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Kísértet história
Jogtörténeti és jogantropológiai tanulságok

Kísértet história hallatán visszajáró szellemek, az 
élőket gyötrő lelkek borzongató feltűnése és az 
ellenük való védekezés sokféle, babonás techni

kája jut az eszünkbe, de a jognak ebben a kontextusban 
aligha jut kitüntető szerep osztályrészül. Ez is mutatja, 
hogy másféle kísértet história ez, amit kezében tart az 
Olvasó, amely elüt az általában megszokottól. Ugyan
akkor igenis vannak érintkezési pontok, és az alábbi so
rokból kiderül, hogy a jog bizonyos szabályai is hoz
zásegíthetnek egy közösséget ahhoz, hogy a holt lelkek 
nyugalmát biztosítsák.

A tanulmány címe utalás a XX. század egyik legki
válóbb angol antropológusa, Evans-Pritchard által meg
alkotott ,ghost-marriage" terminusra. Evans-Pritchard 
mint az angol kormány megbízottja, később mint ant
ropológusjárta be Egyiptom, Szíria és Szudán vidékét.1 
Mivel kiválóan ismerte az itt élő népek nyelvét és kul
túráját, hosszú ideig tartó terepmunkája során rendkí
vül értékes adatokat szolgáltatott az antropológiai és 
jogantropológiai kutatások számára. Szudánban, az itt 
élő nuer törzs társadalmi szokásait tanulmányozva egy 
rendkívül érdekes és szokatlan házassági formát figyelt 
meg, melyet -  jobb híján -  „ghost-marriage"-nek, szel
lemek házasságának nevezett el. Mivel korábbi antro
pológiai és jogtörténeti kutatások ehhez hasonló formát 
nem fedtek fel, az új terminus bevezetése Evans- 
Pritchard részéről indokoltnak tűnik. Mégis, ahogy je
len tanulmányban bizonyítani szeretném, a „ghost-mar- 
riagé" forma megjelenése korántsem olyan egyedi eset, 
mint ahogy azt a nuer törzs jogantropológiai vizsgálata 
esetén gondolnánk. A jogösszehasonlítás módszereinek 
segítségével fény derül arra, hogy már az ókorban is is
mert volt egy ehhez nagyon hasonlatos házassági for
ma, amelynek kutatása sajnálatos módon mind a hazai, 
mind a nemzetközi irodalomban meglehetősen elhanya
golt területnek számít. Az említett jogtörténeti párhu
zamok kutatása az ókori Perzsiába és Indiába vezetnek 
el bennünket.

A CAGAR HÁZASSÁG 
AZ ÓKORI PERZSIÁBAN
FORRÁSOK
Az ókori Perzsia jogának kutatása a XX. században 

kezdődött el, döntően orientalisták részéről. A munkát 
nagyban nehezíti, hogy az ókori Perzsia három nagy 
korszaka (Akhaimenida dinasztia kora: Kr. e . VI.-IV. 
század; pártus kor: Kr. e. III.—Kr. u. III. század; Sza- 
szanida dinasztia kora: Kr. u. III.—VII. század) közül 
csak ez utóbbi korból vannak forrásaink, azok is meg-

__lehetősen szűkösek. Az egyetlen jogforrás ebből a kor-
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ból a címe szerint ezer bírói ítéletet tartalmazó Mádigán 
1 Hazár Dádestán, amelyet minden valószínűség sze
rint II. Khosrau perzsa király uralkodása alatt 
(590-628) jegyzett fel egy Párs provinciában élő jo 
gász, Farrokhmard i Wahrámán. A szöveg nehézkes
sége, túlzott tömörsége, rendkívül sok nyelvészeti prob
lémát okozó ortográfiája és világos szerkesztési elvei
nek hiánya miatt egy évszázada sok fejtörést okoz a té
ma iránt érdeklődő, kevés számú kutatónak. Ez a ma
gyarázata annak, hogy először rövidebb, pusztán né
hány fejezetre szorítkozó szövegkiadás látott napvilá
got,2 a szöveg teljes kiadására az elmúlt évtizedben ke
rült csak sor.3 A bírói ítéletek ezen gyűjteménye termé
szetesen nem ad felvilágosítást a perzsa jog teljes ke
resztmetszetéről, pusztán a szerkesztő által fontosnak 
tartott, döntően szokatlan vagy nehéz esetek („hard ca- 
ses”) kerültek be a gyűjteménye. Ennél fogva a tipikus 
esetek, és az azok mögött álló jogi normák sok esetben 
rejtve maradnak előlünk. A munkát tovább nehezíti, 
hogy az idézett ítéletek, illetve a jogtudósok kommen
tárjai nem tartalmazzák sem a jogi normát, sem az íté
let-kommentár indoklását, megelégednek az adott jog
eset megoldásának puszta közlésével. Ennek magyará
zata, hogy a perzsa jog alapvetően szóbeli hagyomá
nyon nyugodott, az írásbeliség alig játszott szerepet a 
jogi normák, és a hozzájuk fűzött kommentárok kiala
kulásában. E szóbeli jog feltárásának egyetlen módja 
az ismert ítéleteken és kommentárokon nyugvó induk
tív következtetés lehet. Bár nyilvánvaló, hogy ilyen kö
rülmények között az induktív módszer alkalmazása sok 
veszélyt rejt magában, alkalmazására ennek ellenére rá 
vagyunk kényszerítve, hiszen ez az egyetlen esélyünk 
a perzsa jog mélyebb megismerésére.

A szaszanida kor után keletkezett, zoroasztriánus te
ológiai-jogi munkák ugyan néhány pontban finomítják 
az MHD+A tanulmányozása állal nyert képet, mégis 
ezek alkalmazásával csínján kell bánni, hiszen e mű
vek a Szaszanida birodalom bukása után, igen lényege
sen megváltozott politikai, gazdasági és jogi környe
zetben születtek, ahol a zoroasztriánizmus a korábbi ál
lamvallási szerepétől megfosztva, egy kisebbségben élő 
közösség vallása maradt csupán, míg a társadalom tag
jainak többsége az újonnan bevezetett iszlám jogot kö
vette. Természetesen, e források tanulmányozása sok 
haszonnal járhat, de elsősorban a jog további fejlődése 
szempontjából, és nem a szaszanida kor mélyebb meg
ismerése céljából vehetők figyelembe. Legfontosabb 
források e korból a Dádestán I dánig,4 az ehhez fűzött 
„kommentár” (Pahlavi Riváyat),5 valamint a Riváyat i 
Érnéd i Asavahistán.6 A Dádestán I dánig Kr. u. 881 - 
ben keletkezett, szerzője a főpap Manuscihr, aki maga 
is jártas volt teológiai és jogi kérdésekben. A mű célja, 
hogy válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amelyeket 
a zoroasztiánus közösség tagjai tettek fel a főpapnak, 
ennél fogva szerkezete kérdés-válasz formátumú pár
beszédekre épül. A műben elsősorban teológiai, rituá
lis és mitológiai kérdések dominálnak, jogi megközelí
téssel csak akkor találkozunk, ha az adott kérdés a jogi 
háttér felvázolása nélkül nem volt megválaszolható.



Qmgd, egy másik főpap „iránymutatásai” sokkal inkább 
használhatóak témánk szempontjából, mivel a jogi ala
pú megközelítés jóval jellemzőbb e műre és szerzőjé
re: az összesen 44 kérdésből 24 foglalkozik kifejezet
ten jogi kérdésekkel, míg Manuscihr pusztán 22 jogi 
kérdéssel foglalkozik az összes 92 közül. E tanulmány 
keretei között, a fent említett oknál fogva, a szaszanida 
kort követő forrásokat csak kiegészítésként fogjuk al
kalmazni, és akkor is csak annyiban, amennyiben a jog 
további fejlődése szempontjából fontos adatokkal gaz
dagítják a jog történetéről felrajzolt képet.

FOGALMAK
A perzsa jogászok a házasság három formáját külön

böztették meg (pádikhsáy khwasrayün, cagar),7 ezek kö
zül jelen tanulmány keretei között csak ez utóbbival fog
lalkozunk részletesen, és ezzel is csak annyiban, ameny- 
nyiben témánk szempontjából elengedhetetlenül fontos.8 
E házassági forma kivételesnek számított, és csak abban 
az esetben kötöttek ilyet, ha a körülmények ezt kifejezet
ten kikényszerítették. A házasság megkötésének szüksé
ges feltétele volt, hogy egy férfi törvényes örökösök hiá
nyában halt meg. A zoroasztriánizmus ideológiája szerint 
a törvényes örökös nélkül elhunyt férfi társadalmi hely
zete igen rossz volt, név nélkülinek (abé-nőm)9 nevezték, 
hiszen nem volt senki, aki a nevét és vagyonát tovább vi
gye, valamint a szükséges halotti áldozatokat érte bemu
tassa. Különös jelentőséget ad e ténynek a zoroasztriániz
mus másik alapvető tanítása, amely szerint a házasság és 
gyermekek nevelése vallási kötelességnek számított 
(khwésköríh), melynek segítségével a Jó erői növeked
nek a Földön, és ezáltal segítik a teremtő isten, Ahura 
Mazda (Ohrmazd) kozmikus harcát a Gonosz erői ellen. 
Jogi szempontból a hangsúly a törvényes örökösök kife
jezésen nyugodott, s ez szűkebb értelmű terminus volt, 
mint a gyermek, mivel nem minden gyermek számított 
törvényes örökösnek. Törvényes örökösnek kizárólag az 
örökhagyó pádikhsáy házasságából származó fiú gyer
meke számított.10 Leányok, valamint az örökhagyó nem 
pádikhsáy házasságból származó gyermekei ki voltak zár
va az örökségből. A pádikhsáy házasságból született fiú
gyermek hiányában elhunyt férfi tehát igen nehéz hely
zetbe került a közösség szemében társadalmi és vallási 
szempontból egyaránt. Azért, hogy az ilyen „bajbajutott” 
férfiak helyzetét enyhítsék, a jog segítségét vették igény
be, és egy kivételes, helyettesítő házassági formát fejlesz
tettek ki, a cagar házasságot.

Azt a személyt, akinek jogi kötelezettsége volt, hogy 
az elhunyt számára törvényes örököst támasszon, szúr
nak nevezték. A s/úrság, mint jogi intézmény, részlete
it tekintve, rendkívül sok problémát okozott a perzsa 
jogászok számára, hiszen se szeri, se száma azon ítéle
teknek és kommentároknak, melyek e kérdés jogi prob
lematikáját boncolgatják. Ennek ellenére, az intézmény 
alapvető kontúrjai teljes biztonsággal rekonstruálható- 
ak. A jogtudomány a stűr három kategóriáját különböz
tette meg: természetes (hüdag), kinevezett (gumárdag), 
végrendeletben meghatározott (kardag).

A természetes s/úrok közül első helyen az özvegy

állt, feltéve, ha zoroasztriánus volt.11 Amennyiben az 
özvegy a férje halálát követően cagar házasságot kö
tött, korábbi házassága nem szűnt meg, és jogi érte
lemben továbbra is elhunyt férje feleségének számí
tott. Mivel a cagar házasságban a férj nem játszott 
fontos szerepet, hiszen férji jogai meglehetősen kor
látozottak voltak, cagar férjként -  elméletileg -  bárki 
szóba jöhetett. A férj jogainak korlátozása következ
tében a cagar házasságban a manust nem ő gyakorol
ta, következésképpen, a cagar házasság egy matrimo- 
nium sine manu marid forma volt. Bár e kifejezés in
kább egy római jogász szavait idézik, e megközelítés 
egyáltalán nem volt idegen a perzsa jogászoktól. Sa
ját jogi terminusuk volt a hatalom kifejezésére 
(sálárih), és rengeteg ítélet foglalkozik a sálárih kér
désével a pádikhsáy és cagar házasságokban. Mivel a 
sálárihot a cagar férj nem gyakorolhatta, a feleség jo 
gosult volt egy gyámot kiválasztani magának elhunyt 
férje férfi rokonai közül.12

Az elhunyt örökhagyó leány gyermeke szintén ter
mészetes snímak számított, feltéve, ha apja hatalma 
(sálárih) alatt állott annak halála pillanatában. Ameny- 
nyiben a leánygyermek már házasságban élt, pádikhsáy 
házasságát fel kellett bontania férje jóváhagyása mel
lett,13 vagy cagar házassággá kellett átalakítania. 
Amennyiben több leánygyermeke volt az örökhagyó
nak, a perzsa jogászok számára sem volt világos, hogy 
melyiket kellett stiiná kinevezni: voltak olyan jogtudó
sok, akik szerint a legfiatalabb leányt14 kellett .v/ümak 
tekinteni, míg mások az elsőszülött lánygyermek mel
lett kardoskodtak.15 Azokban a házasságokban, ame
lyeket a lány mint stür kötött, jogi szempontból az el
hunyt (atya) feleségének számított, míg a cagar férj je
lenléte pusztán biológiai tény volt, melyet a jog nem 
vett figyelembe. Ahhoz, hogy e nagyon fontos tényt 
megértsük, szükséges hangsúlyozni, hogy a zoroasz
triánus jogban a Szaszanida birodalom korában a vér
fertőzési tabu nem volt ismert, sőt a közeli vérrokonok 
közti házasság kifejezetten kegyes cselekedetnek 
(ahlawdád) számított a teológiai és jogi doktrínák 
szempontjából.16

A stür i kardag az örökhagyó által végrendeletileg 
meghatározott stür volt, aki a természetes stürhoz ké
pest elsőbbséget élvezett, amennyiben mindkettő je 
len volt: a természetes stür csak abban az esetben lát
hatta el feladatát, amennyiben a végrendeletben meg
határozott személy valamilyen oknál fogva (pl. beteg
ség, stb.) nem volt képes ellátni hivatalát.17 Az örök
hagyójogosult volt végrendeletében bárkit búrjának 
meghatározni, akár saját közeli vérrokonai ellenében 
is.18

Kinevezett stür (gumárdag) jelölésére csak abban az 
esetben kerülhetett sor, ha sem természetes stür nem 
volt az adott családban, sem az örökhagyó nem gon
doskodott végrendeletileg stür meghatározásáról. A ki
nevezést a dádwarió), egyfajta pap-bírótól kellett 
kérni.19 Amennyiben egyszerre többen is versengenek 
a stün  tisztség betöltéséért, a legméltóbbat (sazágtar) 
kellett kinevezni.20
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Elméletileg, a stürok között nem volt nemi megkü
lönböztetés, de az ítéletekből egyértelműen kiderül, 
hogy a nők stürrá való kinevezését előnyben részesí
tették a férfiakhoz képest. Amennyiben a stur nő volt, 
egy időben csak egy férfi s/ürja lehetett,21 mert más
különben a született gyermekek hovatartozását nem 
lehetett volna megállapítani. Amennyiben a stüri 
funkciót férfi látta el, feleségének személye nem já t
szott szerepet, utóbbi feladata „pusztán” arra szorít
kozott, hogy gyermekeket szüljön egy olyan ember 
számára, akivel esetleg még csak nem is találkozott. 
Egy férfi egy időben több elhunyt stürja is lehetett, 
mivel -  elméletileg -  több cagar feleséggel is rendel
kezhetett, és ezáltal a gyermekek hovatartozása min
den kétséget kizáróan megállapítható volt. A teológi
ai-jogi doktrína szerint a stüri funkció ellátása kegyes 
cselekedetnek számított, mely anyagi haszonnal nem 
járt,22 de Mardag, egy többször idézett jogtudós véle
ménye jelzi, hogy a társadalmi valóság ettől gyökere
sen más képet mutathatott,23 és a stürság ellátása igen
is haszonnal járhatott.24

Röviden tehát, az intézmény lényegét az alábbiak
ban lehet összefoglalni. Amennyiben egy férfi törvé
nyes örökös hiányában hunyt el, bonyolult és részle
teiben kimunkált szabályok alapján kijelöltek egy sze
mélyt, aki, mint az elhunyt s/nrja cagar házasságot 
kötött egy közelebbről meg nem határozott személy- 
lyel. A cagar házasságban a család tagjainak az el
hunyt (aki jogi szempontból férjnek és apának minő
sült), az elhunyt feleségének számító asszony, a ca
gar férj (aki nem gyakorolt manusl felesége és a gyer
mekek felett), valamint a gyermekek (akik jog szerint 
az elhunyt gyermekeinek voltak tekintendők) számí
tottak. Tágabb értelemben, az elhunyt egy közeli, fér
fi rokona is a családhoz tartozott, mert ő gyakorolta a 
manusl (sölörlh) a cagar feleség felett, hiszen a ca
gar férjnek ilyen joga nem volt. Amennyiben e házas
ságból fiúgyermek(ek) születt(ek), őket stürlg-püsnak 
nevezték, és az elhunyt örökhagyó örököseinek minő
sültek, és mint necessarii heredes, helyzetükre a suc- 
cessio in universum ius volt az irányadó. Amennyiben 
csak leánygyermekek születtek, ők nem minősültek 
törvényes örökösnek, ezért nagykorúságuk elérése 
után kötelesek voltak cagar házasságot kötni valaki
vel, és ily módon örököst támasztani „apjuk” 
számára.25 Amennyiben ebből a házasságból sem szü
letett fiúgyermek, a sor addig folytatódott generáció
kon keresztül, amíg egy törvényes örökös nem 
született.26 A fenti áttekintésből világosan megállapít
ható, hogy e házasságot, melyet a perzsa jogi szak
nyelv cagar házasságként ismert, joggal nevezhetjük 
„szellemek” házasságának, hiszen legfontosabb célja 
az elhunyt „szelleméről” való gondoskodás (a halotti 
kultusz bemutatására jogosult törvényes örökös bizto
sítása útján), sőt, az elhunyt, „szelleme” útján tovább
ra is a családhoz tartozónak minősült, hiszen a cagar 
feleség az ő hitvesének minősült, csakúgy, mint a há
zasságból született gyermekek is az ő törvényes örö- 

_ köseinek számítottak.

JOGI PROBLÉMÁK
A fent igen vázlatosan leírt jogi konstrukció igen ne

héz helyzetbe sodorta a cagar férjet, hiszen olyan gyer
mekek felneveléséről kellett gondoskodnia, akik -  jogi 
szempontból -  nem minősültek az ő gyermekeinek.27 
Nem gyakorolhatott sölörlhol felesége és gyermekei fe
lett, és ki volt téve annak a veszélynek, hogy ő is „név
telenül” hal meg, amennyiben nem voltak pödikhsay 
házasságból származó gyermekei. Nem meglepő ezek 
után, hogy e társadalmi réteg mindent elkövetett azért, 
hogy jogi helyzete megváltozzék. Az ősi (szokás) jog, 
a cöstag, kifejezetten érdekeik ellen foglalt állást, de 
támogatásra találtak a bírói jogszokásokban (kardag), 
amelyek több esetben is contra legem döntéseket hoz
tak. A kardag döntései jól láthatóan inkább szolgálták 
a cagar férjek jogi és gazdasági érdekeit, és ezáltal 
alapjaiban veszélyeztették e házassági intézmény tar
talmát. Hosszú távon a kardag megközelítése kereke
dett felül, és lerontva az ősi szokásjogot, a cagar há
zasságot lényegesen megváltoztatva, tevékenyen hoz
zájárult annak későbbi eltűnéséhez.28

Az egyik legvitatottabb kérdés az volt, hogy örö- 
kölhet-e a cagar gyermek természetes apja után? El
méletileg, a kérdésre egyértelműen elutasító választ 
kellett volna adni, hiszen minden más válasz a cagar 
házasság értelmét veszélyeztette volna. A probléma 
megoldására a bíróságok a cagar gyermekek örökbe 
fogadását javasolták, mely a cöstag értelmében szin
tén érvénytelennek minősült. De amennyiben leg
alább egy stürlg-pus már született a cagar házasság
ból, nehéz volt olyan érvet találni az ősi doktrína mel
lett érvelők részéről, mely az adoptio érvényességét 
kizárta volna. Ezáltal a cagar házasság eredeti kül
detését oly módon sikerült fenntartani, hogy e mel
lett a cagar férj/apa érdekei sem szenvedtek lényege
sen csorbát. Egy másik, a társadalmi gyakorlaton, és 
nem a bírói jogszokáson alapuló megoldás az volt, 
hogy a stürlg-pus megszületése után a cagar házas
ságot pödikhsay házassággá formálták át (ugyanazon 
házasfelek között),29 és az ezt követően született 
gyermekek már a természetes apa örököseinek voltak 
tekintendők.

A másik kérdés, amely körül parázs vita zajlott a jog
tudósok között, az volt, hogy elláthatja-e egy cagar 
gyermek a stüri funkciót? E technikainak tűnő kérdés 
mögött valójában egy másik, kimondatlan, de nagy 
horderejű kérdés húzódott meg, a cagar gyermekek stá
tuszának kérdése. A hagyományos doktrínát egy, a 
gyűjteményben név szerint nem idézett jogtudós fogal
mazta meg,30 míg Röd-Ohrmizd, egy többször is idé
zett tudós véleménye szerint a cagar gyermek is jogo
sult a stűri tisztség betöltésére.31 A több, egymásnak 
ellentmondó ítélet és jogi szakvélemény nem teszi le
hetővé, hogy e kérdésben biztosan állást foglaljunk, de 
annyi világosan megállapítható, hogy e kérdés a jog
gyűjtemény keletkezésének idején a perzsa jogászok 
számára is komoly fejtörést okozott anélkül, hogy vég
ső, mindenki számára elfogadható megoldást találtak 
volna a probléma orvoslására.



SZELLEMEK HÁZASSÁGA 
MÁS JOGI KULTÚRÁKBAN
Az ókori Perzsiát körülvevő népek jogi kultúrájában 

a levirátus egy széles körben ismert és alkalmazott há
zassági forma volt, ahogy ez a Bibliából,32 Josephus 
Flavius33 írásából, vagy korábban, a hettita törvény- 
könyv34 alapján egyértelműen megállapítható. A cagar 
házasságról előre bocsátott ismeretek alapján azonban 
az is megállapítható, hogy a levirátus főbb pontjaiban 
különbözött a cagar házasságtól, mivel ez utóbbi nem 
új házasság, hanem egy helyettesítő forma volt; az öz
vegy férje nemcsak az elhunyt testvére, hanem bárki, 
az agnat rokonságon kívül levő személy is lehetett; 
síwrként nemcsak az özvegy, hanem az elhunyt lánya, 
fia, az általa végrendeletben meghatározott harmadik 
személy, vagy a hatóságok által kijelölt személy is szó
ba jöhetett, sőt egy személy (férfi) egy időben több el
hunyt s/ürságát is vállalhatta, és ezért javadalmazásra 
is számíthatott. Ehhez hasonló házassági formával 
azonban nem találkozunk az egész ismert ókori Közel- 
Keleten, ám az ókori India jogélete hasznos párhuza
mokkal lát el bennünket, még akkor is, ha figyelembe 
kell venni azt a tényt, hogy az indiai társadalmi és val
lási kontextus nagy eltéréseket mutat az ókori Perzsiá
hoz képest.

Az ind jog értelmében az özvegynek tilos volt férje 
halálát követően ismételten férjhez mennie, de kivéte
les esetben eltekintettek e szabálytól, ha a körülmények 
kényszerítő ereje ezt szükségessé tette. Ilyen kénysze
rítő körülménynek tekintették azt az esetet, amikor egy 
férfi úgy halt meg, hogy nem rendelkezett törvényes 
örökössel. A férj halála után az özvegy engedélyt ka
pott a rokonságtól, hogy újból férjhez menjen, elsősor
ban az elhunyt fiú testvéréhez, vagy annak hiányában 
bármelyik családtaghoz.35 Ha férfi rokonok egyáltalán 
nem maradtak a családban, egy Brahmant neveztek ki, 
hogy törvényes örököst támasszon az elhunytnak az öz
vegy segítségével. E házassági formát az ind jogiroda
lomban niyogának nevezték. A házasságból született 
fiú -  ksetraya36 -  az elhunyt törvényes örökösének szá
mított. Nagykorúságának eléréséig örökrészét az el
hunyt testvére,37 vagy a fiú anyja38 kezelte.

Mint látható, az ind jogban, csakúgy, mint a 
zoroasztriánus jogban, a házasság célja az volt, hogy 
egy elhunyt férfi számára törvényes örököst támasszon, 
aki tovább viszi a család nevét (nám-burdár), kezeli a 
családi vagyont és gondoskodik „apja” halotti kultuszá
ról. Az örökösök eme komplex funkciójából kiindulva 
nem meglepő, hogy Indiában olyan férfiak számára is 
megengedett volt a niyoga, akiknek élete során bizo
nyítást nyert, hogy törvényes örökösök támasztására 
valamilyen oknál fogva (betegség, stb.) nem képesek.39

Az özvegy mellett a leánygyermek is kinevezhető 
volt (putriká) arra, hogy támasszon utódot apjának.40 
Manu törvénykönyve értelmében (Manu 9. 127-140; 
145.) a leány fia (putrikáputra) egyenrangúnak számí
tott a természetes fiúval (aurasa), de a Smrti-k a ter

mészetes fiú és a ksetraya után csak harmadik rangú
nak ismerték el.41 A későbbi jogirodalomban a pu
trikáputra besorolása körüli ellentmondások továbbra 
is fennmaradtak.42

A különböző házasságokból született gyermekek be
sorolása körül kialakult ellentmondások annak a követ
kezménye, hogy Manu törvénykönyvének szerző(i) és 
a többi jogtudós ambivalens módon ítélték meg a niyo- 
ga jogszerűségét. Több vers is olvasható Manu törvény- 
könyvében, amelyek betűjükben és szellemükben egy
aránt alapvetően különböznek az eddig idézett versek
től.43 A kommentátorok mindent megtettek annak ér
dekében, hogy a nyilvánvaló ellentmondásokat elsimít
sák, de nem jártak nagy sikerrel. Doniger-Smith szerint 
igen valószínű, hogy Manu két különböző tradíciót tar
talmaz: az egyik, mely szükséghelyzetben megengedte 
a niyoga házasság létrejöttét, és a másik, mely elvetet
te ezt a lehetőséget.44 Mivel a niyoga az ind joghistó
ria korai korszakára jellemző, nagyon valószínű, hogy 
az első nézet egy korábbi álláspontnak felel meg, míg 
a másik vélemény az új doktrínát tartalmazza, mely 
nem ismerte el e házasságot jogszerűnek.

Ezek mellett található egy harmadik típusú norma- 
rendszer is Manu törvénykönyvében, amely nem tiltja 
ugyan meg kifejezetten a niyoga alkalmazását, de fel
tételeit igen szűkre szabja. Az egyik ilyen szabály ki
mondja, hogy a kijelölt pár (niyukta) csak egy gyermek 
nemzésére jogosult, többre azonban nem.45 Szexuális 
élvezet szintén tilos volt egy másik vers szerint: ameny- 
nyiben a pár ebbe a bűnbe esett, mindketten igen sú
lyos vétket követtek el,46 és a születendő gyermek ki 
volt zárva az örökségből,47 ennél fogva nem tudta el
látni az őt terhelő rituális kötelezettségeket sem. Egy 
másik, hasonló szellemű szabály szerint a szexuális 
kapcsolatra pusztán egyetlen alkalommal kerülhetett 
sor, vagy legalábbis nyomban be kellett szüntetni, ha a 
nő várandósnak érezte magát.48 Az e csoportba tarto
zó, szinte teljességgel betarthatatlan szabályok már az 
új doktrína kezdetét jelzik, mivel nyilvánvaló céljuk az 
volt, hogy a brahmanizmus alapelveivel ellentétes niyo
ga létrejöttét nagyon megnehezítsék, vagy egyenesen 
megakadályozzák.49

A niyoga házasság története -  végeredményét tekint
ve -  tehát megegyezik a cagar házasság történetével: 
mindkettőre a teljes elhagyás sorsa várt. A történeti és 
ideológiai háttér azonban nagyban különbözött Indiá
ban és Perzsiában. Manu törvénykönyvében az is ol
vasható, hogy a niyoga nem más, mint az állatok szo
kása, egy olyan végső condemnatio, mely teljesen ide
gen a perzsa hagyománytól. A zoroasztriánus jogban a 
cagar házasság azért tűnt el, mert a társadalmi szoká
sok, és az azokat erősítő bírói jogszokások a természe
tes apa érdekeit védték az elhunyt örökhagyó érdekei
vel szemben, s ez vezetett az intézmény átalakulásához, 
majd lassú eltűnéséhez. E jogtörténeti folyamatot azon
ban sohasem kísérte ideológiai magyarázat, az intéz
mény vallási vagy más elítélésére, kiközösítésére so
sem került sor. A jog fejlődésének dinamikája, ötvö
ződve a társadalmi realitásokkal, vezetett el az említett



végeredményhez, ám a cagar házasság még hosszú ide
ig fennmaradt, mint egyfajta „másodrendű” házassági 
forma.50 Indiában ezzel ellentétes folyamat játszódott 
le: egy korábbi doktrínát egy másik, azzal gyökeresen 
szembe helyezkedő új váltotta fel, és rövid átmeneti idő 
után az új megközelítés kiszorította a régit. Ennek kö
vetkezménye a régi doktrína ideológiai elítélése is. A 
természetes apa érdekeinek és jogainak védelme azon
ban mindkét jogi kultúrában megfigyelhető: nemcsak a 
kardag védte a cagar férj jogait, hanem Manu törvény- 
könyve is szentel egy verset51 ennek a kérdésnek, 
amely mutatja, hogy e probléma Indiában is komoly 
társadalmi feszültségek eredője lehetett.

Az indo-iráni jogi hagyomány mellett a Szudánban 
élő nuer törzs joghagyománya az, mely a fentiekhez 
igen hasonló intézményt fejlesztett ki, és melyet Evans- 
Pritchard a bevezetőben említett „ghost-marriage” név
vel illetett. A nuer közvélekedés szerint az örökös nél
kül elhunyt férfi társadalmi helyzete igen negatív, ezért 
egy helyettesítő házasságot fejlesztettek ki, hogy kise
gítsék az ilyen férfiakat szorult helyzetükből. Törvé
nyes örökösnek e hagyományban is kizárólag a fiúgyer
mekek számítottak. A rokonsági szolidaritásból folyó 
legalapvetőbb kötelezettség, hogy e kisegítő házassá
got létre hozzák, ellenkező esetben az elhunyt férfi lel
ke kísérteni fogja a rokonság tagjait.52 A kísértő szel
lemtől való félelem mellett a másik fő motiváció az élők 
részéről e kisegítő házasság megkötésére az, hogy ez 
egyben vallási értelemben vett kegyes cselekedetnek is 
minősül. E házasságokban, jogi értelemben a férj a szel
lem, akinek a nevében a nő vételárát kifizették és a há
zassági ceremóniát bemutatták. Az asszonyt ciekjooka, 
azaz a szellem felesége, a gyermekeket pedig 
gaatjooka, azaz a szellem gyermekei névvel illetik.55 
A család tagjainak a szellem, a szellem felesége, a gyer
mekek és a természetes apa számítanak, és ez utóbbi 
gyakorolja felesége és a gyermekek felett a hatalmat is. 
A „ghost-marriage” és az egyéb házasságok közötti kü
lönbség csak később lesz megfigyelhető, amikor a fel
nőtt gyermekek nem természetes apjuk, hanem a „szel
lem” rokonsági ágát folytatják. Ennek az a magyaráza
ta, hogy a házassági kötelék haláleset bekövetkezése 
esetén sem szűnik meg, és az özvegy továbbra is el
hunyt férje feleségének számít, így gyermekei is az el
hunyt férj gyermekeinek minősülnek jogi értelemben. 
A házasság felbonthatatlanságának elve miatt nem en
gedik meg a nuer hagyományban az özvegynek azt, 
hogy új házasságot kössön, sőt, a házasságkötésre al
kalmazott kifejezés, kwen használata szintén tilos a 
,ghost-marriage” vonatkozásában.54

Az esetek többségében a fiatalabb fiú testvér köt há
zasságot az özveggyel, mert a testvérek általában szü
letési sorrendben kötnek házasságot. Igen gyakran meg
figyelhető, hogy fiatal emberek meghalnak mielőtt még 
házasságot kötöttek volna, vagy törvényes örökösökkel 
rendelkeznének. Ez az oka annak, hogy a ,ghost-mar- 
riage"-ek száma szinte megegyezik a többi házasságé
val. Gyakori jelenség, hogy férfiak házasságot kötnek 
elhunyt rokonuk javára, de később képtelennek bizo

nyulnak arra, hogy sajátjogúkon másik feleséget ve
gyenek maguknak. Ha elég gazdag lenne is ahhoz, hogy 
másik házasságot kössön, a családi vagyon házasság- 
kötésre használható részét átengedi az időközben fel
nőtt gyermekek számára, és így élete végén törvényes 
örökös hiányában távozik az élők sorából. Ennek kö
vetkeztében valamelyik fiú gyermek kötelessége lesz, 
hogy elhunyt természetes apja számára törvényes örö
köst támasszon, azaz a hagyomány generációkon ke
resztül folytatódik.55

A nuer hagyomány azonban tovább bonyolítja az 
egyébként sem egyszerűen kiszámítható rokonsági kap
csolatokat azzal, hogy egy női rokon számára is meg
engedi, hogy elhunyt férfi rokona érdekében feleséget 
vegyen magának. Ilyen esetben a család tagjainak a 
„szellem”, női rokona, aki a feleséget vette az ő számá
ra, a feleség, valamint a természetes férj számítanak. A 
gyermekek ebben az esetben is az elhunyt örököseinek 
számítanak.

VÉGKÖVETKEZTETÉSEK
A „szellemek” házasságára vonatkozó különböző 

koncepciók jogtörténeti és jogantropológiai leírását kö
vetően ideje számba vennünk a fent elmondottakból le
vonható tanulságokat. Módszertanilag az tűnik helyes
nek, ha először az egyes koncepciók között fellelhető 
azonosságokra hívjuk fel a figyelmet, majd ezt követő
en tárgyaljuk az intézmények megvalósulásának kü
lönbségeit.

Ami a hasonlóságokat illeti, az alábbi felsorolás út
ján szeretnék áttekintő képet nyújtani erről a kérdésről:

- a társadalmi és az ideológiai környezet megegye
zik valamennyi vizsgált társadalomban: mindegyik kul
túra igen negatívnak ítélte meg egy törvényes örökös 
hiányában elhunyt férfi társadalmi presztízsét, és ezért 
készek voltak utólag, mesterségesen kreált intézmények 
segítségével e problémát áthidalni. Mindhárom közös
ségben a nemzetségen belüli szolidaritás minimumá
nak számított ezen intézményben való részvétel, ame
lyet a társadalmi köteléken túlmenően vallási doktrína 
is erősített, melynek értelmében ez vallási kötelezett
ségnek és egyben kegyes cselekedetnek is minősült.

- Mindhárom rendszer patrilineáris, azaz a lányok 
nem folytatták atyjuk rokonsági vonalát, gyermekeik a 
férj gyermekeinek számítottak. A nuer törzs szavaival: 
,A  leány, az egy idegen személy. ” A perzsa teoretiku
sok más megközelítésből, a vérfertőző házasságok iga
zolásakor, hasonló végeredményre jutottak: „Mert min
den nyomorúság, szülői gyűlölködés és szeretettelen- 
ség akkor következik be az emberiségnél, amikor férfi
ak érkeznek hozzájuk idegen vidékről, idegen tarto
mányból, idegen országból, megházasodnak, és amikor 
elviszik asszonyaikat, az atyák és anyák zokognak ezek
kel (a szavakkal): 'elviszik leányainkat fogságba. ”56

- A patrilenáris rendszer következményeképpen ki
zárólag az atyai ági rokonok jöhetnek számításba a 
„szellemek” házassága megkötésekor (stür), az anyai 
ági rokonok ki vannak zárva.

- Az alapvető megközelítés mindhárom jogi kultúrá-



bán tehát az, hogy a házasság halál útján nem szűnik 
meg, hanem továbbra is fennmarad. E doktrína megle
hetősen egyedi, és meghatározó módon járul hozzá a 
„szellemek” házassági gyakorlatának kialakulásához. 
Indiában e tényt az özvegy házasságkötési tilalma mel
lett a suti gyakorlata még jobban kidomborítja.

- A kisegítő házasságból született gyermekek az el
hunyt örököseinek számítanak, és a természetes apa 
(perzsa cagar) nem formálhat rájuk jogot.

- A kisegítő házasságok kötésének kötelezettsége ge
nerációkon keresztül folytatódik mindaddig, amíg egy 
törvényes fiú örökös nem születik, és a „szellem” vég
ső nyugalmát el nem nyeri a megfelelő halotti áldoza
tok bemutatása révén.

A fenti hasonlóságok mellett néhány, esetenként igen 
fontos különbség is megfigyelhető a három tárgyalt kö
zösség joggyakorlatában. E különbségek egyfelől az 
egyes jogrendszerek közötti különbségekből, másfelől 
az eltérő történeti fejlődésből származnak.

Az első, igen lényeges kérdés a leány gyermek hely
zete és szerepe. A perzsa jog azon jellegzetessége, 
amely szerint a leány is lehetett slür, sőt, igen előkelő 
helyen szerepelt a versengő stürok közötti rangsorban, 
csak azzal a ténnyel magyarázható, hogy a perzsa jog
tól nem volt idegen a vérfertőző házasságok gyakorlata. 
Mivel ebben az esetben a stür leány az apja feleségének 
számított, e kapcsolatot jogilag apja és leánya közötti 
házasságnak kell felfogni. A szaszanida és korai post- 
szaszanida források tanúsága szerint azonban az ilyen 
kapcsolat társadalmi és vallási értelemben igen magas 
presztízsűnek számított, és „értékében” közvetlenül az 
anya és fia közötti házasság után következett. A nuer 
hagyományban a leányt nem találjuk ehhez hasonló po
zícióban, mert e törzs szigorúan őrködött a vérfertőzési 
tabu betartása felett. Indiában a leány helyzete ambiva
lens volt, mert bár ki lehetett őt nevezni (Manu 9. 127), 
a vérfertőzési tabu az ind jog szerint betartásra került.

A második, szintén fontos különbség az egyes há
zassági koncepciók mögött fellelhető társadalmi való
ságban gyökeredzik. Ahogy azt mind a perzsa, mind a 
nuer hagyomány vizsgálatánál megfigyelhető volt, az 
intézmény kizárólag az elhunyt érdekeit védelmezte, 
míg a természetes apa jogait figyelmen kívül hagyta. 
Ennek következtében számtalan jogi, öröklési jogvita 
és társadalmi feszültség keletkezett. A perzsa jog e 
csapdából úgy menekült ki, hogy lassú fejlődés útján 
átalakította, megváltoztatta az intézmény lényegét a ter
mészetes apa érdekeinek megfelelően. A perzsa jogban 
a cástag és a kardag párhuzamos, esetenként egymás 
ellen ható dinamikája tette lehetővé e változást. Míg a 
cástag, az ősi doktrína védelmezői az elhunyt érdekei
nek védelmezése útján valójában egy sui generis há
zassági forma fenntartásáért küzdöttek, a társadalmi 
gyakorlathoz közelebb álló bírói jogszokás (kardag) a 
természetes apa érdekeinek védelmezésével tulajdon
képpen azon főbb jellegzetességeitől fosztotta meg e 
házassági formát, mely egyedi mivoltát biztosította. Mi
vel a jog története azt bizonyítja, hogy a későbbiek so
rán a kardag megközelítése kerekedett felül, ez egyben

azt is jelenti, hogy egy ősi, sui generis házassági for
mából egy másodlagos,57 funkcióját vesztett házassá
got hoztak létre. A Szaszanida birodalom bukását kö
vető évszázadokban a cagar házasság még élő gyakor
lat volt ugyan, de már megváltozott tartalommal, és e 
folyamatos funkcióvesztés következtében kikopott a 
gyakorlatból, és a mai párszik már nem is ismerik ezen 
ősi házassági formát.58 Az ind jogban a niyoga történe
te egy radikális változás útján ért véget, amikor a meg
változott vallási-jogi doktrína elítélte ezen ősi szokást, 
amely egyben ezen intézmény visszaszorulását is jelen
tette. A nuer hagyományban, a fentiekkel szemben, sem 
megváltozott doktrínáról, sem pedig megváltozott tár
sadalmi gyakorlatról nem beszélhetünk, ezért a „ghost 
marriage” továbbra is jótékonyan hat az elhunytak lel
kére, nem kevés gondot okozva ezzel az élők számára.

Végezetül két, inkább technikai jellegű különbségre 
kell felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a perzsa jog 
jutott a legtovább a cagar házasságra vonatkozó jogi ter
minusok kidolgozásában, míg az ind jog és a nuer szo
kások nem fejlesztettek ki a perzsa joghoz hasonlatos, 
vagy azt kifinomultságában megközelítő terminológiát. 
A stür személyének három osztályba sorolása, ezen osz
tályok tagjai egymáshoz való viszonyának rendezése a 
perzsa jog egyedi jellegzetessége. E tény megítélésem 
szerint nem pusztán a perzsa jogi kultúra magas színvo
nalát minősíti, hanem egyben azt is jelzi, hogy talán itt 
volt a legerősebb az igény az ilyen típusú házasságok 
megkötése iránt, ehhez pedig minden körülmények kö
zött találni kellett valakit, akit jogi kötelezés útján kény
szeríteni lehetett e feladat ellátására. A másik, jogtech
nikai jellegű probléma a gyám személyének kiválasztá
sa volt. A nuer hagyomány nem bíbelődik sokat ezzel a 
kérdéssel, s a „patria potestas''-1 a természetes apához 
telepíti. A perzsa jog konzekvensebben járt el, amikor a 
cagar férjet kizárta e jog gyakorlásából, s a sálárihot -  
elméletileg -  az elhunyt jogának ismerte el, hiszen a 
gyermekek hovatartozását a hatalom döntötte el. A gya
korlati kérdések megoldása céljából sem kötöttek komp
romisszumot e tárgyban, és nem ruházták fel a cagar 
férjet e jog átmeneti vagy szubszidiárius gyakorlásával 
sem, hanem e helyett inkább az elhunyt rokonságából 
választottak ki egy férfiút, aki a sálárihot a család felett 
ellátta. Indiában a niyoga házasságban gyakorolt gyám
ság kérdéséről nem született külön szabály.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a részletkérdé
sekben meghúzódó különbségek ellenére a három vizs
gált házasság-koncepció igen közel áll egymáshoz, és 
ez fenomenológiai és funkcionális azonosságot tételez 
fel a perzsa cagar, az ind niyoga és a nuer „ghost-mar- 
riagé" között.

Mivel e tanulmányt Evans-Pritchardra való utalással 
vezettem be, illendő, hogy az ő szavaival is fejezzem 
be. Az antropológia és történelem című munkája ha
sábjain részletesen is kifejti azon nézetét, amely szerint 
„bár a szociálantropológia és a történetírás között, ter
mészetesen, sok különbség van, ezek technikai, hang
súlybéli és a perspektívát érintő különbségek, nem a 
módszer és a célkitűzés különbségei. ” Abban is hisz,.



teszi hozzá, hogy „ha jobban megértjük, hogy ez így 
van, akkor szorosabb kapcsolat alakul ki a történeti és 
az antropológiai kutatások között.”59
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Babják Ildikó:

Röviden a burgundok 
adásvételi szokásairól

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

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

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

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

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


