Pázmány Law Working Papers
2016/34

SÁGHI ANDRÁS TAMÁS
A FRANK BIRODALOM KIALAKULÁSA
ÉS ALKOTMÁNYOS VISZONYAI A
MEROVING-DINASZTIA KIRÁLYI
HATALMÁNAK KIÜRESEDÉSÉIG

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pázmány Péter Catholic University Budapest
http://www.plwp.eu

A FRANK BIRODALOM KIALAKULÁSA ÉS ALKOTMÁNYOS VISZONYAI A
MEROVING-DINASZTIA KIRÁLYI HATALMÁNAK KIÜRESEDÉSÉIG
SÁGHI ANDRÁS TAMÁS
doktorandusz (PPKE JÁK)

Bevezetés

A Frank Birodalom kialakulása a germán törzsi alkotmány jellegéből fakadó harcos frank
törzsek agresszív területszerző politikájának eredménye. A frank törzsek a Nyugatrómai
Birodalom bukását megelőzően kezdetben harcban, majd többnyire szövetségben álltak vele.
A megerősödő frank törzseket ezt követően egyre szorosabb, származáson alapuló kötelék fűzte
egymáshoz és közülük idővel felemelkedett a száli frank törzs. A Nyugatrómai Birodalom
megszűnését követően Chlodwig száli frank király egységbe szervezte a különböző frank
törzseket és 484-ben szembefordult az utolsó, még hatalommal rendelkező római helytartóval,
majd legyőzte azt. A Meroving-dinasztia ekkor vált meghatározó hatalmi tényezővé a
térségben. Chlodwig a későbbiekben leszámolt ellenségeseivel és szövetségeseivel is és így
még halála előtt minden frank királya lett. Az általa megalkotott Meroving-alkotmányosság már
magában hordozta a római alkotmányosság és államberendezkedés elemeit is. A frank királyi
hatalom megnövekedésével új típusú közigazgatás jelent meg, mely már túlmutatott a germán
törzsi alkotmányosságon. A publikációban bemutatásra kerül a germán törzsek története a
Frank Birodalom megalapításáig, illetve a Meroving-dinasztia államszervezete és alkotmányos
viszonyai a Meroving királyi hatalom kiüresedéséig.

A frank törzsek története a Nyugatrómai Birodalom bukásáig
A frank törzsek a Nyugatrómai Birodalom bukását megelőző története nem kapcsolódik
szervesen a publikáció címéhez, mindazonáltal megkerülhetetlennek érzem röviden ismertetni
történetüket. A tanulmány teljessége mellett a történelmi háttér részletes kibontása lehetőséget
teremt számunkra, hogy bepillantást nyerhessünk a kezdetben sokrétű nyugati germán törzsek
szövetségéből kialakuló, a későbbiekben a Frank Birodalmat létrehozó erős egység
premisszájába.
„A germán államok kialakulása nem tisztázott, amikor a különböző germán törzsek az európai
térségbe érkeztek, politikai, hatalmi struktúráik már kialakultak.” 1
A fenti idézet jól szemlélteti, hogy a frank törzsek, hasonlóan más germán harcos törzsekhez
mondhatni csak „előbukkantak” az addigi ismeretlenség árnyékából. Ekkor még saját maguk
MEZEY Barna – SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 37. [a
továbbiakban: MEZEY-SZENTE i.m.]
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sem sejthették, hogy a későbbiekben az ő utódaik cselekedetei mentén formálódó Európa
történelmében milyen meghatározó szerephez is juthatnak.
A germán népek csoportjába soroljuk mindazon indoeurópai eredetű törzseket, amelyek a
Római Birodalomtól északra elterülő, Germaniának nevezett hatalmas területet lakták. A
legfontosabb germán népcsoportok jóval Krisztus előtt kezdtek körvonalazódni, de még
csöppet sem voltak egységesek, minden esetben további kisebb törzsekről beszélhetünk.
Esetünkben a Rajna partját uraló nyugati germán frank csoportba tartozó khauk, fríz, tenkter,
batavi, fríz, valamint az Elba- és Duna-vidéki alleman, svév, markomann, chesusk, chatti,
sugamber, bajor, kvád, thüringi, longobard törzsek vonatkozásában is.
A Krisztus után 3. évszázad közepére a több tucat kisebb frank törzs nagyobb törzsekké,
törzsszövetségekké alakult át.2 A törzsek egységbe tömörülése után már csupán a fő „frank”
népcsoport megnevezése maradt fenn, ezzel egyidejűleg a népcsoport területe is
megnövekedett. A frank törzs elnevezése bátrat jelent3, beszédes szimbolika ez egy harcos törzs
elnevezésében. Külön megemlítendő, hogy a frank népcsoport uralkodói ekkor már királyok
voltak, akik hatalmukat örökletesen adták tovább családjuk férfi tagjainak.
A frankok 251-ben hatalmas pusztítást okozva betörtek a római gall provinciákba, majd egy
részük a galliai provinciák területén, a Közép-Rajna vidékén maradt, melyeket ripuri (ripa
menti, vagyis folyóparti) frank törzsekként ismerünk. Megemlítendő, hogy a frank törzsek nem
csupán a szárazföldön folytatták kalandozásaikat, az Északi-tenger menti területeken
fosztogattak, mindemellett kereskedelmi tevékenységet is folytattak más törzsekkel és a
rómaiakkal. A frank törzsek egy része nem telepedett le gallia provinciáinak területén, az
Ibériai-félszigeten átkelve 257-258 tájékán az észak-afrikai területekre vándorolt. Ugyanezen
időben egyes frank törzsek az Alsó-Rajna területeire vándoroltak, akiket száli (sós, vagyis
tengerparti) frankokként ismer a történelem.4
A 3. század végétől a Római Birodalom már nem volt hódító hatalom, állandó védekezésre
kényszerült a külső germán támadásokkal szemben. A birodalmi határok megóvása céljából a
frank törzsekkel úgynevezett foederati5 kapcsolat kialakítására került sor. A foedus, vagyis
szerződés alapján a birodalom területére befogadott és letelepített frank törzsek katonáit a
Római Birodalom saját katonáiként tekintette. A frank harcosokat, mint legionáriusokat római
tulajdonosoknál szállásoltak el, ezzel egyidejűleg megkapták a római tulajdonosok házának és
földjének egyharmad részét, melyet a római tulajdonossal párhuzamosan műveltek. Ez a
jelenség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a germán törzsek és a római polgárok egyrészt a
mindennapi együttélés hatására, másrészt a házasságkötés révén keveredtek egymással.
Mindemellett mivel a frankok estében harcos törzsekről beszélünk a foederati kapcsolat
kialakítása a római fél számára kiemelkedő jelentőségű stratégiai lépés volt, hiszen a más
germán törzsekkel folytatott harcok során őket vethette be. A Kr.u. 3. század végén, 4. század
2
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elején egyre inkább erősödő germán betörések azonban felcsillantották az önállósodás fényét
némely frank törzsben is és így szórványosan bekapcsolódtak a rómaiak ellen folytatott
harcokba, melyből vesztesen kerültek ki, valamennyi résztvevő törzs vezetőjét ekkor a
gladiátorviadalok megrendezésére épült arénákban vadállatok elé vetették.6 Ezt követően
viszonylagos béke következett be a 4. században a Római Birodalom és a frank törzsek között,
mely időszak alatt a foederati viszony megerősödött a felek között. A frank harcosok a római
légiók tábornoki pozíciójáig küzdöttek fel magukat uralva a nyugatrómai légiók feletti
irányítást, némelyik consuli címet szerzett, azonban a megerősödő hatalom egyesekben
ellenérzést keltett és felléptek a Nyugatrómai Birodalom ellen. Így tett Claudius Silvanus frank
származású római tábornok is, aki ellencsászárrá kiáltotta ki magát 355-ben.7 A rómaiak ezt
természetesen nem hagyhatták szó nélkül és 28 nappal ellencsászárrá való kikiáltását követően
meggyilkoltatták a rómaiak saját csapataival. Halálát követően több területet feldúltak a
frankok, melyet követően három év telt el az újbóli béke megkötéséig.
A stratégiai helyzet azonban megváltozott 370 körül, amikor is újból népvándorlási hullám
indult be a hunok európai betöréséig8. A hunok elől menekülő különböző germán törzsek nagy
nyomást helyeztek a Római Birodalomra. Az akkori uralkodó, Theodosius császár halálával
azonban a Római Birodalomban Kr.u. 395-ben kettészakadt. A Nyugatrómai Birodalom
területeit 405-ben9 újra támadás alá vették a germán törzsek, akiket a frankok segítségével
sikerült ugyan megsemmisíteni. A folyamatosan betörő más germán törzsekkel szembeni
küzdelem hatására az egyik száli frank király Chlodio fellázadt a római uralom ellen 428-ban
és agresszív területszerző harcba kezdett, melyet a római hadvezér Aëtius levert.
A hunok 447-ben Attila vezetésével betörtek a Keletrómai Birodalom területére és kifosztották
azt. Konstantinápolyban Mivel a nyugatra törő hun csapatok komoly fenyegetést jelentettek
mindkét római császárságra, valamint a germán törzsekre is, akik szövetséget kötöttek a közös
hun ellenség ellen. A száli frank király Chlodio a zűrzavaros időszakot kihasználva 448-ban
ismét fellázadt a rómaiak ellen és ekkor ismételten vereséget szenvedett Aëtius római
hadvezértől. Azonban Chlodio hatására bekövetkezett a száli frank törzsek esetében az
úgynevezett „törzsi rajzás”, melynek eredménye a kisebb törzsek egy törzsbe történő
tagozódása, egy vezető által történő egységes vezetése lett. A későbbiekben említésre kerülő
Meroving-dinasztia származását Chlodio utódjától, Merovech10 száli frank királytól
származtatják.11
Az állandósuló összecsapások hatására a rómaiak és a germán törzsek viszonya időlegesen
átértékelődött. A hun csapatok közeledése kényszerűen közelebb hozta a germán törzseket és a
rómaiakat, így a frank törzsek szemszögéből nézve igen érdekes helyzet alakult ki, hiszen több
ripuri és minden száli frank törzs a rómaiak oldalán, azonban további ripuri frank törzsek a
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hunok oldalán szálltak harcba a 451-ben Catalaunumnál lezajlott, a „népek csatájának”12 is
nevezett küzdelemben. Itt ütközött meg Attila Aëtius római hadával. A délután három órától
sötétedésig tartó kegyetlen mészárlásnak igazából nem volt győztese. Mindkét fél sok embert
vesztett. A vereség után Attila visszavonult a Pannóniai területeire. Attila 453-ban
bekövetkezett halála után fiai egymás ellen fordultak, az alávetett népek föllázadtak, a Hun
Birodalom felbomlott. Ezzel a hun nyomás megszűnt létezni és a különböző germán törzsek
ismét egymással, valamint a római csapatokkal kerültek szembe.
Merovech száli frank király uralkodását követően I. Childerich került hatalomra, aki többszöri
alkalommal harcolt a rómaiak oldalán a betelepülni szándékozó más germán törzsek ellen (463ban és 469-ben) Aegidius római hadvezér, majd Aegidius 465-ben bekövetkezett halála után
annak fia, Syagrius oldalán. I. Childerich elismerte a római területeket és szövetségesként
tekintett rájuk 481-ben bekövetkezett haláláig. Időközben a germán szkír Odoaker a
nyugatrómai gyermekcsászárt, Romulus Augustust 476. augusztus 23-án lehelyezte a trónról és
a saját kezébe vette a hatalmat, Itália első királya lett. Ezzel az eseménysorozattal következett
be a Nyugatrómai Birodalom bukása, melyet az ókor végének és a középkor kezdetének
neveznek. Syagrius a Nyugatrómai Birodalom bukását követően a rómaiak királyának nevezte
ki magát, mely I. Childerich száli frank király által elismerésre került.13

A Frank Birodalom megalapítása

A Frank Birodalom megalapítása I. Childerich király fia, Chlodwig száli frank király nevéhez
fűződik. Chlodwig apja halálát követően, 482-ben került hatalomra. A vizigótok királyának
(Euric) haláláig, mely 484-ben következett be stratégiai okból, a status quo megőrzése céljából
apjához hasonlóan fenntartotta Syagriussal a szövetséges viszonyt. Még ebben az évben feladva
a látszólagos szövetséget és a vizigót király halálával bekövetkezett hatalmi vákuumot
felhasználva Chlodwig visszatérve őse, a korábbiakban említett Chlodio száli frank király
hagyományaihoz agresszív területszerző háborút indított. A vizigótok hatalmának visszaesését
kihasználva szövetséget kötött a szomszédos Cambria királyával és együttes erővel legyőzték
Syagriust 486-ban, aki fogságba került és Chlodwig megölte14. Ezt követően félreállította
szövetségesét és Syagrius egykori területe ─ Neustria ─ Chlodwigé lett, majd folytatta
területszerző harcait, melynek eredményeként 487 és 494 között egészen Párizsig képes volt
megszilárdítani hatalmát.
A többi száli, ripuri frank királlyal és saját nemzetségének számára nem kívánatos tagjaival
leszámolt15, majd azok területeit beolvasztotta saját birodalmába, így minden frank egyedüli
királyává vált. Ezt követően 497-ben vesztésre álló helyzetből legyőzte az allemannokat, mely
után felvette a keresztény hitet. A pogány Chlodwig politikai meggondolásból tette ezt, hiszen
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így képes volt elnyerni az elfoglalt egykori római provinciák papságának támogatását, mellyel
képes volt legitimálni saját hatalmát még a bizánci császár részéről is16.
A vizigótok legyengült helyzetét kihasználva megtámadta őket, több csatában is
felülkerekedve 507-ben teljes győzelmet aratott. Győzelmével a vizigótok hatalmas területet ─
Aquitániát ─ elveszítve szorultak vissza a Pireneusi-félszigetre, mely ettől az évtől kezdve a
Frank Birodalom része lett. Utólag átgondolva igen hasznos stratégiai lépés volt tőle a
kereszténység felvétele, hiszen miután hatalma elismerésre került a bizánci császár részéről és
képes volt győzelmet aratni a vizigótok felett két évvel később, 509-ben Anastasius császártól
consuli címet kapott17. Ennek hatására birodalmában már nem csupán a germán, hanem a római
népesség is legitim uralkodónak ismerte el. Ezt követően még további két évet élt, azonban
uralkodása alatt és hatalmának egyre inkább történő növekedése mellett számos olyan
változtatást vezetett be mely már jócskán túlmutatott az egykori germán törzsi alkotmányosság
keretein. Az erős, nagyhatalmú uralkodó személye mellett létrehozott birodalom alappillére a
Meroving-alkotmányosság lett.
Chlodwig halálát követően a germán jog szerint a király minden fiúgyermekét jogosultnak
tartották az öröklésre, így négy fia 511-ben egyenlő részekben felosztotta egymás között az
addig apjuk által kiépítésre került birodalmat, melynek akkori területeit az 1. számú
mellékletként megjelölt térkép szemlélteti. A Frank Birodalom továbbra is névben megőrizte
egységét, azonban ezt követően több mellékkirály uralkodott azon belül saját területeik felett,
akik az egész birodalmat érintő ügyekben közösen kellett, hogy meghozzák a döntést. A
későbbiekben megfigyelhető, hogy a germán jog szerinti (mellék) királyok egész birodalmat
érintő közös döntése nem minden esetben valósult meg.

A Meroving-alkotmányosság kialakulása
Chlodwig sikeres hódításait követően minden frank királyává vált, így nem egy ország felett
uralkodott, hanem saját népe felett. A király és saját törzsének kapcsolata a germán
alkotmányos gyökerek hatására sokkal jobban dominált az uralkodásban, mint a megszerzett és
pontosan körülhatárolt földterületek felett gyakorolt államszempontú vezetés. Chlodwigot és a
későbbiekben utódait szentként tisztelték, melynek hosszú hajuk és szakálluk kölcsönzött
szakrális jelleget18.
A Meroving-alkotmányosság vizsgálata előtt szükséges röviden említést tenni a germán törzsi
alkotmányosság felépítéséről, hiszen ez szolgált az új típusú alkotmányos modell legfőbb
alappillérévé.
A germán törzsi alkotmányosságban az államélet a szabad germán harcosok törzsi gyűlésén, a
thingen keresztül valósult meg.19 Ezen minden szabad, fegyverképes férfinak joga és
16
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kötelezettsége volt a részvétel. Itt láthatjuk azt a különleges tényezőt, ami által nagyban
elkülönül a germán törzsek alkotmányossága. A törzsek nem békés életet éltek, hiszen vagy
harcban álltak, vagy készültek a harcokra. A harcok megvívása a szabad germán férfiak feladata
és kötelessége volt. A legfontosabb tényezővé tehát a fegyverképesség vált, mely által jogot
szerezhettek az arra alkalmasak a részvételre az államéletben. Mint legmagasabb szintű jogi
fórum maga alkotta és módosította törvényeit és döntött azok végrehajtásáról.
A thinget a törzs főnöke vezette, melyet ő vezetett az általa előterjesztett javaslatok közös
döntésre történő felterjesztése érdekében. A thing tagja csak szabad, fegyverképes férfi lehetett,
így az itt megtárgyalt előterjesztések túlnyomó része főleg hadügyekkel volt kapcsolatos és
mivel az összes fegyverképes szabad férfi részt vett ezeken a gyűléseken, nevezhetnénk a törzsi
hadsereg gyűlésének is. Megtárgyalásra került az esetleges háború megindításának a kérdése, a
békekötés és a törzseket a harcban vezető hadvezér megszavazása. Minden javaslat eldöntésre
került, az elfogadást fegyvercsörgéssel jelezték, míg a javaslat elvetését hangos zúgolódással
és morgással. Tehát nem fordult elő az az eset, hogy egy döntés többször is elnapolásra és
állandóan megváltoztatásra került, mely igen hatékonnyá tette a thing működését. Minden
esetben a nép demokratikusan meghozott döntése érvényesült, igaz a törzsfőnök első volt az
egyenlők között, de a thing megváltoztathatta az ő döntéseit is.
Chlodwig alapvetően változtatta meg a korábban uralkodó frank törzsi királyok hatalmi
viszonyait, hiszen a sikeres hódításainak és az ügyes politikai stratégiák megválasztásának
köszönhetően egységbe szervezte a különböző frank törzseket azok kizárólagos királyaként. A
sikeresség egyrészt politikai helyzetének és elfogadottságának alapjait teremtette meg, míg a
megszerzett nagy területek feletti korlátlan uralom gazdasági stabilitást és erőt hordoztak
magukban20. A germán törzsi alkotmányosság rövid bemutatása során említésre került thing
intézménye, mely korábban alapjaiban határozta meg a törzsek életét a királyi hatalom
megerősödésével párhuzamosan vesztett korábbi kizárólagos, legmagasabb szintű jogi és
törvényhozói fórum mivoltából. Bizonyos hasonlóságok azonban fennmaradtak, így a
fegyverképes férfiak jogosított köre.21 Az idő közben változó hadviselésnek köszönhetően a
lovas fegyvernem került előtérbe, szemben a gyalogos harcmodorral, így a felszerelések
megdrágulásával egyre kevesebben engedhették meg a hadakozásban való részvételt.
A thing jogosítványai közül több is átszállt a királyra, így az már egyedül, a gyűlés
véleményének kikérése nélkül döntött a háború és a béke sorsáról. A király választása a
továbbiakban már nem ténylegesen a thing hatásköre volt, az új király a királyi nemzetségből
származó férfiutód lehetett, így létrejött a trónutódlás intézménye.
Már a Nyugatrómai Birodalom bukását megelőzően a térségben a Rómával szövetséges
különböző germán államalakulatok jöttek létre, melyeknek lakói részben a germánok, illetve
részben rómaiak voltak. Ezekben a királyságokban a személyiségi elv érvényesült, miszerint
mindenkit saját joga szerint kellett elbírálni, tehát a germánok saját szokásjoguk, míg a rómaiak
a római jog szerint éltek. A Nyugatrómai Birodalom bukását követően a germán uralkodók ─
Chlodwighoz hasonlóan ─ szükségesnek látták az egykori római polgárokra és a germánokra
20
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vonatkozó törvénykönyvek lejegyzését. A germánokra vonatkozó latin nyelvű
törvénykönyveket összefoglaló néven leges barbarorumnak, míg az egykori római polgárokra
vonatkozó törvénykönyveiket összefoglalva leges romanaenak nevezzük22.
Chlodwig hasonlóan más germán királyokhoz fenntartotta a római jog érvényességét a volt
római provinciák lakói számára23, azonban a frankokra szintén más jogok vonatkoztak, mint a
volt római provinciák lakóira. Még halála előtt sikeresen írásba foglaltatta a száli frankok jogait
(Lex Salica), mely munka 507-ben kezdődött meg24. A vizigótoktól ugyanezen évben szerezte
meg Aquitánia területét, mely a területszerzésen kívül jogalkotási hatással is járt. II. Alarik
vizigót király a legkorábbi latin nyelvű germánokra vonatkozó törvénykönyv, a Codec
Euricianus 475-ben történő életbe léptetésével komoly hatással bírt a későbbi frank
jogfejlődésre25. II. Alarik vizigót király 506-ban léptette életbe a Lex Romana Visigothorumot,
mely a római jog adott életviszonyoknak megfelelő kivonata volt a volt római polgárok és azok
utódainak mindennapi életének szabályozására. Miután a terület Chlodwig fennhatósága alá
került ez továbbra is hatályban maradt (további hat évszázadig)26. A Lex Salica általános
jogelvek helyett konkrét esetekre vonatkozó szokásjogi normákat tartalmazott.
A Meroving-alkotmány kezdeti változata nem maradt fenn, annak csupán későbbi,
valószínűsíthetően kiegészítéseket tartalmazó példánya szállt az utókorra. A Lex Salica előtti
időkben a germán törzsi alkotmány alapegységei a vérségi kötelékek voltak, melyek a thingnél
alacsonyabb szinten továbbra is fontos szerepet játszottak. A család napjainkban is a társadalom
alapja, azonban akkor a létfenntartást és a túlélést jelentette. A több generációt egyesítő család
a thinggel szemben az asszonyokat és magába foglalta. A germán törzsi családok
nemzetségeket alkottak, melyek igaz már kicsit távolabb kerültek egymástól a
mindennapokban, de vállalták az összetartozásukat. A germán törzsek nemzetségeiben a
legfontosabb tényező a vérrokonság volt, azonban megjelent a vérszövetség27 intézménye is,
mely a rokonná fogadást jelentette. Összességében elmondható, hogy a germán alkotmányosság
gyökereire épült fel a Meroving-alkotmány.
A király a bíráskodást is függetleníteni kívánta a thingtől, melynek célja egy attól független
bírói joghatóság megteremtése volt28. A Meroving-alkotmány a királyi immunitás elvére
figyelemmel bizonyos személyekkel kapcsolatos ügyek (előkelők, királyi védelem alá esők),
bizonyos javak (királyi vagyon, grófok által kezelt királyi vagyon) és bizonyos esetek (halálos
ítéletre méltó bűnök, birodalmi béke megszegése) megtárgyalásában kizárólagos joghatóságot
adott a király különbírósága részére, melyben a legfőbb bírói hatalom a király kezében
összpontosult29. Az új intézményrendszer bevezetése és alkalmazása magában hordozta a
királyi bírák megjelenését, akik a király jelenlétén kívül hozták meg ítéleteiket.

FÖLDI András – HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016.
104. [a továbbiakban: FÖLDI- HAMZA i.m.]
23 SZ. JÓNÁS i.m. 45.
24 Reinhold KAISER: Das römische Erbe und das Merowingerreich. München, Oldenbourg GmbH, 2004. 23.
25 FÖLDI- HAMZA i.m. 104.
26 Uo. 104.
27 MEZEY-SZENTE i.m. 38.
28 Uo. 53.
29 MEZEY-SZENTE i.m. 53.
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A thing intézménye a király hatalmának térnyerésével már nem képviselt olyan számottevő
erőt, mint a Frank Birodalom határain kívül elhelyezkedő egyéb germán törzsek életében,
melynek hatására megújult az államszervezet. A megnövekedett birodalmi területek egy kézben
történő igazgatása azonban komoly kihívást jelentett. Ezt a bonyolult helyzet az utazó udvar
intézményével került áthidalásra, melyben a központi közigazgatás helyszínévé a paloták
váltak30. A királyi birtokok palotái voltak azok a központok, melyekbe a környékről származó
termények és javak elraktározásra kerültek. Az egyes palotákban addig székelt a királyi udvar,
ameddig az annak készleteit teljesen fel nem élte, melyet követően továbbköltözött. Maga a
királyi udvar a király testőrségének, tanácsadóinak, az egyes udvari méltóságoknak és az
előkelő rétegnek volt az elsődleges érintkezési pontja31.
Chlodwig országát saját tulajdonának, patrimoniumának tekintette. Az állam, mint a király
hatalmától teljesen független intézmény e korban teljesen mértékben értelmezhetetlen. Ezt a
fajta államberendezkedést patrimoniális királyságnak nevezzük32. A király hatalma egyrészt
uralkodóként és legfőbb földesúrként is értelmezhető. Közjogi akarata csupán akkor
szerezhetett magának érvényt, amennyiben patrimoniális magánhatalma meghaladta
alattvalóinak földesúri hatalmát. Így a királyi hatalom erejét ebben a típusú
államberendezkedésben a birtokában lévő földterületek nagysága határozta meg. Chlodwig
sikeres területszerző harcainak köszönhetően igen komoly közmegbecsülésnek és tekintélynek
örvendett. Az államhatalom, mely egybefonódott saját személyével stabil volt és gazdasági
ereje a megszerzett területek hatására túlmutatott a korabeli más germán királyok hatalmán. A
későbbiekben megfigyelhető, hogy az erősödő belviszályok hatására az egyes uralkodók
rendkívül sok földterületet adományoztak el, mely a királyi hatalom meggyengülését hordozta
magában.
Jogi értelemben a királyi autoritás központi eleme a bann intézménye, vagyis az a jog volt, hogy
a király parancsolhatott és tilthatott és bírságolhatott, tehát hatalmat gyakorolt. A király által
kiadott bann a hadparanccsal állt szoros összefüggésben, mely szakrális dimenziónak
tekinthető, tehát isteni akarattól függőnek tekintették33. A kiadott királyi bannnak három
kategóriája létezett, a katonai parancsok (magától értetődő), a békeparancs (kihelyezte a bosszú
alól az özvegyeket és árvákat, az egyháziakat) és a rendeletek (a király által kötelezően
felállított normák).
A Meroving-alkotmány jellegéből fakadóan, mely régi és új elemeket is magában hordozott az
uralkodó kormányzása során az egyes udvari méltóságok bevonásával uralkodott. Az említésre
került korabeli közigazgatás alapjai a paloták voltak, melyek valamelyikében volt fellelhető a
királyi udvar. Az utazó udvar jellegéből fakadóan nem alakult ki főváros, az adminisztráció
központját a király személye testesítette meg éppen használatban lévő palotájában
(palatinum)34. A királyi paloták egyfajta éléskamraként szolgáltak, annak javait felélve a királyi
udvar másik palotába vándorolt. A Meroving-ház legfontosabb királyi palotái voltak keleten
Reims és Metz, északon Párizs, Rouen és Soissons, Burgundiában pedig Orléans és Chalon30
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sur-Saône35. Az egyes paloták javainak és készleteinek felelősévé a palotagróf (pfalzgraf) került
kinevezésre, melyek említésre került alapfeladatai mellett a király távollétében annak bírói
hatalmának képviselete is lett. A 7. századtól már több palotagróf került kinevezésre36. Udvari
méltóságok voltak továbbá a király pénzügyeinek intézéséért felelős kamarás (kammerer), a
királyi szőlőbirtokok és borpincék ellenőrzéséért felelős pohárnok (schenk), a királyi
udvartartásért felelős étekfogó (senechal), az udvari istállók felügyeletéért felelős lovászmester
(marchall), valamint a királyi földbirtokok kezeléséért felelős háznagy (majordomus)37. A
majordomus pozíciója a későbbiek során rendkívüli módon megerősödött, idővel a király utáni
legnagyobb hatalommal bíró udvari méltósággá vált, majd hatalma túl is nőtte azt. Az első ilyen
majordomus Landeni Pippin volt, aki 623-tól viselte ezt a címet, de erről a következő
munkámban részletesen is szó esik.
A Meroving-korban a birodalmi adminisztráció egyetlen viszonylag tartósan funkcionáló
szervezeti eleme a kancellária intézménye volt38. Legfontosabb tisztségviselői a
referendariusok voltak, feladatuk a királyi okiratok előállítása volt. A királyi pecsétgyűrű
őrzőjeként, az okiratok helyessége esetén azokat a király jóváhagyása esetén pecséttel látták el,
azonban feladatuk csak a tervezetek előkészítéséből és leellenőrzéséből állt, azon nem
terjeszkedhettek túl39. A Meroving-kori kancellária munkájában a referendariusok mellett részt
vettek a notariusok (jegyzők) is. A notariusoknak két csoportja létezett, az egyik az egyházi
notariusok, a másik a király irányítása alatt álló notariusok csoportja volt. A számunkra
relevanciával bíró király alárendeltségébe tartozó notariusok feladata a bíráskodással
összefüggő nyilvántartások vezetése és egyéb írásbeliséggel kapcsolatos ügyek intézése volt
királyi megbízottként40.
Az egykori római provinciák területén élő római és a területszerző frank nép lakossága
Chlodwig uralkodása alatt, annak nem agresszív intézkedései miatt sikerrel keveredett
házasságok formájában. Az egykori római villákat a frankok vették birtokba. A római
intézmények megőrzése mellett továbbra is a latin maradt az egységes nyelv, a háborúkban
lerombolt városok pedig e szellem mellett épültek újjá és fejlődtek. Chlodwig továbbra is
használatban tartotta a római pénzérméket a császár arcmásával, csupán saját nevének
kezdőbetűjét tüntettette fel rajtuk. A római jog érvényességét továbbra is életben tartotta az
egykori provinciák területén, római jogászokat tartott saját udvarában a törvénykezéshez.41
Az egykori római minta alapján a grófságok lettek a helyi szintű igazgatási rendszer alapelemei.
Mindemellett ezt a rendszert kettősség jellemezte, hiszen az egykori római provinciák területén
már korábban kialakításra került a grófságok adminisztratív alapjellege, mellyel szemben a
birodalomba későbbiekben beolvasztott egykori törzsi területek esetében ez nem került
bevezetésre. Az e kori grófságok általánosságban nem egybefüggő területeken jöttek létre,
35

Johann P. ARNASON - Kurt A. RAAFLAUB : The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives.
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37 MEZEY-SZENTE i.m. 54.
38 MEZEY-SZENTE i.m. 55.
39 Paul FOURACRE - Richard A. GERBERDING: Late Merovingian France: History and Hagiography, 640-720. Manchester,
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40 MEZEY-SZENTE i.m. 55.
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egymáshoz nem ritkán kapcsolódva42. A központi szervezésnek megfelelően a király saját
bizalmasait helyezte ki különböző városokba grófi megbízatással. A grófok beszedték az adókat
és vámokat, perekben bíráskodtak, igazságot szolgáltattak és a terület katonai parancsnoki
feladatait is ellátták. Az északi, nem romanizált területeken graphionesnek nevezték ezt a
tisztséget.43 A Frank Birodalomban fennálló területi kettősség érzékelhető volt a grófok
feladatainak ellátása során is. Ez a területi kettősség azt jelentette, hogy az egykori római
provinciák területén viszonylag behatárolt területek felett főleg adminisztratív teendőket láttak
el. Az északi területeken ezzel szemben az adminisztratív jelleg háttérbe szorult és a gróf főleg
katonai erőt képviselt, az által volt képes a király akaratát kikényszeríteni44. A grófokat
munkájukban különböző hivatalnokok segítették (a defensor, a curator, a magister militium és
a grófi curia ügyintézői). A Meroving-korban a grófságok általánosságban hercegségek alá
kerültek besorolásra (szintén nem összefüggő és földrajzilag körülhatárolt területeken)45.
A Meroving-dinasztia uralkodói a birodalomrészeken kívül eső területekre, vagyis a törzsi
hercegségi posztokra frank főnemeseket neveztek ki, akik idővel kihasználták az uralkodók
gyengeségét és egyre inkább függetlenítve magukat a birodalomtól alkirályokként önállóan
vezették hercegségüket46. A királyok hűséges alattvalóiknak szolgálataikért cserébe
földterületeket adtak, mely által saját területeik csökkentek. A grófok kinevezése teremtette
meg a későbbi feudalizmus alapjait, mely a Meroving-dinasztia fennállása alatt még
kezdetlegesnek tekinthető, ebben a korszakban hűségükért cserébe benefíciumként jutottak
földterülethez47.
A germán törzsi alkotmányosság szerves eleme a kíséret volt, mely a vérségi kapcsolat helyébe
a hűségesküre alapított köteléket léptette már a törzsi időkben48. Lényegisége abban rejlett,
hogy a közösséghez való hűséget személyhez kötődő hűségre váltotta át, mely a középkor
hűbéri modelljének előszelét is képezte49. Chlodwig kizárólagos hatalmának eredménye az is,
hogy a társadalom és a közte fellépő viszonyban a társadalom egésze a király kísérete 50. A
király a büntető igazságszolgáltatás keretében a hűtlenséggel szemben felléphetett, a hűség
megszegése az intézményes eljárás keretébe került bevonásra.
A feudalizmus gyökerei tehát a Meroving-korban keresendők, a későbbiekben bemutatásra
kerülő, 6. és 7. századában bekövetkező belső viszályok során erőteljesen megváltozott a
birodalom hatalmi egyensúlya. A kinevezésre kerülő udvari méltóságok és a grófok egyre
inkább a gazdagabb, nagyobb földterületekkel rendelkező rétegből kerültek ki. Ez a csoport volt
az, aki kellő gazdasági erőforrással rendelkezett ahhoz, hogy magánhadsereget szervezhessen.
A társadalom számára maga az utazó központi közigazgatás nem volt képes kellő biztonság
megteremtésére, ezért a lakosság egyre inkább a vidéki hatalmi központok vezetőinél, az azokat
uraló hatalmasságoknál keresett védelmet szolgálatainak felajánlásával. Ez a fajta függőségi
42
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viszony a nagyhatalmúaknak a nagyobb magánhadsereg birtoklása okozta erőt, míg a szabad
férfiaknak és családjaiknak egyfajta biztonságot nyújtott.
A 6. és 7. századi birodalomban rendkívül különböző társadalmi és szociális helyzetű férfiakat
találunk a függő szabadok között. A legelőkelőbbek és a társadalom legtekintélyesebb
rétegében helyet foglalók az elitharcosok (antrustiók) voltak, akik a király, ill. a királyné
fegyveres kíséretét alkották, s így a király különleges védelme alatt álltak származásuktól
függetlenül.51 A hatalmasságoknak (optimates, proceres)52 is volt fegyveres kíséretük, melynek
tagjai többnyire alacsony származásúak voltak. Ennek tagjait, mint kevésbé előkelőket, a
gasindus névvel jelölték, de használtak rájuk más, a szolgákra alkalmazott megnevezéseket is,
a vassust53, mely a 8. századtól már csak a függő szabadot, a „vazallust” jelölte.
A vazallusi viszony olyan kétoldalú szerződéssel keletkezett, amellyel a szabad jogállású
személy egy úr védelmébe és hatalmába (patrocínium54) szegődött. Egy szabad férfi egy másik
védelme alá, vagyis patrociniumába egy commendatiónak nevezett jogi aktus révén került. A
commendatio mindkét szerződő fél számára kötelességeket jelentett. A kommendálónak
szolgálnia és engedelmeskednie kellett urának (dominus), azzal a kitétellel, hogy a szolgálat
összeegyeztethető legyen szabad állapotával. Az úrnak pedig élelemhez és ruhához kellett őt
segítenie, megélhetést és védelmet kellett biztosítania számára. A szerződés megszűnt a
kommendáló halálával, és ugyanez történt az úr halálakor is. Ez egyfajta keretszerződés volt,
amelyen belül aztán nagyon eltérően alakult, hogy milyen szolgálatot vártak a kommendálótól:
szolga, házicseléd, harcos, küldönc, jószágkormányzó vagy mindez egyszerre. Ugyanígy az
úrnak is nagyon sokféle lehetősége volt arra, hogy eltartási kötelezettségét lerója. Vagy
közvetlen formában gondoskodott a commendálóról, vagy olyan helyzetbe hoztam hogy
eltarthassa saját magát.
A vazallus halálig tartó szolgálatot és engedelmességet fogadott, az úr pedig
ellenszolgáltatásképpen védelmet és eltartást ígérve, új hívét háztartásába, illetve udvarába
fogadta, vagy olyan helyzetbe hozta, hogy a vazallus önmaga tudjon megélhetéséről
gondoskodni. Ez történhetett rendszeres tartásdíj fizetésével vagy benefícium adásával, tehát
valamilyen földterület ingyenes rendelkezésre bocsátásával.
Benefícium alatt a 6. századtól a 8. század kezdetéig terjedő időszakban nem csak a szolgálatért
ellenszolgáltatásként kapott földterületet értették, hanem a művelés megindítása végett
haszonbérbe adott feltöretlen földeket is, melyeket a bérlő időlegesen, esetenként élethosszig
használt vagyoni ellenszolgáltatás nélkül vagy csekély mértékű díj, esetleg terményjáradék
fizetése ellenében55. Benefíciumnak mondták azt a földbirtokot is, melyet valamely
hatalmasság jóakaratának megszerzéséért engedtek át ingyenes használatba, valamint azt, amit
pusztán bőkezűségből, erkölcsi kötelességérzésből ajándékoztak, adtak tulajdonba. A
benefícium átadása rendszerint egy szerződés formájában történt. Két okiratot állítottak ki:

51

Bernard S. BACHRACH: Early Carolingian Warfire. Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2001. 69.
[a továbbiakban: BACHRACH op. cit.]
52 Ibid. 168.
53 Ibid. 77.
54 Ibid. 23.
55 BACHRACH op. cit. 77.

12

egyet az úr, egyet a kedvezményezett számára. Ez a szokás a 8. század közepe előtt nem nagyon
lehetett elterjedt.
A vazallitás és a benefícium a Meroving-dinasztia uralkodása alatt nem kapcsolódott össze
szervesen, így ebben a korszakban még nem beszélhetünk hűbériségről. Modelljében kifejlett
hűbériségről a Meroving-dinasztia kihalásától és az ezt követően színre lépő Karoling-dinasztia
után beszélhetünk56.

A Frank Birodalom története a Meroving-dinasztia hatalmának kiüresedéséig
Ahogyan az a fentiekben említésre került, Chlodwig halálát követően négy fia (I. Theuderich,
Chlodomer, I. Childebert és I. Chlothar) osztotta fel egymás között az addig apjuk által
egységbe tömörített birodalmat, egymással párhuzamos időben frank királyként uralkodva saját
területeik felett.
Chlodwig
(466 – 511†)

Chlodmer
(496 – 524†)

I. Theuderich
(484 – 533†)

I. Childebert
(498 – 558†)

I. Chlothar
(500 – 561†)

I. Theudebert
(500 – 547†)
Theudebald
(534 – 555†)
Chlodomer apja halálát követően a mai Franciaország nyugati és középső területein kapott
területeket, majd 523-ban testvéreivel, I. Childeberttel és I. Chlotharral együttesen megtámadta
kelet felől határos burgundokat, a Sigismund királyt és családját megölték.57 Ezt követően 524ben ismét a burgundok ellen vonult harmadik testvérével, I. Theuderichkal. Ebben a hadjáratban
azonban életét vesztette, három gyermeke közöl kettőt két testvére gyilkolt meg a hatalomért
(I. Childebert és I. Chlothar), a harmadikat pedig kolostorba száműzték. Így, mivel nem volt
olyan fiúgyermeke, aki igényt tarthatott volna területeire, azt három testvére örökölte meg.
I. Theuderich Chlodwig első fiaként született58. Legidősebbként részt vett apja hadjárataiban,
apja halála után az északi területeket örökölte meg Párizs székhellyel59. Chlodmer 524-ben
bekövetkezett halálát követően megszerezte annak bizonyos területeit, majd hét évvel később,
Gabriele von OLBERG: Die Bezeichnungen für soziale Stände, Schichten und Gruppen in den Leges Barbarorum. Berlin ̶
New York, Walter de Gruyter, 1991. 117.
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531-ben testvérével, I. Chlotharral együttesen leigázta a thüringiaiakat és egész Thüringiát a
Frank Birodalomhoz csatolta saját területeként. Egy évvel később megtámadta a vizigótokat és
az alemannokat is. Halála 533-ban következett be, egyetlen fiúgyermeke, I. Theudebert követte
a trónon, aki kezdetben a Keletrómai Birodalom szövetségese volt, majd 539-ben
szembefordult és legyőzte annak seregeit kiterjesztve saját birodalmát 60. Halála 547-ben
következett be, majd fia Theudebald követte a trónon, aki hosszú betegeskedés után,
fiúgyermek nélkül 555-ben elhalálozott61. Az említésre került három generáció elhalálozását
követően I. Childebert és I. Chlothar örökölte meg területeiket.
I. Childebert Chlodwig halálát követően a mai Északnyugat-Franciaország területét örökölte
meg. Testvére gyermekeinek 524-ben történt meggyilkolásával a mai Franciaország nyugati
részén szerzett magának területeket, megszerezte a burgundi területeket 534-ben. A vizigótokat
testvérével, I. Clotharral együttesen megtámadva 542-ben további területeket szerzett meg.62
Fiúgyermeke nem volt, 558-ban bekövetkezett halálakor az egyedüli még életben lévő testvére,
I. Clothar örökölte területeit.
I. Chlothar már többszöri alkalommal is említésre került a fentiekben, Chlodwig frank király
gyermekei közül ő uralkodott a leghosszabb ideig, 511-től egészen 561-ig63. Agresszív területés hatalomszerző politikája eredményeként az utolsóként, 558-ban az élők sorából távozó
testvére, I. Childebert halálát követően további három éven át a teljes birodalom uralkodója
volt, hasonlóan az 50 évvel korábban elhunyt apjához.
A Chlodwig utáni első generáció kihalásakor a Meroving-alkotmányosság még nem ment át
változásokon, azonban előre vetített néhány sajátosságot. Mivel a birodalom négy király
párhuzamos uralkodása mellett működött, minden király saját királyi udvarában ugyanúgy
megjelentek az udvari méltóságok és saját területeiken grófokat neveztek ki. Ez a fajta
birodalmi megosztottság és a frank királyok közötti feszültségek elsősorban a grófoknak és a
gazdagabb rétegnek kedvezett, hiszen ők voltak képesek magánhadsereget felállítani és ezáltal
egyre inkább meghatározó hatalmi tényezővé váltak.
Alkotmánytörténeti szempontból egy lényeges elem említendő meg, I. Childebert és I. Chlothar
533-ban a Frank Birodalomhoz csatolta Burgundia területét. A burgundok királya Gundobad
(516†) 500-ban életbe léptette a Lex Burgundionum, vagy másik nevén Lex Gundobada
törvénykönyvet, mely a szokásjog írásba foglalása volt latin nyelven64. Ez a törvénykönyv,
illetve a 475-ben életbe léptetett Codec Euricianus hatással volt a Lex Salica megalkotására. Itt
megemlítendő, hogy a Codec Euricianus minden germán állam előtt mintaként szolgált.
Gundobad burgund király közel egy időben a burgund szokásjog írásba foglalásával életbe
léptette a Lex Romana Burgundionumot a római polgárok és utódaik számára65. Miután a Frank
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Birodalom megszerezte Burgundia területét, 534-től a Lex Romana Burgundionumot lassan
kiszorította az vizigót Lex Romana Visigothorum66.
A rövid alkotmánytörténeti kitekintést követően visszatérve a történelemhez közel hasonló
eseménysorozat játszódott le, mint Chlodwig halálakor. I. Clothar halálát követően annak négy
fia (I. Charibert, I. Sigebert, Guntram és I. Chilperich) osztotta fel egymás között az addig apjuk
által három évre egységbe tömörített birodalmat 561-ben. A területek felosztását követően a
négy testvér fogadalmat tett egymásnak, hogy egymás területeit nem kívánják megszerezni,
mely a Meroving-dinasztia eddigi fennállásának tükrében nem volt hosszú életű eskü.67
I. Chlothar
(500 – 561†)

I. Charibert
(517 – 567†)

I. Sigebert
(535 – 575†)

Guntram
(535 – 592†)

II. Childebert
(570 – 595†)

II. Theudebert
(586 – 612†)

I. Chilperich
(539 – 584†)
II. Chlothar
(584 – 629†)

II. Theuderich
(587 – 613†)

I. Dagobert
(605 – 639†)

II. Charibert
(608 – 631†)

II. Sigebert
(601 – 613†)

I. Charibert frank király nem hajtott végre nagy haditetteket, apja halálát követően a birodalom
középső, Párizs környéki részeit szerezte meg magának.68 A fennmaradt írásos
visszaemlékezések alapján művelt ember hírében állt, azonban kicsapongó élete miatt
kiközösítették az egyházból és fiúutód nélkül halt meg 567-ben. Területeit frank szokásoknak
megfelelően felosztották testvérei között. Halálát követően vált elfogadott gyakorlattá
Austrasia, Neustria és Burgundia birodalomrészek önálló királyságokként történő öröklése69.
I. Sigebert apja halálát követően Austrasia területét szerezte meg. A testvérek esküjét, miszerint
nem támadnak egymásra testvére, I. Chilperich szegte meg, amikor megtámadta 564-ben I.
Siegbert távollétében annak területeit támadta több várost is elfoglalva. Miután legyőzte
esküszegő testvérét kibékült vele. A testvérek közötti viszályt Siegbert házassága szította fel
újra, aki a nyugati gót király, Athanagild lányát, Brünhildét vette feleségül. Chilperichben ez
az előkelő házasság féltékenységet gerjesztett, ezért feleségül vette Brünhilde testvérét, akit
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nem sokkal később szeretőjével, Fredegundával álmában megfojtottak. A testvérek közötti
viszályt ismét felújította Chilperich, aki 573-ban hadat üzent testvérének.70 Többszöri
alkalommal betört annak területére, de amikor Siegbert összeszedte seregét a fő összecsapásra
testvére nem mert vállalkozni az ütközetre és békét kért. 575-ben Chilperich ismét behatolt
Austrasia területére,mely után Sigebert ellentámadásba ment át és megszállta fivére székhelyét,
Párizst. Brünhilde két lánya és négy éves kisfia kíséretében Párizsba ment férje után, hogy
megakadályozza egy újbóli békekötés lehetőségét. Siegbert elől miután elmenekült testvére,
annak területeinek is a királyává vált. Chilperich szeretője, Fredegunda azonban nem nyugodott
és felbérelt két katonát Siegbert megölésére, akik kihallgatást kérve a királytól egy óvatlan
pillanatban mérgezett pengéjű késekkel orvul meggyilkolták 575-ben71. Chilperich ezt
követően visszatért Párizsba és visszaszerezte trónját, testvére feleségét nem ölette meg.
Sigebert fiát, II. Childebertet idő közben kimenekítették a városból és még ebben az évben
királlyá koronázták.
Gonthram apja, I. Clothar halálát követően Burgundiában szerzett meg egykori birodalmi
területeket. Megfontolt uralkodóként a hatalmi egyensúly fenntartására törekedett, ezért
viszálykodó testvérei, I. Sigebert és I. Chilperich között békítő szerepre törekedett, elsősorban
saját érdekei mentén, hiszen egyik fél túlzott megerősödése sem lett volna előnyös részére.72 I.
Sigebert meggyilkolását követően annak fiát, II. Childebertet kizárólagos örököséül ismerte el
577-ben. I. Chilperich 583-ban megkörnyékezte az akkor 14 éves királyt, hogy együttes erővel
támadják meg Gonthramot, aki területeket ajándékozott az ifjú királynak és így megelőzött egy
esetleges támadást. Miután I. Chilperichet 584-ben egy vadászaton meggyilkolták annak fiát,
II. Clothart is annak anyját, Fredegundát (ő tervelte ki a testvére elleni merényletet) védelme
alá vette. Haláláig, mely 592-ben következett be igazi köpönyegforgató politikusként végig a
status quo megőrzésére törekedett. Halála után I. Sigebert fia, II. Childebert örökölte
területeit73.
A frank királyi hatalom az állandó belső feszültségek hatására Chlodwig korától fokozatosan
gyengült. Az alkotmányosság nem változott, azonban a hatalom egyre inkább a
magánhadsereget fenntartó és az adózás alól felmentett grófok mellett a majordumus kezébe
került.
II. Childebert 575-ben apja meggyilkolását követően öt éves korában lett király, majd ezután
apja testvérének, Gonthramnak a befolyása alá került, akinek 592-ben bekövetkezett halálalkor
megörökölte területeit. Két sikertelen háborút vezetett a nyugati gótok és a longobárdok ellen,
mely után többé nem tett kísérletet a háborúskodásra és 596-ban bekövetkezett halálakor fiai,
II. Theudebert és II. Theuderich örökölték területeit74.
Ekkor következett be azon időszak, melyet a Meroving-dinasztia fennállása alatt a
gyermekkirályok korának nevezünk. A majordomusok hatalma ekkor kezdett megerősödni,
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hiszen a gyermekkirályok mellett nevelőként egyre nagyobb befolyást és hatalmat szereztek,
melyet már képesek voltak megőrizni a nagykorúvá vált királyok mellett is.
II. Theudebert és II. Theuderich 10, illetve 9 évesen váltak frank királyokká apjuk, II.
Childebert 596-ban nekövetkezett halálát követően. Gyermekként I. Chilperich özvegye,
Fredegunda miatt állandó veszélyben voltak, ami elől annak 597-ben bekövetkezett halála
mentette meg őket. A két testvér összefogott unokatestvérük, I. Chilperich fia, II. Chlothar
ellen, akitől 600-ban vereséget szenvedtek és ezt követően szembefordultak egymással. Amikor
II. Clothar 605-ben megtámadta II. Theudebertet öccse semleges maradt, aki 610-ben csellel
elfogta öccsét és területek átengedésére kényszerítette.75 Ezt követően II. Theuderich
szövetséget kötött II. Clotharral akik együttesen legyőzték II. Theudebertet és megölték 612ben. II. Theudebert kisfiát szintén meggyilkolták.
II. Theuderich a rákövetkező évben, 613-ban betegségben halt meg, akit 12 éves fia, II. Sigebert
követte a trónon76.
II. Sigebert azonban csupán pár hétig uralkodott, majd az austrasiai főurak egy csoportja,
Landeni Pipin majordomus vezetésével lehelyezte a trónról és dédanyjával, Brünhildével együtt
megölette 613-ban77.
II. Chlothar, I. Chilperich fia igaz apja meggyilkolását követően már 584-ben király lett,
azonban 613-tól haláláig az egész Frank Birodalom egyedüli uralkodójává vált. II. Chlothart
gyenge és erősen befolyásolható személyként írták le a korabeli források. Ez azzal is
magyarázható, hogy II. Siegbert király és annak dédanyja kivégzésében közrejátszó Landeni
Pipin majordomus őt kívánta egységes frank uralkodóvá tenni. A háborúktól mentes időszakban
nem egyesítette a Frank Birodalom közigazgatási rendszerét, mindhárom tartományában
külön majordomus képviselte őt. A királyi hatalom gyengülését jelzi az a tény, hogy 614-ben a
nemesség elismertette vele, hogy a grófok kinevezésének jogköre nem királyi hatáskör a
továbbiakban, hanem az a grófság közösségét illeti78. Ennek oka a királyi pénzügyi politikában
keresendő, hiszen lehetetlenné vált a grófi funkciók finanszírozása, így a leggazdagabb
földbirtokosok kezébe jutott ez a tisztség, mely által komoly hatalmi központok keletkeztek a
különböző területeken. II. Clothar halálakor, mely 629-ben következett be két fia közül csupán
egy örökölt, ő volt I. Dagobert.
Másik gyermeke, II. Charibert 630-ban kapott némi területet ajándékba testvérétől, I.
Dagoberttől, azonban két évvel később, 632-ben fiúgyermekével gyilkosság áldozatai lettek.
I. Dagobert 629-ben már az egyesített Frank Birodalom királya lett. Barátsági szerződést kötött
a bizánciakkal, 638-ban leigázta a kelta bretonokat és szövetséget megerősítette
kötött Hérakleiosz bizánci császárral az avarok ellen. Kéjvágyó, kegyetlen és amellett gyenge
fejedelem volt79. Kicsapongását a nép fizette meg terhes adókkal, gyengeségét az ország
majordomusa Landeni Pipin zsákmányolta ki a saját hatalmának növelésére. Halála után, mely
75
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639-ben következett be két fia, III. Siegebert és II. Chlodwig osztozkodott apja területein.80 A
Meroving-dinasztia fennállása során I. Dabobert volt az utolsó király, aki még tényleges
hatalommal rendelkezett81.
I. Dagobert halálát követően a majordomusok kezében lévő hatalom kiteljesedett és a
Meroving-uralkodók névleges uralkodóvá váltak, mindennemű hatalom nélkül. A fentiekben
említett belviszályok komoly befolyással bírtak a Meroving-ház hatalmának csökkenéséhez. A
korábbiakban említésre került, hogy a patrimoniális királyságban a király hatalma egyrészt
uralkodóként és legfőbb földesúrként is értelmezhető. Közjogi akarata csupán akkor szerezhet
magának érvényt, amennyiben patrimoniális magánhatalma meghaladja alattvalóinak földesúri
hatalmát, így azt a birtokában lévő földterületek nagysága alapjaiban határozza meg. Egykoron
Chlodwig sikeres területszerző harcainak köszönhetően igen komoly tekintélynek örvendett,
mely egybefonódott saját személyi tekintélyével. Az 564-től folyamatosan erősödő és
állandósult belviszályok hatására az egyes uralkodók rendkívül sok földterületet adományoztak
el arisztokrácia megnyerése érdekében, mely ezzel egyidejűleg a királyi hatalom
meggyengülését hordozta magában.
A Meroving-dinasztia utolsó uralkodója, III. Childerich frank király már annyira jelentéktelen
tényezővé vált a majordomusok hatalmának árnyékában, hogy szinte saját tulajdon nélkül,
ökrös szekéren közlekedve élte életét82, 751-ben Landeni Pippin leszármazottja, Kis Pippin
ekkor letaszította a trónjáról és megalapította a Karoling-dinasztiát. III. Childerichet kolostorba
záratta és tonzúráztatta, aki hátralevő életét így élte le 754-ig. Az egykoron dicső Merovingdinasztia így süllyedt a feledésbe.
A majordomusok hatalmának kibontakozását egy másik munkámban kívánom részletesen
bemutatni, mely a Karoling-dinasztia térnyerése által életre hívott Karoling-alkotmányosságot
mutatja majd be.

Összegzés

A Meroving-dinasztia első igazán nagy uralkodója, Chlodwig frank király vezetése alatt a frank
törzsek egységbe tömörültek és igen komoly területeket vettek birtokba többek között az
egykori Nyugatrómai Birodalom egykori területein. A germán törzsi alkotmányt felváltotta a
Meroving-alkotmányosság, mely mind a római, mind a germán alkotmányos elemeket magán
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viselte és ennek hatására új korszak vette kezdetét. A király hatalma már túlmutatott a törzsi
kereteken és szinte korlátlanul rendelkezhetett. A hűbériség alapjainak megteremtése szintén a
Meroving-kor terméke, mely a későbbiekben alapjaiban változtatta meg egész Európa
államainak berendezkedését.
Az átalakuló államigazgatási rendszerben a Meroving-dinasztia uralkodói ténylegesen képesek
voltak kezükben tartani az uralmat I. Dagobert uralkodásáig, azonban a birodalmi területek
örökösödések hatására többször is feldarabolásra kerültek. Ez a fajta feldarabolás azt jelentette,
hogy egy egységes birodalomban több (mellék) király uralkodott egymással párhuzamosan és
az egész birodalmat érintő ügyekben közösen hozták meg döntésüket (a fentiekben
megismerhettük, hogy a valóság mást mutatott).
Az udvari méltóságok és nemesek hatalma egyre inkább háttérbe szorította az egyes királyokét,
melyet a kialakulóban lévő hűbéri rendszer, illetve az egyes frank királyok belső viszályai is
elősegítettek. A bábkirályok időszakát nem tartottam szükségesnek megismertetni, hiszen
közülük jó néhányról csupán annyi maradt az utókorra, hogy melyik majordomus befolyása
alatt állt. Szomorú vége ez a Meroving-dinasztiának, azonban fennállása alatt lefektette egy
egészen új típusú alkotmányos berendezkedés alapjait, mely a későbbiekben is tovább élt és a
következő munkámban bemutatásra kerülő Karoling-dinasztia uralkodása alatt is észlelhetjük
hatásait.

1. számú melléklet: A Frank Birodalom hódításai
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The Golden Age of the Franks: https://goo.gl/iZKHd5
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