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JOGI KULTÚRA -  
JOGI TRADÍCIÓK
Jany János

Szimbólumok a keleti 
jogi kultúrákban

Közismert tény, hogy a keleti kultúrák előny
ben részesítik a képes beszédet, a szimbólu
mok, allegóriák használatát, amely gyakorlat 

mögött egy igen jellemző gondolkodási forma és 
módszer, az analógia húzódik meg. Az analogikus 
gondolkodás hozzásegíti a beszélőt és a befogadót 
a közölni kívánt, esetleg összetettebb jelenségcso
port könnyebb bemutatásához és megértéséhez egy 
kölcsönösen felismert közös sajátosság alapján. A 
szimbólumok használata mögött azonban nem min
den esetben figyelhető meg az analógiára utalás, ha
nem olyan képzettársítások is megjelennek, amelyek 
az adott kultúra tagjai számára ugyan egyértelműek, 
mások számára azonban inkább talányosnak tűnnek. 
Ezzel együtt a keleti jogi kultúrák termékeny talajnak 
bizonyulnak a jogi szimbolika vizsgálata számára, s 
jelen alkalomra néhány jellemző esetet gyűjtöttem 
csokorba az általam ismert keleti jogi kultúrák vilá
gából.

Szándékosan nem a nagyon elvont, vallástörténe
ti és filozófiai ismereteket is megkövetelő, összetett 
szimbolikákat emeltem ki, hanem azokat a minden
napi joggyakorlatban is megjelenő mozzanatokat, 
amelyek nem pusztán a jogi szimbolika, hanem az 
emberek tényleges mindennapjainak világába is el
vezetnek bennünket. E szimbolika főszereplői a min
dennapi élet apró-cseprő személyes tárgyai, melyek 
önmagukban állva ugyan nem képviselnek sem anya
gi, sem eszmei értéket, egy sajátos összefüggésrend
szerbe állítva azonban mégis önmagukon túlnyúló 
értelmet hordoznak; s a szimbolikának éppen ez a 
tulajdonsága a központi eleme. E személyes tárgyak,

amelyeket a most következő előadás során át fogunk 
tekinteni: a saru, a bot és a fátyol.

A  saru

A saru a zsidó jogban rendelkezett jogilag is re
leváns szimbolikus tartalommal, ahogy arról a Deu- 
teronomium minden kétséget kizáróan tájékoztat 
bennünket (5 Móz 25: 5-10). Ennek értelmében egy 
magtalanul meghalt férfi özvegye valamely sógorá
hoz megy feleségül, s e sógorsági házasságból szár
mazó elsöszülött gyermek a meghalt testvér nevét 
kapja, hogy „annak neve ki ne töröltessék Izraelből”. 
Ha azonban e sógornak bármely oknál fogva nincsen 
kedve az özvegyet feleségül venni, akkor az asszony 
társadalmi nyomásgyakorlás útján, az érintettet nyil
vános megszégyenítéssel fenyegetve, kikényszerít
heti a frigyet. Ennek módja ugyanazon szöveghely 
szerint az, hogy az asszony elmegy a kapuba a vé
nekhez, és elpanaszolja nekik a tényállást. Tudjuk, 
hogy az ókori Izraelben a kapuban a bíróság műkö
dött, ahol az adott település legfőbb emberei és vénei 
mondtak ítéletet, s azt is tudjuk, hogy e szöveghely 
az özvegy bírósághoz fordulásának jogát fogalmazza 
meg, ami bizony kivételszámba megy nemcsak Izra
elben, hanem az egész ókori Keleten. Ekkor a vének, 
vagyis a bíróság megidézi a vonakodó alperest, és 
nyilatkoztatja, hogy fenntartja-e elutasító szándékát. 
Amennyiben igen, ekkor az özvegy a bírák (és város
kapuról lévén szó, feltehetően hatalmas bámészkodó 
tömeg) szeme láttára lehúzza a saruját, majd'szem
beköpi a sógorát, mondván, hogy így kell cselekedni 
azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát. 
Ettől kezdve „lehúzott sarujú háznép”-nek nevezték 
az így megszégyenített embert. Világos tehát, hogy a 
saru lehúzása és az ezzel összekötött szembeköpés a 
nyilvános megszégyenítés módszere volt, amely tár
sadalmi, és nem jogi kényszerrel kívánta a sógorhá
zasságok gyakorlatát fenntartani.

A saru nem teljesen rendeltetésszerű használata 
hasonló nyilvános megszégyenítéshez vezet a roma 
szokásjogban. A romák felfogásában -  hasonló
an más, indoiráni népek és vallások (mint pl. a zo- 
roasztriánizmus) értékítéletéhez -  kiemelkedő jelen
tősége van a rituális tisztaság, illetve tisztátalanság 
állapotának (marimé). A marimé nagyon súlyos kö-
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vetkezménnyel jár, mivel a közösségből való kita
szítást is maga után vonhatja, így nemcsak megszé
gyenítésként, hanem büntetésként is funkcionál. Egy 
roma asszony pedig egyedül is képes arra, hogy ilyen 
rontást hozzon egy férfira azáltal, hogy jelenlétében 
felemeli a szoknyáját (itt a menstruáció okozta jelen
tős tisztátalanságra történik utalás), vagy mindenfajta 
szexuális utalás nélkül, hozzávágja a saruját.1

A saru más emberhez történő hozzávágása, mint 
szimbolikus megszégyenítés érthetővé válik, ha 
meggondoljuk, hogy a saruval az ember mindenbe 
belelép, így az ténylegesen is érintkezhet mindenféle 
piszokkal, nemcsak átvitt vagy rituális értelemben. 
A lábbeli negatív megítélése, mint közös keleti ha
gyomány megfigyelhető az iszlám jogban is, hiszen
-  mindenki által ismert szabály szerint -  a mecsetbe 
tilos lábbelivel belépni, azaz egy szent helyet nem le
het tisztátalan dologgal beszennyezni. Ez több mint 
szokás: az iszlám jogi kézikönyvek, amelyek a ritu
ális szabályoknak legalább olyan figyelmet szentel
nek, mint a szekuláris tartalmú jogi normáknak, e 
körülményt nem mulasztják el megemlíteni.

A szúfik, vagy ismertebb nevükön a dervisek a sa
ruviselés szabályait ennél is részletesebben állapítják 
meg. A szúfik dervisrendben történő együttélését na
gyon szigorú és mindenre kiterjedő szabályzatok ha
tározzák meg, amelyek az élet minden rezdülését fi
gyelembe veszik az étkezéstől a mesternek (pír) való 
engedelmességig bezárólag. A lábbeli viselésének 
szabályai sem maradnak ki e körből: a szúfik szabály
zata szerint a közösség többi tagjához közelítő rend
társ először a jobb lábán lévő saruját köteles levenni, 
ezt követi a bal lábán lévő saru levétele, távozáskor 
azonban pontosan fordított sorrendben kell eljárni. 
Az imaszőnyegre sem saruban, sem vizes lábbal nem 
szabad fellépni, sőt, a sarus lábat a szőnyegen túlra 
kilógatva sem lehet imába kezdeni.2

Az iszlám jogban azonban a saru nem csupán 
szimbolikus tartalmat hordoz, mivel a jogéletben a 
maga materiális valóságában is felhasználják, igaz, 
egészen más célra, mint ahogy mi arra gondolnánk. 
A bírósági eljárást vezető qádl feladata ugyanis, hogy 
felügyeljen a rendre, s pártatlanul eljárva mindkét pe
res fél számára elegendő és egyenlő időt biztosítson 
perbeli felszólalásaik számára. A peres felek azonban 
sok esetben nem követik az eljáró bíró figyelmezte
téseit, aki ilyenkor -  különösen, ha türelmét veszti
-  külső segítséget, az erre a célra szolgáló ajtónál
ló fizikai erejét veszi igénybe. Az ajtónálló először 
csak lefogja a gesztikuláló felet, aki a keleti ember 
számára a beszédhez oly fontos mozgásszabadságtól 
megfosztván, elhallgat.

Ha azonban még ez is kevés, és valamelyik fél sú
lyosan vagy ismételten megszegi a tárgyalás rendjét, 
a bíró „pervezető végzés” formájában elnáspángo- 
lásra ítélheti, melyet azonnal végrehajtanak, hiszen a 
pervezető végzések ellen nincsen jogorvoslat. A vég
rehajtás során -  szerencsés esetben -  a sarut veszik 
igénybe, s azzal náspángolják el a megnyugodni nem

tudó felet, rosszabb esetben azonban meg is botoz- 
hatják. Középkori szövegek utalnak arra, hogy néha 
egy-egy fél bele is halt a „pervezető végzés” végre
hajtásába, ezért nem véletlen, hogy a helyes bírói vi
selkedést tárgyaló etikett-irodalom több alkalommal 
is kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy a bíró ne 
veszítse el türelmét.3

A cipőnek a zoroasztriánus perzsa jogban és rítus
ban is fontos szimbolikus tartalma van. Több vallási 
és jogi szöveg is kiemeli ugyanis, hogy fél pár saru
ban közlekedni az egyik legnagyobb bűn, mivel az 
elapasztja az asszonyok tejét, akik így nem tudják 
szoptatni gyermekeiket. Sőt, ez a hatás az állatvilágra 
is kiteljed, ahol a nőstények és kicsinyeik ugyanet
től a csapástól szenvednek.4 Mivel több, különböző 
időben keletkezett szöveg egyhangúan állítja ezt, 
félreértésről, ímoki hibáról vagy más, ehhez hasonló 
félreértésről szó sem lehet. A magam részéről ugyan
akkor be kell vallanom, hogy semmilyen, akár rejtett 
vagy többszörös áttételen nyugvó olyan konnotációt 
sem voltam képes mindezidáig felfedezni, mely e sa
játos képzettársítást megmagyarázná.

A fentiekben a saru negatív aspektusait, megszé
gyenítő, beszennyező, büntető vagy súlyos következ
ményekkel járó hatásait tekintettük át. A saru szim
bolikájának azonban más összefüggései is ismertek. 
Ugyancsak a bibliai jogból ismert, hogy a saru a tu
lajdonjog megváltása és cseréje alkalmával szerepelt 
szimbolikus tárgyként az ügyletben. Ruth könyve sze
rint az volt a régi szokás Izraelben, hogy megváltás 
és csere alkalmával a férfi lehúzta a saruját, és oda
adta felebarátjának bizonyságul. Mindez a vének és 
az ügyletet igazoló tanúk jelenlétében történt (Ruth 
4:7). Hasonló szerepet játszott a sumer jogban a bot, 
amelyre hamarosan még visszatérünk.

Az indiai jogfelfogásban a saru magát a személyt 
szimbolizálta. A hindu jog egyik legellentmondáso
sabb intézménye az özvegyek önkéntes tűzhalála, 
melyet a klasszikus szövegek nagy erénynek mutat
nak be, annak ellenére, hogy a társadalmi valóságban 
messze nem volt ilyen egyértelmű ezen áldozat meg
ítélése. Az önkéntes halált vállaló özvegynek (sáli) 
a férje földi maradványait elhamvasztó tűzbe kellett 
belépnie, ahol szörnyethalt a szerencsétlen. Ha azon
ban elhunyt félje teste bármilyen oknál fogva nem 
volt jelen (pl. háborúban halt meg), az özvegy oly 
módon is sálivá válhatott, hogy félje egy pár saruját 
melléhez szorítva lépett fel a tűzre. Ebben az esetben 
tehát a saru az elhunyt, de távollévő férj testét szim
bolizálta.5

Bot

Az előbb már említettem a bot jelentőségét a su
mer kereskedelmi szokásokban. Az üzleti forgalom
ban használt bot megnevezése bukannum volt, amely 
arra szolgált, hogy fizikailag helyettesítsen olyan, 
az ügylet valódi tárgyát képező javakat, amelyek a
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megállapodás megkötésének pillanatában nem voltak 
jelen.6

A jelen nem lévő áru helyett a nem létező feleség 
helyettesítésére szolgált a bot az indiai szokásokban. 
A hindu jog szerint a kiházasítás születési sorrendben 
történt, a fiúk esetében is. Azaz először a legidősebb 
fiúnak kellett feleséget venni, a kisebbek számára 
pedig csak akkor, ha rájuk került a sor. E sorrend 
megszegése komoly társadalmi elmarasztalást ered
ményező jogsértésnek számított. Ha valamely fiata
labbik fiútestvér mégis előbb kívánt megházasodni, 
mint rangidős bátyja, akkor utóbbi oly módon segít
hetett rajta, hogy az esküvő előtt feleségül vett egy 
szép lánynak felöltöztetett botot vagy seprünyelet, 
amelytől még aznap el is vált. Ilyen módon eleget 
téve a jog előírásainak, öccse már minden szankció 
nélkül megtarthatta lakodalmát.7

Szemben az indiai szokásokkal, ahol tehát a bot 
egy lányt szimbolizált, az iszlám előtti Arábiában a 
bot a férfiak jelenlétére utalt. A korabeli dél-arábiai 
szokások szerint több férfinak egy felesége volt, s 
amelyik előbb ment be hozzá, a nő azzal hált, ám az 
éjszakát mindig a legidősebbel töltötte. Amennyiben 
az egyik férfi éppen a feleségénél tartózkodott, egy 
botot állított a bejárat elé, mivel minden férfinak bo
tot kellett magánál hordania. A születendő gyermekek 
valamennyi férfi közös gyermekének számítottak. A 
bot szimbolikája Strabón, a híres geográfus figyelmét 
sem kerülte el, ahogy a következő, általa lejegyzett, 
folklorisztikus történet bizonyítja: az egyik királynak 
a lánya, egy csodálatos szépség, akinek 15 fivére volt, 
akik mind szerették őt, s  éppen ezért szüntelenül egyik 
a másik után ment be hozzá, minthogy már nagyon 
kimerült, kénytelen volt a következő cselfogáshoz 
folyamodni. Azokéhoz hasonló botokat készíttetett, 
s valahányszor elment tőle valamelyik, mindig kitett 
egyet az ajtó elé, mely hasonló volt annak a  botjá
hoz, majd egy másikat, ügyelve arra, hogy ahhoz ne 
legyen hasonló annak a botja, aki éppen hozzá akart 
menni. Amikor egyszer mindnyájan a piacon voltak, 
az egyik odament az ajtajához és látta ott a botot, 
ebből tehát azt következtette, hogy van nála valaki; 
minthogy azonban valamennyi testvérét a piacon 
hagyta, házasságtörésre gyanakodott. Elszaladt te
hát az apjához, azt odavezette, s  ekkor kiderült, hogy 
hamisan vádolta a nővérét,8

A fátyol

A fátyol hordozza valamennyi, általam tárgyalt je 
lenség közül a legerősebb szimbolikus tartalmat az 
ókortól napjainkig. E körben elegendő, ha a napja
inkban Európa számos országában zajló, a muszlim 
kisebbségre vonatkozó fátyol-vitára utalok, amely 
több ország bírósági rendszerét is próbára tette már. 
Mondanom sem kell, hogy a fátyol, illetve a nők le- 
fátyolozásának szokása eredendően és alapvetően 
nem vallási szimbólum, így nem is lehet kizárólag az

iszlámmal azonosítani, hanem társadalmi konvenció, 
mely nem csupán Arábiában, hanem az ókori Közel- 
Kelet számos más kultúrájában is megfigyelhető.

A fátyol szimbolikus úton a házassági képességet, 
illetve a házas családi állapotot hivatott kifejezni, 
vagyis utal viselőjének rendezett státusára és erényes 
mivoltára. A fátyol, mint az erényes asszonyok privi
légiuma, a legmarkánsabban a középasszír joggyüjte- 
ményben jelenik meg. Ajoggyüjtemény több táblából 
áll, ezek azonban nem állnak össze egy szerkesztett, 
átgondolt és rendszerezett felépítésű anyaggá. A jog- 
gyüjtemény nem törvény, hanem magángyűjtemény, 
bár az nem világos, hogy a királyi könyvtár részére 
vagy az elkészítő írnok saját használatára íródott-e.9 
A szöveg datálása nem megoldott, egyes vélemé
nyek szerint Kr. e. 1450 és 1250 között keletkezett, 
mások inkább a Kr. e. 11. század végére gondolnak. 
Az sem zárható ki azonban, hogy a szövegek nem is 
egy időben keletkeztek, hanem az egyes táblák más 
és más történeti kor termékei. Valamennyi tábla kö
zül a házassági jogot, a nők jogállását és társadalmi 
helyzetét szabályozó első (A) tábla maradt fenn a 
legjobb állapotban, hosszú, mintegy 59 §-ra terjedő 
szövege teljes egészében olvasható. Ebből megtud
hatjuk, hogy az asszír férjes asszonyok és özvegyek 
kizárólag lefátyolozva léphettek ki az utcára, mely 
a matrónákat megillető megtiszteltetés jele volt. Ez 
onnan válik nyilvánvalóvá, hogy a tábla ugyanezen 
szöveghelye kifejezetten eltiltja a fátyol viselésétől a 
hajadonokat, a rabszolganőket és a prostituáltakat. A 
lefátyolozás jelentősége olyan kiemelkedő volt, hogy 
a házasságkötéssel esett azonos elbírálás alá, ahogy a 
következő, 41. § mutatja: ugyanis, ha egy férfi ágya
sát tanúk jelenlétében lefátyolozta, akkor a nő e pilla
nattól fogva törvényes feleségnek számított. A fátyol 
még az asszír öröklési jogi terminológiába is recep
ciót nyert, mivel az öröklési képességgel rendelkező 
gyermekeket „a lefátyolozott asszony gyermekeinek” 
titulálták. E szabályokból érthető, hogy miért sújtott 
le a jog a fátyol privilégiumával visszaélőkre olyan 
szigorral, mint amiről a tábla 40. §-a tudósít. Ennek 
értelmében, ha egy férfi egy lefátyolozott kurtizánnal 
találkozik, akkor a tanúkkal együtt meg kell ragad
nia és a palota bejáratához kell vinnie, ahol a nőt 50 
botütésre ítélik és megfosztják ruháitól, amelyek a 
feljelentőt illetik meg. Azt, hogy ezzel nem a prosti
túcióval, hanem a jogosulatlan fátyolviseléssel akar
tak leszámolni, jól mutatja a szöveg azon, kifejezett 
betéte, mely megtiltja, hogy a kurtizánt ékszereitől is 
megfosszák. A szöveg azonban alaposan körbejárja a 
problémát, és arra az esetre nézve is rendelkezik, ha 
a férfi, bár helyesen ismerte fel a nőben a kurtizánt, 
mégsem viszi a palotához, hanem futni hagyja; ebben 
az esetben a férfit kell 50 botütéssel büntetni, felje
lentője pedig a férfi ruházatával lesz gazdagabb.

Mint láttuk, Asszíriában a házasságban élő nők 
privilégiuma volt a fátyol; az iszlám előtti Arábiában 
szélesebb jelentéstartalommal bírt, mert a házassági 
képesség kifejezésére szolgált, így az eladó hajado-
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nők is rendelkeztek vele. Olyannyira, hogy a lányok 
felnőtté avatásának rítusa során, ünnepélyes körül
mények között, a törzsi gyűlések színhelyéül szol
gáló dór al-nadwában került sor erre az ünnepélyes 
aktusra, ahová egyébként csak a fegyverforgató, 40. 
életévüket betöltött férfiak léphettek csak be.10

A fátyol a hettitáknál is házassági szimbólum volt, 
amelyet a megromlott kapcsolat helyreállítása során 
is alkalmaztak. A feltehetően a Kr. e. 16. században 
keletkezett hettita törvénykönyv szerint ugyanis a há
zasságtörésen ért asszonyt, szeretőjével együtt, a ha
zatérő férj a helyszínen megölhette. Ha azonban nem 
így tett, mindkettőjüknek meg kellett bocsátania, azaz 
egyiküket sem ölhette meg a későbbiek során. Ekkor 
az asszony fejét fátyollal borították be, az újrakezdett 
házastársi együttélés szimbólumaként.

A magyar nyelvhasználatban, amikor a fátyol fen
ti, megkülönböztető szimbolikájára kívánunk utalni,
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a csador szót használjuk. E szó azonban nem arab, 
hanem perzsa eredetű, mutatván, hogy e kultúrában 
is ismert volt e szokás. A csador azonban a mi sá
tor szavunknak is etimológiai őse, mutatván a fátyol 
és a sátor közti szimbolikus kapcsolatot. S valóban, 
az iszlám előtti Arábia bizonyítékkal is szolgál ezen 
összefüggésre, mivel a sátor felhasználásával válási 
szándékot lehetett kifejezésre juttatni.

A nők szabadabb státusa és szélesebb jogaik kö
vetkeztében e korban az asszonyok is kezdeményez
hettek válást, amelyet igen egyszerű szimbolikával 
hoztak férjük tudomására: vagy eltorlaszolták a sátor 
bejáratát, utalva az együttélés megtagadására, vagy 
áthelyezték a sátor bejáratát az ellenkező irányba, 
mint ahogy eredetileg tájolva volt. Ha a sátor északra 
volt tájolva, délre, ha délre, északra helyezték át. A 
hazatérő férj ebből tudhatta meg, hogy felesége elvált 
tőle.12
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1. A jogi kultúrtörténet részei a jogtörténeti cere
móniák, rituálék, processzusok.

A jog és hatalom konkrétan hatályos rendjét, intéz
ményeit a jogtörténet korszakaiban (és jelenünkben 
is) a jogi kultúrtörténet széles mezeje veszi körül. 
Különösen a képek (ikonográfia), szimbólumok, épü
letek, a tárgyak, a „szakrális szövegek” ilyenek. Ide 
sorolhatók a meghatározott szerint megvalósuló ce
remóniák, rituális, liturgikus cselekmények, a nem
zetközi udvariasság (courtoise, comitas gentium), 
legújabban a nemzetközi protokoll. Jelen tanulmá
nyunkban a centrum: az állami ceremóniák és rítu
sok a dualizmus idején. Belátva, hogy a jelenség igen 
összetett, európai jogtörténeti munkafogalomként az 
alábbi meghatározással indulunk. A ceremónia alatt
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Állami ceremóniák és 
rítusok a dualizmus 
korában

a közjogi történések olyan szabályozott lefolyásait, 
előírt cselekvéseit értjük, amely különösen a repre
zentációt szolgálja.1
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