Gilsepert – aki Paulus 
Diaconus idejében volt Verona hercege – kifosz-
totta a sírt.

14 Paulus Diaconusnál ezek a hercegségek sorrend-
ben Ticinium, Bergamus, Brixia, és Tridentum 
néven szerepelnek. Természetesen ezek a városok 
római elnevezései.

15 Paulus Diaconusnál ez a két város Spoletum és 
Beneventum néven szerepel.

16 Paulus Diaconus munkája Liutprand halálával ér 
véget. A király volt egyik fQ pártfogója, és így 
értelemszer_en kortársa is. Paulus róla külön is 
megemlékszik m_vében.

17 Néhány karoling évkönyvben ennek ellenkezQje 
szerepel, de teljesen alaptalanul. 791-ben, majd 
795-ben is éppen a frankok indítottak hadjáratot 
az avarok ellen, amiben részt vesz Forum Iulii 
frank hercege, Erik. 796-ban pedig Pippin lon-
gobárd király frank–longobárd serege gyQzi le az 
avarokat. Ekkor kér kegyelmet az avarok között 
élQ longobárd nemes, Aio (Agoi), akinek Nagy 
Károly 799-ben visszaadja birtokait.

18 Egy Droktulf nev_ fogságba esett alemann harcos 
például hercegi címet szerzett.

19 A dolgozat ezen része Paolo Delogu: Rothari 
király törvényei és a 7. századi longobard társa-
dalom cím_ tanulmánya alapján készült.

20 Roth. 386.
21 Chinsurith és Recesmith királyok 643 és 645 

között keletkezett törvénykönyvei.
22 Roth 1,3,5,7,13,203,221,253.
23 Roth. 167.

JEGYZETEK
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24 Roth. 154, 161, 158-169.
25 Roth. 168.
26 Roth. 170.
27 Liutpr. 91.
28 Roth. 172, 175.
29 Roth. 144, 178, 191.
30 Roth. 227.
31 Roth. 234.
32 Liutpr. 102, 113.
33 Liutpr. 22, 54, 58, 149.

34 Liutpr. 107.
35 Liutpr. 54.
36 Roth. 242.
37 Roth. 224, 225, 226
38 Liutprandig Paulus Diaconus nyomán. A mitikus, 

valószín_leg nem létezQ királyoknak csak a neve 
szerepel.

39 Pero neve kimarad az Edictus Rothari királylis-
tájából, ugyanis nem a Lething nemzetségbQl 
származott, tehát trónbitorló volt.
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