
55 Livius szerint Q. Caeclius Metellus a kr. e. 179-ben hivatalban lé
vő ccnsorokhoz a következő szavakat intézte:"..unó animo, unó 
consilio legális senaimn, equites recenseatis, agaiis censum, tus- 
trum condalis." Liv, 40,46.4 és 8.

'6 Cic. de sen. 42: „impedil enim consilium voluptas. ralioni inimi- 
ca esi, mentis. ui iia dicam, praeslringil oculiis nec liabei ullimi 
com vinnie commercium".

57 A három esetre lásd Gél 4,20,1-13.
‘is Val. Max. 2.9.5. „freni süni iniecti vobis, Quiriies, miliő modo 

perpeliendi. alligali el conslricli estis cunaro vinculo sen'iiulis: 
le.x enim lala est. quae vos essefrugi ittbel, abrogemus igilur islud 
horridae veluslalis rubigine obsitum iinperiiim, Elenim quid opus 
libériáié, si volenlibus luxa perire non licelV.

59 Gell. 15.11,2.
m Asconius Pis. 8 Cl.
61 WIEACKER. RECHTSGESCHICHTE. 502. p. ..Das öffcntliche 

Leben des römischen Freistaats beherrschte ein weitgehender 
Konsens über priváté und öffentliche Tugenden und Werte. dér 
das Funktionicren dér fonnalen Verfassungseinrichtungen über- 
haupi erst crmöglichte und die in dér Adelsherrschaft angelegten 
Spannungen und Konflikte bis zűr Krise dér rés publica in ihrem 
letzten Jahrhundert bánd und ausglich”.

62 POLAY. A CENSORI RÉGIMÉN MÜRUM, 31. p.
6-' A törvény értelmében a római asszonyok legfeljebb Vi uncia aran

nyal rendelkezhettek, tarka ruhákat nem viselhettek, a városban 
kocsikat csak korlátozott mértékben használhattak. A törvény el
törlésével kapcsolatban lásd Liv. 34,1-8.

w Az eseményről szóló beszámolót Valerius Maximusnál találhat
juk meg. A törvény eltörlésére irányuló szövegrészlel így hang
szik: .freni süni iniecti vobis, Quiriies, miliő modo perpeliendi. 
Alligali el conslricli eslis amaro vinculo servilulis: lex enim lala 
esi, quae vor esse frugi iubel. Abrogemus igilur islud Itorridae 
veluslalis rubigine obsitum imperium. Elenim quid opus liverlale. 
si colenlibus luxit perire non licel." Val. Max. 2.9.5.

6S Cic. de senectute 42: „impedil enim voluptas, ralioni inimica esi. 
mentis. ut iia dicam, praeslringil oculos nec liabei ullum cum vir- 
lule commercium."

6(1 Cic. de lég. 1,44. „alqui nos legem hónain a mala nulla alia nisi 
naturae norma dividere possumus: nec solum ius el iniuria nalu- 
ra diiudicaiur, séd omnino omnia honesla el lurpia. Nam út com- 
munis inlellegenlia nobis nóta rés efficit easque in animis noslris 
inchoavit, honesla in virlule ponuntur, in viliis lurpia."

Az iszlám jogi és teológiai gondolkodásban a kezde
tektől komoly nehézséget okozott a többi vallási kö

zösséghez való viszonyulás meghatározása. Mivel az 
iszlám vallási, és nem nemzeti, nyelvi vagy állami ala
pokon szervezte meg saját közösségét, a muszlint teore
tikusok a világ többi népét is elsősorban vallási alapon 
osztályozták.1 így például a középkori keresztény álla
mokra sem nemzeti hovatartozásuk alapján tekintettek, 
mivel ezen államok közös jellemzője, a kereszténység, 
fontosabb jellemzője volt e népeknek, mint az etnikai 
hovatartozás. A vallási alapon történő megközelítés 
tükröződik a „könyv népei” (ahl al-kitöb) terminusban 
is, mely a zsidókat, keresztényeket, valamint egyes 
szerzők szerint a zoroasztriánusokat foglalta magában. 
A világ többi népe e klasszifikációban a pogányok. bál
ványimádók kategóriába tartozott. E felosztás a háború 
és a béke jogának kidolgozásakor alapvető jelentőségre 
tett szert.

A háború jogának kimunkálása hosszú folyamat 
eredménye volt, és alapvetően a klasszikus kor jogtudó
sainak fáradozása során jött létre. Mivel a Próféta mű
ködése során nem adott részletes útmutatást e tárgyban, 
és a Korán egyes versei sem bizonyultak elégségesnek 
a részleteket illetően, a kérdés a középkori jogtudósok 
vitáinak témájává vált. E viták eredője azon szabályok 
összessége, amelyeket a fujli könyvek a jihaddal kap
csolatosan tartalmaznak. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
jihöd megítélése mind alapjaiban, mind részleteiben vi
tatott maradt, és az egyes irányzatok, valamint jogi is
kolák nagyon különböző módon viszonyultak a problé
mához. A jihaddal kapcsolatos belső ellentmondások a 
mai napig fennmaradtak, és éreztetik hatásukat mind az 
elméleti vitákban, mind pedig a napi politikai döntések
ben.

A különböző vélemények legfőbb kiváltó oka, hogy 
a Koránban található utalások rengeteg ellentmondást 
tartalmaznak. Az egymásnak is ellentmondó versek a 
próféta életének különböző szakaszaiban keletkeztek. A

Jariy János:

A  háború és a béke joga 
a klasszikus
iszlám jogtudományban
mekkai periódusban született versek elsősorban morális 
és vallási tartalmúak, ezzel ellentétben a medinai perió
dus versei már a próféta államférfiúi tevékenységéhez 
kötődő kinyilatkoztatásokat jelenítenek meg.2 E kor
szakban Mohamed medinai vezetőként az új közösség, 
a muszlimok gyülekezetének megkérdőjelezhetetlen 
autoritása, aki hol személyesen, hol csapatai útján fegy
veres összecsapásokban is részt vett az iszlám ügyének 
előmozdításában. Az e korszakban keletkezett versek 
tehát egészen más történeti kontextusban értelmezhe
tők. mint a korábbiak. A Koránban található ellentmon
dások feloldására a klasszikus kor tudománya az abro- 
gatio (naskh) hermeneutikai módszerét választotta.3 En
nek értelmében a később született versek lerontják a ko
rábbi, az újjal ellentétes tartalmú kinyilatkoztatásokat. 
De még ez a módszer sem bizonyult mindig elegendő
nek annak eldöntésére, hogy az adott vers milyen viszo
nyokra vonatkozik. A jáhidu I-kaJfar (harcoljatok a hi
tetlenek ellen) értelmezhető úgy is, hogy az csak a pró
féta korabeli hitetlenekre, vagyis az iszlámra még át 
nem tért nomád arab törzsekre vonatkozik, vagy általá
ban mindenkire. A modem orientalisztika az előbbi ér
telmezést fogadja el.4 Általános érvényű paranccsá a 
későbbi korok változtatták, mikor Arábia teljes egésze 
elfogadta az iszlámot, és pogányok csak távolabb élő 
népek körében éltek. A szöveg átértelmezése természe
tesen szoros összefüggésben áll az iszlám csapatok ko
rai, nagyon gyors és látványos katonai sikereivel, mely
nek során egy évszázad leforgása alatt eljutottak
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Poitierstől Közép-Ázsia távoli vidékeire is, megsemmi
sítve többek között az ekkorra már ezer éves államiság
gal és kultúrával rendelkező Perzsiát, a vandálok és a 
gótok királyságát Eszak-Afrikában és Hispániában, és 
alapjaiban veszélyeztették a Bizánci birodalmat.

A jihöd  értelmezését nehezíti, hogy a szónak, mint 
általában minden arab kifejezésnek, nagyon tág jelen
téstartalma van. A szó igei alakjának (’j-h-d) jelentése: 
törekedni valamire, erőfeszítést tenni egy adott cél el
érése érdekében. Az ijtihöd. az iszlám jogtudósok önál
ló kutatása és szellemi erőfeszítése, mely a legnagyobb 
társadalmi megbecsülésnek örvendő szellemi tevékeny
ség volt, szintén ezen ige továbbképzett alakjából jött 
létre. Tradicionálisan kétfajta jihöd között tesznek kü
lönbséget, ezek a kisebb és a nagyobb jihöd. Kisebb 
jihöd  alatt a fegyveres úton történő harcot, nagyobb 
jihöd  alatt a gonosz, az emberben meglévő rossz elleni 
harcot értik. Ennek értelmében saját magunk rossz ter
mészetének legyőzése, a vallási szabályok megtartása is 
a jihöd kategóriájába tartozik. Egy, a prófétának tulaj
donított hadith szerint Mohamed egy csatából visszatér
ve azt mondta, hogy most fejeztük be a kisebb jihödot, 
s kezdjük el a nagyobbat.5 Egy másik prófétai hagyo
mány szerint Mohamed azt mondta, hogy a zarándoklat 
minden jihöd legkiválóbbika.6 A jogtudósok azonban 
elsősorban a fegyveres jihöd  kimunkálására fektették a 
hangsúlyt, és ezzel létrejött a háború és a béke jogának 
kifinomult rendszere. Az így létrejött jogtest (siyar) az 
iszlám jog szerves része maradt, ezért nem jogos e sza
bályokat a nemzetközi jog előfutáraként értelmezni, hi
szen csak annyiban nemzetköziek ezek a szabályok, 
amennyiben a muszlim és a nem muszlim közösségek 
közti viszonyokat szabályozzák, de mind tartalmukban, 
mind forrásaikban teljes egészében iszlám jogi szabá
lyokat tartalmaznak. E gondolatmenet alapján Hammer 
Purgstall nézete, mely szerint a siyar első rendszerbe 
foglalója, al-Shaybání, Hugó Grotius előfutárának te
kinthető, igencsak megkérdőjelezhető.7

A jihöddal kapcsolatos szabályok könnyebben érthe
tővé válnak az iszlám világszemléletének ismeretében. 
E szerint a világ két nagyobb területre bomlik, az iszlám 
(dár al-islöm) és háború {dar al-harb) vidékére. E mö
gött az iszlám univerzalizmusa húzódik meg, mely sze
rint a cél az, hogy a világ valamennyi népét az iszlám 
égisze alatt kell egyesíteni. Ennek csak egyik eszköze a 
háború, a személyes meggyőzés, a propaganda és a hit 
terjesztése mellett. A háború tehát csak eszköz, amely 
önmagában rossz, pusztán a magasabb rendű cél indo
kolhatja megindítását. A háború megindításának feltéte
lei azonban vita tárgyát képezték. A többségi álláspont 
szerint a támadó hadjáratokat is jogosnak kell tekinteni, 
Sufyán al-Thawrí (szül. 97/715) jogtudós szerint azon
ban csak a védekező háború kötelező, a támadó jellegű 
nem.8 A világ fent említett felosztásának következmé
nye, hogy elméletileg a muszlim világ permanens hadi 
állapotban van a többi területtel mindaddig, amíg a vég
ső cél, az iszlámra való áttérés meg nem valósul. A jog- 

__ tudósok doktrínája azonban megragadt elméleti szinten,

mihelyst az iszlám seregek katonai sikerei elmaradtak, 
majd a kalifátus rendszere bomlásnak indult a X. száza
dot követő évszázadokban. A valóság tehát azt mutatta, 
hogy a többi néppel való együttéléssel hosszú távon is 
számolni kell. Ezért a jogtudományban megjelent egy 
harmadik kategória, a dar al-sulh, vagy dür al-cahd (a 
szerződés területe), melynek segítségével olyan közös
ségek létét ismerték el, akik szerződést kötöttek a musz- 
limokkal a felek által kölcsönösen meghatározott felté
telek alapján. Mivel e feltételek közé tartozott a másik 
fél által vállalt adófizetési kötelezettség, a muszlim jog
tudósok zöme nem fogadta el e harmadik kategória jo
gosságát, azzal érvelve, hogy az adófizetés vállalásával 
a szerződő közösség a dar al-islámba tartozónak minő
sül.9 Ezen érvelés megértéséhez tudni kell, hogy a musz- 
limok nemcsak idegen államokkal való érintkezés útján 
álltak kapcsolatban nem muszlimokkal, hanem a dar al- 
islöm területén is éltek dhimmik, azaz az ahl al-kitöbhoz 
tartozók. Ezen népek, elsősorban zsidók és kereszté
nyek, különadó megfizetése mellett megtarthatták val
lásukat, személyes státuszukban szabadnak minősültek, 
és saját joguk szerint élhettek.10 Ugyanakkor a velük 
kötött megállapodások alapján egy sor megkülönbözte
tő szabályt is be kellett tartaniuk, így például új templo
mokat és zsinagógákat nem építhettek, pusztán a meg
lévőket javíthatták, illetve építhették újra, megkülön
böztető ruhát kellett viselniük, nem építhettek maga
sabb házat, mint muszlim szomszéduk, nyilvános he
lyen nem fogyaszthattak bort, valamint nem recitálhat
ták a Torát és az Evangéliumot nyilvánosan. Amennyi
ben a dhimnii a megállapodásban meghatározott szabá
lyokat nem tartotta be, vagy más, külön meghatározott 
cselekményeket követett el (muszlim nőt vett feleségül, 
muszlim embert megölt, muszlimot hitének elhagyásá
ra bírt rá),11 a hadifoglyokra vonatkozó szabályokat kel
lett rá alkalmazni, mely magában foglalta a rabszolgá
nak való eladást és végső soron a halálbüntetést is.12 
Bár e szabályok nem tartoztak a nyárba, mégis volt 
egyfajta „nemzetközi" jellegük a dolog természeténél 
fogva.

Békekötésre elméletileg nem nyílt lehetőség, hiszen 
a jogászok doktrínája szerint az iszlám folyamatos há
borúban állt környezetével. A politikai realitás azonban 
megkövetelte, hogy a szomszédos népekkel békés vi
szonyok alakuljanak ki. Ennek következtében a háború 
jogában megjelentek a békekötésre vonatkozó alapvető 
szabályok is, melyek segítségével a doktrína és a való
ság harmonizálására tettek kísérletet. Ennek értelmében 
végleges békére nem nyílt mód, ugyanakkor meghatá
rozott időre lehetőség volt békeszerződést kötni. A ha
tározott idő időtartamának meghatározása jogi iskolán
ként változott, a leghosszabb idő, tíz év, a hanafita is
kola tanításában maradt fenn. A békeszerződés mellett 
a másik jogi eszköz a békés viszonyok megteremtésére 
az aman volt. Az aman olyan jogintézmény, amelynek 
segítségével egy muszlim biztonságot garantál egy har- 
bi, azaz a dar al-harbból származó magánszemély ré
szére. Ezt követően a harbT musta'minná válik, akinek
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személyes és vagyoni biztonságát a dár al-islamban is 
garantálni kell, függetlenül az esetleges további háborús 
konfliktustól.13 Az aman volt tehát az a jogintézmény, 
amelynek segítségével a két terület közötti, elsősorban 
kereskedelmi kapcsolatokat garantálni lehetett anélkül, 
hogy az eredeti doktrína sérelmet szenvedett volna.

A  sivár szabályai elsősorban a hanafita iskola érdek
lődésére tartott számot, ezért nem véletlen, hogy 

ezen madhhab (jogi iskola) képviselői között találjuk 
az első szerzőket, akik a témával behatóbban is foglal
koztak. A sivár szabályainak első írásba foglalója 
Muhammad Íj. al-Hasan al-ShaybánT iráni származású 
jogtudós, a hanafita iskola harmadik generációjának 
képviselője volt.14 Az Abü HanTfa nevével fémjelzett 
jogi iskola tanítása valójában három, egymással szoros 
kapcsolatban álló jogtudós, Abü HanTfa, Abü Yüsufés 
al-ShaybánT munkájának eredményeként jött létre. Al- 
ShaybánT, aki egy jómódú kereskedő fiaként látta meg 
a napvilágot 750-ben az iraqi Wásit városában, hama
rosan Küfaba, a kor egyik legfontosabb jogi iskolájá
nak székhelyére költözött. Csatlakozott Abü HanTfa ta- 
nítványi köréhez, majd a kor másik kiemelkedő jogtu
dósánál, a malakita iskola megalapítójánál, Malik b. 
Anasnál folytatta tanulmányait Medinában. Iraqba vissza
térve az Abü HanTfa halálát követően a mester helyébe 
lépő tudós, Abü Yüsuf irányítása mellett mélyedt el az 
iszlám jog tanulmányozásában. Kiemelkedő intellektu
sa, kiváló vitakészsége hamar társai fölé emelte a tehet
séges tanítványt, aki népszerűségében immár vetélke
dett nagyhírű mesterével. Mivel al-ShaybánTt elsősor
ban az elméleti kérdések érdekelték, hivatalos tisztsé
gekre nem pályázott. Öröklött vagyona egyébként sem 
tette szükségessé, hogy jól jövedelmező állásokat tölt
sön be, melyek csak akadályozták volna elméleti mun
kásságában. Élete utolsó éveiben azonban Hárün al 
RasliTd kalifa Rayy (mai Teherán mellett) városának bí
rójává nevezte ki, és ott is halt meg 804-ben. Temeté
sén a kalifa állítólag azt mondta, hogy most temetik a 
jogtudományt.1'' Több művet is írt, ezek közül témánk 
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a Kiláb al- 
Asl, valamint a Kitáb al-Siyar al-Kablr, melynek erede
ti szövege elveszett, pusztán SarakhsT kommentárjába 
beágyazva maradt ránk.16

Al-ShaybánT munkája nem tárgyal alapfogalmakat, 
a háborúra vonatkozó általános szabályokat, melyek 
ismeretét a szerző feltételezi. Olyan munkával állunk 
tehát szemben, mely a jogban jártas tudósoknak szól, 
akik a részletek és a nehezen megítélhető, vitára és kü
lönböző jogi véleményekre okot adó esetek tanulmá
nyozásában érdekeltek. A mű legjellemzőbb szerkeze
ti sajátossága, hogy párbeszédes formában mutatja be 
a különböző kérdéseket. E dialógusok szinte bizonyo
san reális beszélgetések és viták során elhangzott pár
beszédek szerkesztett formája, hiszen a mester és tanít
ványai, valamint a tanítványok közötti vita az iszlám 
jogi oktatás legfontosabb pedagógiai eszköze volt a

Jog
középkorban.17 E párbeszédek alapján megismerhetjük 
Abü HanTfa és Abü Yüsuf véleményét is. Mivel a 
sivárt először a hanafita iskola dolgozta ki,18 al- 
ShaybánT művei nyomán a legkorábbi jogfelfogást is
merhetjük meg. A műben a kérdező szerepét betöltő 
tanítvány rengeteg bonyolult és mesterkélt esetet vázol 
fel a mesternek, aki válaszában kifejti az adott esetre 
vonatkozó jogi megoldását, melyeket hol prófétai ha
gyomány, hol pedig analógia útján indokol. Általános 
szabályokat, alapelveket, a tárgy szisztematikus feldol
gozását tehát hiába várnánk al-ShaybánT művétől. A 
hipotetikus esetek tárgyalása, a részletekben sokszor 
szőrszálhasogató módon való elmélyülés, a rendkívül 
spekulatív megközelítés a középkori iszlám tudomá
nyosság egyik fontos jellem zője volt, ezért al- 
ShaybánT módszere semmiképpen sem nevezhető rit
kának vagy kivételesnek. A spekulatív megközelítésre 
talán a legjobb példa az a kérdés, hogy milyen rész
arányban jogosult a lovas és a gyalogos katona részt 
kérni a hadizsákmányból, ha mindannyian, a lovakat 
és a fegyvereket is beleértve, egy tengeri rajtaütésben 
vettek részt, és a hadizsákmány ebből származik?19 A 
kérdés egy általános szabály alkalmazhatóságát fesze
geti, amelynek értelmében a lovas katona a gyalogos 
részének kétszeresére tarthat igényt. Látható tehát, 
hogy ilyen és ehhez hasonló kérdések és a rájuk adott 
válaszok alapján a háború jogának tematikus kidolgo
zására nincsen lehetőség.

Al-ShaybánT egyébként sem dolgozza fel a problé
makör minden aspektusát. Elsősorban a hadizsákmány 
felosztása, a rabszolgák sorsa, a házasságok érvényes
sége. a fegyverszünet kérdései foglalkoztatják. Azon
ban ezek a címek is megtévesztők. A békekötésről szó
ló fejezetben például alig található a békekötés „nem
zetközi jogi" vagy „alkotmányos” kérdéseinek vizsgá
lata, e körben elsősorban adójogi problémákkal találko
zunk, melyek a földadó fizetésének részleteit boncol
gatják. Hasonló módon, az amánról szóló fejezetben el
sősorban családjogi és magánjogi, meglehetősen mes
terkélt esetek tárgyalását olvashatjuk. Egy kiragadott, 
de jellemző példa segítségével szeretném e megközelí
tést illusztrálni: a kérdés az volt, hogy szabadnak tekint- 
hető-e az a rabszolga, akit ura a dar al-harb területéről 
a dár al-islöm területére vitt, majd ott felszabadított, ám 
ezt követően a felszabadítást visszavonta?20 Nem szük
séges hangsúlyozni, hogy e kérdés, amelynek több kü
lönböző variációja még hosszabban foglalkoztatta a 
párbeszéd résztvevőit, aligha tartozik hozzá az intéz
mény lényegéhez.

Al-ShaybánT nemcsak a téma alapvető jogi struktúrá
ját nem dolgozta ki, hanem érintetlenül hagyott olyan 
fontos, a háború jogára vonatkozó fontos alapelveket is, 
mint annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a védekező 
háború mellett a támadó háború is jogszerűnek minő
sül-e? A választ erre a nagy jelentőségű problémára 
implicit módon adja meg azon részletkérdések tárgyalá
sakor, melyek eleve feltételezik a támadó háború meg
indítását.
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Jog
Amennyiben áttekintő képet szeretnénk kapni a há

ború jogáról, nem al-Shaybánl az a szerző, aki kí
váncsiságunkat kielégítené. Sőt, általában elmondható, 
hogy az akadémiai jogtudomány szereplői által írott, 
egyes kérdéseknek szentelt traktátusok inkább al- 
Shaybání megközelítésére hasonlítanak. Az egyes is
kolák (madhhab) tanítását összefoglaló, általában a 
legkiválóbb tanítvány által készített mukhtasarok ren
geteg részletet tartalmaznak ugyan, mégis a mi célunk
nak jobban megfelel Ahmad ibn Naqib al-Misri (megh. 
1368) cUmdal al-sálik című, a szélesebb rétegeknek 
készült olyan „kézikönyv”-e, amely az egyes jogintéz
mények lényegét mutatja be anélkül, hogy kevéssé fon
tos részletekben elmerülne. Misri e művében nem 
mond semmi újat, nem képvisel önálló nézeteket, 
ugyanakkor a joganyagot rendkívül logikusan felépít
ve, tematikusán rendezve mutatja be.

E szerint a jihad közösségi kötelesség (Jard kijaya), 
azaz a kötelezettség alanya maga a közösség, az egyén 
részvétele ebben annyiban kötelező, amennyiben hoz
zá tud járulni a cél megvalósításához. Amennyiben ele
gendő számú részt vevő áll rendelkezésre, a társadalom 
többi tagjának nem kötelessége a részvétel. A jihad 
azonban személyes kötelességgé válik a harcban részt 
vevők számára, valamint, ha az ellenség vezeti a táma
dást. A jihádban való részvétel valamennyi egészsé
ges, felnőtt korú férfi kötelessége. Mentesülnek alóla 
az adósok, amennyiben hitelezőjük nem járul hozzá a 
jihádban való részvételhez, illetve azok. akiknek szü
lője nem egyezett bele a részvételbe. Az ahl al-kitáb- 
hoz tartozó népeket először fel kell szólítani a muszlint 
közösséghez való csatlakozásra. Amennyiben ezt el
utasítják, illetve nem vállalják a jizya megfizetését, le
het ellenük, a kalifa engedélyével, háborút indítani. Az 
ahl al-kitöbhoz nem tartozó népekkel szemben a kalifa 
folyamatosan háborút kell vezessen, pusztán a hanafi- 
ta iskola tanítása szerint megengedett, hogy bálvány
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