
Jog
ratív értelmű „tinker” szó helyett szívesebben veszik a 
traveller, vagy a még újabb „itinerant" kifejezés hasz
nálatát. vagy a „trader” megnevezést. Azok, akik az 
adott csoport kulturális értékeit kívánják hangsúlyozni, 
szintén más módon nevezik meg magukat: pl. „genuine 
tinkers” (eredetileg vándor üstfoltozók), „reál, old tra- 
vellers”, reál gypsies” vagy „true romanies”.16 Hason
lóan megoszlik az angol tudományos élet képviselőinek 
véleménye is. Egyesek szerint (Turner, Hennink) 
etnikai csoportról van szó, amelynek tagjai pl. a „kale”- 
k vagy a ,.Romanichal”-ok. míg mások (Okely) nem 
értenek egyet ezzel. Ami azonban az érintettek közös 
véleménye: a bemutatott csoportokat el kell különíteni 
a New Age Travellers-nek vagy New Travellers-nek
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Rigó Kinga

Vázlat az Arthasásztra 
öröklési jógáról

A z ind hagyomány az Arthasásztrát1, Csandra- 
gupta Maurja2 indiai uralkodó (kb. Kr. e. 4-3. 
század3) híres-hírhedt miniszterének, Kautiljá- 

nak tulajdonítja, a szakirodalom azonban heves vitákat 
folytat a mű eredetiségéről és keletkezésének időpont
járól egyaránt. A források többé-kevésbé megegyeznek 
abban, hogy a feltételezett szerző, Kautilja segítségével 

• győzte le Csandragupta Mauija indiai uralkodó az ala
csony származása miatt megvetett Nanda dinasztiát,4 s ezt 
követően írta meg az utókor számára az Arthasásztrát. 

India társadalmi viszonyaira természetesen az
__ Arthasásztrában is a társadalom négyes rétegződése
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(bráhman. ksatrija, vaisja és súdra osztályok [várnák’]) 
a jellemző, az általa felépített -  elképzelt -  államban jól 
szervezett közigazgatás és erős központi hatalom van, 
jogi előírásai már a vallástól való leválás jeleit

mutatják, mindazonáltal 
azokat a vallási előírások 
által berendezett társada
lomra vetíti.

Jóllehet az Artha
sásztra inkább tankönyv, 
mintsem törvénykönyv 
jellegű -  az sem állítható 
egyértelmű bizonyos
sággal, hogy teljes egé
szében a tényleges kora
beli viszonyokat ábrá
zolja - , mégis kivételes 
jelentőségű forrása az 
ókori India jogtörténe
tének.Kautilja (Katttilya)



történeti stemle

Jelen tanulmány ebből a kivételes forrásból az örök
lési jogi rendelkezésekről6 -  s mivel az ind jog a vég
rendelet intézményét nem ismerte7, tulajdonképpen a 
törvényes öröklés rendjéről8 -  fejt ki néhány -  rövid és 
a terjedelmi korlátok miatt teljességre nem törekvő -  
gondolatot.

A z öröklési képesség
Az öröklés és a halotti szertartás szoros kapcso

latából kifolyólag az elhunyt számára mindenképpen 
biztosítani kellett olyan örököst, aki véghezviszi a

Ind halotti szertartás

halotti (sráddha) szertartást, és -  általában ezzel együtt 
-  az apai örökség -  egyik -  várományosává is válik. 
Mivel a halotti szertartás végrehajtásához min
denekelőtt egy fiúgyermekre volt szükség, a célnak 
megfelelően. Manu törvénykönyvéhez hasonlóan, 
öröklési képessége gyakorlatilag mindenkinek lehetett, 
aki mint a halotti szertartás lehetséges végrehajtója 
szóba került. Általános örökös lehetett mindenekelőtt 
természetesen az örökhagyó természetes úton fogant 
(és megfelelő házasságból származó) fia ([I] aurasza). 
Amennyiben az örökhagyónak nem volt természetes 
úton fogant fiúgyermeke, a következő helyettes
örökösök (fiúk) kerülhettek szóba, az itt jelzett sorrend
ben1': a fiúsított leány fia ([2] putrikáputra). a nijoga,10 
a nemző-helyettesítés intézménye által nemzett fiú ([3] 
ksétraja), a rejtett születésű fiú ([4] gúdhadzsa11), a vér 
szerinti szülei által megtagadott, és más által örökbefo
gadott fiú ([5] apavidha), a hajadontól született fiú ([6] 
kanína), a terhesen férjhez ment nő fia ([7] szahodha), 
a másodszor is férjhez ment asszony fia ([8] punarbha- 
va). az adományozott fiú ([9] datta), az önmagát odaa
jándékozott fiú ([10] upagata),12 az adoptált fiú ([II] 
krtaka). illetve a megvásárolt fiú ([12] kríta).

Amennyiben a fenti lehetőségek ellenére sem 
lehetett biztosítani az örökségre fiú-várományost, arra

következőleg a (fiú)testvérek. illetve más, „háznál 
lakók"13, majd az első négy házasságból14 (bráhma15, 
daiva16, gándharva17. pradzsápatja18) származó leány- 
gyermekek. ezek hiányában az örökhagyó apja, ha ő 
sem volt életben, az örökhagyó apjának testvérei és 
ezek fiú leszármazottai nyújthatták be igényüket.19 
Örökösök hiányában -  az asszonyi megélhetéshez, 
valamint a halotti szertartáshoz szükséges eszközök, 
vagyontárgyak kivételével -  a vagyon az uralkodóra, 
illetve védatudó bráhmanokra szállt.20

A társadalom négyes rétegződése természetesen az 
öröklés folyamatában is fontos szerepet játszott. Nem 
volt mindegy, hogy az örökség várományosa milyen 
várnához tartozó felmenőkkel bírt. mivel az döntően 
befolyásolhatta örökrészének mértékét. Az alábbi két 
„státus-tábla" az Arthasásztrabán öröklési jogi szem
pontból kiemelkedő fontosságú várnák, illetve vegyes 
várnák (al-varnák) rendszerét21 szemlélteti.

1. számú táblázat: Az A r th a s á s z tr a  'vegyes’, 
illetve 'tiszta' várnái22. [Tiszta várnává! csak az 
azonos (tehát pl.: bráhman-bráhman, ksatrija- 
ksatrija) várnával bíró férfi és nő házasságából 
származó utód bírt.23]

Az anya 
vamája 
Az apa 
vamája

Bráhman Ksatrija Vaisja Súdra

Bráhman bráhman
vrátja
szavarna'

bráhman aszavarna
ambasztha

aszavarna
niszáda'páraszava

Ksatrija Szála ksatrija
vrátja
szavarna

Ksatrija Aszavarna -  ugra

Vaisja Vaidéhaka mágadha vaisja
vrátja

aszavarna -súdra

Súdra Csandála' ksatta ájogava súdra
___________ vrátja_________

2. számú táblázat: Az Arthasásztra vegyes 
alvarnái26

Az anya vamája: Niszáda Vaidéhaka 
Az apa vamája:

Ksatta Ugra Ambasztha

Ugra Kukkutaka Szvapáka
Ambasztha vaina
Niszáda pulkasza
Vaidéhaka kusilava

Öröklési képessége Indiában a rabszolgáknak is volt. 
Ezt a jelenséget magyarázza az, hogy India gazdasági 
értelemben soha nem függött a rabszolgaságtól,27 így az 
nem is öltött olyan méreteket, mint Nyugaton, s megje
lenése is finomabb volt (a rabszolgák adásvétel tárgyai 
lehettek ugyan, de gazdáiknak életük felett már nem volt 
hatalma, és idős korukban gazdájuk feladata volt gon
doskodni róluk etc.28). Ennek megfelelően volt öröklési 
képessége a rabszolgáknak is. azzal a megkötéssel azon
ban, hogy örökösök híján -  a főszabályként ilyenkor fel
lépő uralkodó helyett -  mint végső örökös, a rabszolga 
gazdája volt jogosult az örökségre.29



történd sietnie

Nem örökölhettek az impotensek, a várnájukat 
vesztettek (és ezek leszármazottai), a vakok, az őrültek, 
a leprások30 -  ugyanakkor (a várnájukat vesztettek ki
vételével) róluk is gondoskodnia kellett az örökösök
nek. Amennyiben azonban pl. az egyébként öröklésre 
képtelen őrült házasságra lépett, 
gyermekeinek -  épelméjűséget 
feltételezve -  joguk volt az örök
séghez.3 1

A  hagyaték
Az Arthasásztra egy olyan tár

sadalmat vetít az olvasó elé, 
melyben az individuum alá van 
vetve a társadalom -  különöskép
pen a vallás -  kötöttségeinek, bár 
ehelyütt is meg kell jegyezni, 
hogy saját korához képest he
lyenként rendkívül liberális né
zeteket tartalmaz.32 Az egyén in
dividuális cselekvési szabadsága 
viszonylag korlátozott,33 jóllehet 
ebben a korban már jelentkeznek 
feloldási kísérletei (döntési lehe
tőség a vagyonközösségből való 
kilépésről, a vagyon felosztása az 
örökhagyó életében, profitálás a 
vagyon hozamából annak gyü- 
mölcsöztetése esetén stb.).

Egy ilyen, az egyén számára 
korlátozott önálló lehetőségeket 
biztosító világban természetes, 
hogy az örökség az elhalt személy, 
vagyis az örökhagyó teljes -  ak
tív és passzív -  vagyonát jelentette, más szóval nem 
csupán jogait, hanem kötelességeit is. Az adósság 
éppúgy része volt az örökségnek, mint a vagyon, 
ugyanakkor a kettőt különbözőképpen kezelték. A 
fennmaradt vagyonból az örökösöket megillető egyes 
örökrészeket Manu Törvénykönyvéhez hasonlóan 
bonyolult számítási módszerrel, differenciáltan állapí
tották meg, míg az adósság egyenlően oszlott meg az 
örökösök között34 (egyetlen kivétellel, lásd a kiskorú 
örökrészét).

Nem tartozott a vagyonközösséghez, és így az örök
séghez, amit valaki a tudásával szerzett, feltéve, hogy 
azt nem a vagyonközösséghez tartozó eszközök igény- 
bevételével szerezte.3̂

A z öröklés folyamata
z öröklés az apa és az anya halálát követően nyílt 
meg az örökösök számára 36 -  feltéve természete

sen, hogy az örökségnek az örökhagyó életében történő 
felosztására nem került sor az örökösök úgy dön-

__tenek. kilépnek a családi vagyonközösségből, és esetleg
58

további feltétel lehetett az, hogy valamennyi örökös 
nagykorú legyen.37

Ugyanis még ha a kilépés mellett is szólt a döntés, az 
örökséget nem feltétlenül az örökhagyó halálával egy 
időben osztották fel az örökösök között. A hagyatékot 

főszabály szerint akkor kellett 
felosztani, ha valamennyi örö
kös elérte a nagykorúságot.38 
Amíg ez nem történt meg, a ha
gyaték nyugvó állapotba került, 
már nem az örökhagyó tulaj
donát képezte (hiszen ő meg
halt), de nem is szállt át az örök
ség várományosaira (hiszen ők, 
vagy közülük valaki még kis
korú volt). Amennyiben mégis 
sor került a vagyon felosztására, 
úgy a kiskorúnak is ki kellett 
adni a maga részét, de adósság
tól mentesen, azzal, hogy azt 
vagy valamely rokona, vagy va
lamely falubeli idős férfi volt 
köteles megőrizni egészen az 
érintett nagykorúságáig. (Ebben 
az esetben tehát a hagyaték tu
lajdonjoga átszállt a kiskorúra, 
aki azonban nagykorúságának 
eléréséig nem gyakorolhatta 
tulajdonosi jogait.) Ugyanezt a 
szabályt rendelték alkalmazni a 
távollevő örökrészének megőr- 
zesere is.

A közös vagyonból az örök
részek kiadására nyilvánosan, 
tanúk előtt kellett sort keríteni. 
Ennek hiányában vagy szabály

talan eljárás esetén (pl. ha ismeretlen vagyontárgy 
került elő, vagy rosszul adták ki az egyes örökrészeket) 
a teljes hagyatéki eljárást meg kellett ismételni.40

A korábban a vagyonközösséghez tartozó atyai 
hagyaték felosztásában a negyedik generációig vehet
tek részt a fiúgyermekek, illetve a fiúunokák, ezen túl
menő esetleges várományosok az örökségből egyenlő 
részeket kaptak.41 (A római jogból ismert képviseleti 
elvhez -  miszerint a rokonsági fokban távolabb állók 
együttesen annyit örökölnek, mint kieső elődjük egy
maga örökölt volna [törzsenkénti, in stirpes öröklés] -  
hasonló szabályozás nyomai tehát a negyedik generá
cióig lelhetők fel, ezt követően már nem.)42

Örökrészek
üggetlenül attól, hogy az egyes örökrészek hogyan 
oszlottak meg az örökösök között, néhány külön

leges kivételtől eltekintve a család (a vagyonközösség) 
minden tagjának joga volt a megélhetéshez, bárhogyan 
is alakult a hagyaték sorsa. Az őrültekről, betegekről is 
gondoskodni kellett, akkor is, ha az örököstársak a

Yama halálisíennő
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fennálló vagyonközösség megszüntetése mellett ha
tározták el magukat. Mint arról már korábban volt szó, 
a hagyatéknak nem csak az aktívák, hanem a passzívák, 
a terhek is részét képezték. Egy ilyen teher volt tehát a 
magukról gondoskodni képtelen családtagok eltartás
hoz való joga, ami akár egyfajta, mindenképpen járó 
kötelesrészként (vagy a hagyatékkal szemben fennálló 
kötelmi jogi igényként) is felfogható. A gondoskodási 
kötelességen túl azonban igen részletes szabályok hatá
rozták meg a hagyaték felosztásának rendjét, s ez a rend 
célozta egyrészt azt, hogy a hagyaték az adott család 
tulajdonában maradjon -  egyértelműen favorizálja 
továbbá a sráddha áldozatot bemutató legidősebb fiú
gyermeket -  , és vélhető -  bár ki nem mondott -  célja 
lehetett az is, hogy a vagyon lehetőleg ne kerüljön ki az 
adott társadalmi réteg (várná) kezéből. Ennek érde
kében az örökrészek kiadásánál is igen fontos, megkü
lönböztetett figyelemben részesítették az érintett örö
kösnek a vama rendszerben betöltött helyét.

A helyettes örökösök egymás közötti 
jogviszonya

A  helyettes örökösök egymás közötti viszonyát alap
vetően az aurasza fiú léte vagy nemléte határozta 

meg. Ha az örökhagyónak nem született aurasza fia 
(természetes úton nem lehetett fiúgyermeke), a fent már 
említett sorrendben az úgynevezett helyettes örökösök 
intézménye lépett életbe. Amennyiben azonban az 
örökhagyónak a helyettes fiú kijelölését (pl. örökbefo
gadást) követően mégis született aurasza fia, az örök
ségnek két, egymással konkuráló várományosa lett. 
amely helyzetet mindenképpen rendezni kellett. Ha
sonlóképpen rendezni kellett a helyettes fiúnak vérsze
rinti családjával való jogviszonyát is, ami, tizenkét 
esetleges várományossal, igen bonyolult és szerteágazó 
viszonyokat eredményezett.

Az [I] aurasza fiúval43 kizárólag a [2] putrikáputra, a 
fiúsított leány fia versenyezhetett, ő akkor is megtartot
ta öröklésbeli helyzetét, ha kijelölését követően aurasza 
fiú született. Az összes többi helyettes fiúnak az aurasza 
fiúhoz viszonyított helyzete másodlagosnak bizonyult.

A [3] ksétraja fiú azonban még így is kivételes volt a 
többiekhez képest, hiszen -  szemben például az örök- 
befogadott (adoptált) datta fiúval -  a nemző apa halála 
esetén ő lett mindkét apa fia, mindkettő után örökölt, és 
a sráddhát, a halotti szertartásokat is mindkettő után 
bemutatta. A ksétrajával azonos státusúnak egyedül a 
[4] gúdhadzsa fiú minősült.44 Az auraszaval azonban 
nem kelhettek versenyre.

Az [5] apaviddha fiú természetes apja, vérszerinti 
szülei után nem örökölhetett, ahogyan a [9] datta, az 
[10] upagata, a [11] kritaka és a [12] krta fiúk sem. A 
[6] kánina, a [7] szahodha fiúk kizárólag mint helyette
sek kerülhettek szóba, máshonnan történő öröklésük 
csak akkor merült volna fel, ha őket fogadják örökbe -  
ekkor azonban máris dattának, upagatának stb. minő

sültek volna. A [8] punarbhava fiú főszabály szerint 
vérszerinti apja után örökölt.4-’’

Ha a kijelölést követően az örökhagyónak mégis fiú
gyermeke született, a kijelölt helyettesek közül -  a [2] 
putrikáputra kivételével -  a szavama csoportba tar
tozóknak járt az örökség egyharmada. míg az aszavar- 
na fiúk pusztán megélhetésre tarthattak igényt,46 s 
értelemszerűen a vagyon megmaradó kétharmad része 
a később született aurasza fiút illette.

Azonos anyától származó örökös(ök)re 
vonatkozó szabályok

gyetlen aurasza fiúgyermek esetén ő az általános 
örökös (tulajdonképpen ez a helyzet nem bontja meg 

a vagyonközösséget), de -  természetesen -  a vama 
rendszer itt is ismer kivételt: a bráhman örökhagyó 
niszáda/páraszava származású fiúgyermekének egyhar- 
mad rész járt, és az apa szapinda rokonait és a kulja 
(tágabb értelemben vett cognat) rokonokat illette a 
fennmaradó két rész. Agnát és cognat rokonok hiányá
ban az elhunyt apa tanítójának, illetve tanítványainak 
járt az említett két rész.47

Abban a szerencsés helyzetben, amikor az örök
hagyó egy anyától több lehetséges fiúörököst is magáé
nak mondhatott, életbe lépett a többletjuttatások rend
szere. melynek segítségével az egyes örökösök örök
részeit kiszámították. A többletjuttatások elosztása so
rán a vama rendszerben elfoglalt helynek és a szeniori- 
tásnak volt döntő jelentősége. A legidősebb bráhman 
fiú különjuttatásához tartoztak a kecskék, a ksatrijáéhoz 
a lovak, a vaisjákéhoz a tehenek, és a súdrákéhoz a 
birkák 48 A középső fiúk örökrészét képezték ugyane
zen állatok vak, sánta példányai, míg a legkisebbnek a 
tarka, nem tisztavérű állatok jutottak.49 Négylábúak hí
ján (származástól függetlenül) az idősebb többlet
részesedését képezte -  a drágaköveket leszámítva -  az 
egész vagyon egytizede.50

A legidősebb fiúnak járt az örökhagyó kocsija és 
ékszerei, a középsőnek az ágya, széke, bronzedényei, 
a legkisebbnek pedig a gabonák, vas, háztartási 
edények, tehenek és más szállítóeszközök stb. A 
vagyon fennmaradó részét egyenlően osztották el az 
örökösök között, de -  az örökösök döntésétől függően 
-  akár a teljes vagyon egyenlő szétosztására is sor 
kerülhetett.-’’1

Jóllehet az Arthasásztra legendás az objektiviz- 
musáról és utilitarizmusáról, mégis, az öröklési jogvi
szonyban meghatározónak rendel teljesen szubjektív 
elemet is: a legidősebb fiú, férfias tulajdonságok híján, 
az egyébként az elsőszülöttnek járó részesedés egyhar- 
madát mondhatta magáénak, szégyenteljes foglalkozás 
vagy vallásos kötelességeinek teljesítésének feladása 
esetén csak egynegyed részt kapott, ha pedig féktelen 
(az örökség megszerzésében),52 úgy nem járt neki sem
mi. Ugyanez a szabály érvényes a középső és a legfi
atalabb fiúk esetében is. e kettő közül, aki híján volt a .
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férfias tulajdonságoknak, az elsőszülöttnek járó külön
juttatás felére tarthatott igényt.53

A vegyes várnákhoz tartozók az örökségből egyenlő 
részeket húztak54 (Lásd az I. számú ábrát), kivéve a 
szúta, mágadha. vrátja és rathakára55 származású örö
kösöket. mert esetükben az öröklés rendjét a képes
ségek határozzák meg. Ezek alapján dőlt el az öröklés, 
s ekkor az örökös köteles volt gondoskodni a többiek 
megélhetéséről. Ha nem volt közöttük kiemelkedő 
tehetségű, valamennyi fiú egyformán örökölt.56

Különböző feleségektől származó 
örökös(ök) esetén alkalmazandó 
szabályok

tt a legegyszerűbb esetben az örökhagyónak több 
feleségtől mindössze egyetlen örököse született. Ek

kor ő örökölte a teljes vagyont, és köteles volt gondos
kodni a családról (s ily módon fenntartani a vagyonkö
zösséget).57

Különböző feleségektől származó több örökös ese
tében az öröklés rendjét meghatározó tényezőkben 
szintén sok a szubjektív elem: a szenioritás (a születés 
időpontja58), a képességek, illetve a származás -  a vár
ná rendszer-, amelyeket az érintetteknek nem állt mód
jukban befolyásolni.

így, ha az örökhagyónak több, különböző státusú 
felesége -  s ezektől több. különböző várnához tartozó 
várományosa -  volt. az örökségből a bráhman feleség 
fiának négy rész, a ksatrija feleség fiának két rész. a 
vaisja feleség fiának másfél rész, a súdra nő fiának 
pedig egy rész járt.59 (Lásd a 3. számú ábrát). 
Vélhetően, amennyiben azonos várnában több váro
mányos volt. a szenioritás alapján életbe lépett az egy 
anyától származó örökösökre vonatkozó szabályoknál 
ismertetett többletjuttatások rendje, ahogyan -  szintén 
a születés időpontja szerint -  a többletjuttatások rend
jét kellett alkalmazni akkor is. ha két asszony közül 
csak az egyik ment át a szükséges szertartásokon, csak 
egyikük volt szűz a férjhezmenetelkor, illetve ha ikre
ket hozott a világra (lásd a 2. számú ábrát).

A bráhman apa ksatrija feleségtől származó fiának -  
feltéve, hogy kiemelkedő tulajdonságokkal bírt -  azo
nos részesedés járt más hasonló tulajdonságokkal bíró 
fiúkkal (tehát akár a bráhman származásúval is), s ezt a 
szabályt értelemszerűen kellett alkalmazni a ksatrija, 
illetve vaisja apától származó gyermekekre -  az ő 
esetükben azonban a részesedés már lehet fél rész is.60

Megfelelő fiúörökös esetén -  ahogyan arról már volt 
szó -  a lánytestvérek nem örököltek, mindazonáltal az 
anya halálát követően a leányok örökrészét képezték az 
anya ékszerei és bronzedényei.61

Az özvegyről Kautilja is gondoskodni kívánt, ezért, 
amennyiben nem házasodott újra, bizonyos vagyontár
gyakat kifejezetten hozzá rendelt: hozományát, éksze-

__reit, illetve ászura házasság esetén az esküvői ajándék
60

megmaradt részét egyaránt -  persze azzal a kikötéssel, 
hogy esetleges újraházasodása esetén ezeket kamatok
kal együtt vissza kell fizetnie. Egyértelmű továbbá, 
hogy az özvegy férjének halálát követően is 'kvázi 
gyámság' alatt marad: amennyiben apósa választásával 
nem egyező férjet választ, vissza kell adnia a családnak, 
amit apósától, illetve volt férjétől kapott. Az asszonyi 
tulajdon (a strídhana) valójában -  már a fentiekből is 
látszik -  nem az asszony tulajdona, hanem lényegében 
a családé, akitől kapta, s mihelyst a nő kikerülni látszik 
az ajándékozó családi közösségből, megszűnnek az az
zal kapcsolatos jogai is (kivéve persze, ha fiúgyermeket 
nevel). Az Arthasásztra kifejezetten kimondja azt is, 
hogy nem dönthet az asszony a strídhana felől szabadon 
-  kivéve saját magának, fiainak, illetve menyének 
eltartását, ha azokról férje nem gondoskodik62 - , mivel 
azt fiainak -  vagy, fiúk hiányában, leánygyermekeinek 
kell megkapnia. Ezek híján a férj -  levonva saját aján
dékainak értékét -  köteles visszaadni az asszony roko
naitól kapott ajándékokat.63

Végül, de nem utolsó sorban, érdemes felhívni a 
figyelmet arra, hogy -  jóllehet az Arthasásztra szerzője 
(szerzői) teljességre törekedve olyan rendszert igye
kezett (igyekeztek) kidolgozni, amely minden kérdésre 
választ ad. és az élet által alkotott valamennyi jogvi
szonyban megállja a helyét, nagyon is tisztában 
volt(ak) a helyi szokások és hagyományok jelen
tőségével. ezért kiemelt szerepet ad(nak) a szokásjog
nak. amikor kifejezetten kijelenti(k). hogy az örökséget 
az adott közösség szokásjogával összhangban kell az 
örökösök között felosztani -  ami nyilván olyan hely
zetet is jelenthetett, amikor is a fent leírtaktól eltérő 
szabályrendszer került alkalmazásra.64

1. számú ábra:
Példa a vegyes várnához tartozók öröklésére (vő. 

a 2. számú táblázattal)

Az ugra származású örökhagyónak (ÖH) niszáda és 
ksatta feleségeitől van három fia: kettő kukkutaka (KK- 
1, és KK-2) és egy szvapáka (SZV) (mindannyian a 
vegyes várnákhoz tartoznak). Az örökség összesen: 90 
pana65.

2. számú ábra:
Példa több azonos varnájú feleségtől származó 

fiú-örökösök öröklésére

A bráhman örökhagyónak két, szintén bráhman asz- 
szonytól született három fiúgyermeke: 1., 2. és 3. 
születésű gyermek. Az egyik feleséggel azonban nem 
az előírt szertartások szerint házasodott össze. Az örök
ség: 9 kecske. 3 kocsi, az örökhagyó ékszerei (3 db), 
ágya (3 db), széke (3 db), egyéb szállítóeszközök (3 
db), valamint összesen 90 pana.



A. lehetőség (többletjuttatások rendje): 3. számú ábra:
Példa az öröklésre különböző varnájú feleségek

től származó fiúörökösök esetén

A bráhman származású örökhagyónak négy fiúgyer
meke született bráhman (BR), ksatrija (KS). vaisja"(VS) 
illetve súdra (SD) származású feleségeitől. Az örökség 
összesen 850 pana.
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Kantiba, i. m.. 256. p.; Kautilya: The Arlhasastra, 414. p.: 
Kangle. R. P.: i. m.. 3.5.3.. 204. p.

33 Kautilya's Arlhasastra 184. p„ III. V. 160.); Das altindische Buch 
vöm Welt- und Staatsleben, das Arlhasastra des Kautilya, i- m.. 
255. p.; Kangle. R. P.: i. m„ 3.5.3., 204. p.

56 Az Arthasászlra az öröklés megnyílásának időpontja vonatko
zásában III. könyve V. fejezetének I. és 2. sorában az apai hagya
ték felosztásának feltételeként mind az anya, mind az apa halálát 
megkívánja. India archaikus jogában azonban távolról sem ilyen 
egyértelmű ez a kérdés. A korabeli törvénykönyvek idevágó sza
kaszait érthetően szintetizálja Julius Jolly Recht und Sitté című 
művében, s a jobb megértés kedvéért talán nem haszontalan 
ennek ismertetése: „...Streitig isi atteh oh mit dér Teilung auf den 
Tód dér Mutter gewarlet werden ntttss oder nicht, iveim die Söhne 
nach dem Tód des Vaters teilen. Nach M. 9. 104, Y. 2. 117, sollen 
die Söhne "nach dem Tode des Vaters und dér Mutter■< oder «der 
Elterít" teilen, iveiI sie, ívie M. sagt, keine Geivalt iiher das 
Vermögen habén, so lángé beide Elterít leben. Novh bestimmter 
driiekt dasselhe (Sankhalikhita aus mit den Worten «so lángé sie 
cinen Valér habén .sind sie unselbststandig. dessgleichen so

lángé die Mutter noch lebt«; doclt sclteint dieses Citat itur bei den 
bengalischen Autoren vorzukommen, die atteh den oben erwahn- 
ten Text iiber Teilung gégén den Wttnsch des Vaters anders lesen 
als die iibrigen. Audi nácit N r. I, 36 f. kőimen die Söhne, atteh 
nemi sie scltoit alt sind. nie selbstiindig iverden, so lángé Ilire 
Elterít leben. und geltt nach dem Tode des Vaters seine Wiirde auf 
die Mutter, erst nach ihrem Tode auf den altesten Soltit iiber; 
doclt bestimmt dér namliche Ámor 13. 3 in Übereinstimmung mit 
Gaut. 28. 2, Bróh. 25. I atteh dass die Teilung scltoit bei 
Lebzeiien dér Mutter stattfmden kaim, iveim sie ztt alt isi unt noch 
Kinder ztt bekommen und spricht 31, 28-31 von dér Tutel dér 
Venvandten und dér Söhne iiber die Witwe, vgl. § 20. Es gab alsó 

jedenfalls eine Lehrineiiiung, wonach nach dem Tode des 
Erblassers die Verivaltimg des Familiengttls zunachsi an seine 
Witwe iiberging, vielleicht liatte mait dabei hauptsachlicli den 
Fali int Attge, dass die Sölme noch nicht envachsen und die 
Töchter noch nicht verheiratet ivarén, was mancltmal als die 
notwendige Voraussetzungfiireine Teilung ttnter Brüdern erwöli- 
nt wird...". Lásd: Jolly. Julius: i. m.. 81-82. p.. 23. §. -  Kautilya's 
Arthusüstra 184. p.. III. V. 160.; Das altindische Buch vont Welt- 
ttnd Staatsleben, das Arthaqöstra des Kautilya. 256. p.; Kangle. 
R.P.: i. m.. 3.5.1-2.. 203. p.

37 Kangle. R. P.: i. m.. 3.5.19., 204. p.: Kautilya: The Arlhasastra, 
1992.414. p.; Kautilya'sArthusüstra 185. p., III. V. 161.

3S Az. Arthasászlra szerint a nő 12 évesen, a férfi 16 évesen lett 
nagykorú. Kangle, R. P.: i. m., 3.3.1. 200. p.; Kautilya: The 
Arthasastra, 1992. 396. p.: Kautilya's Arlhasastra 177. p.. III. 111. 
154. E négy szakasz közül a nagykorúságnak körülbelül a [3] sza
kasz felelhetett meg.

39 Kautilya's Arthasastra 186. p.. III. VI. 161.: Das altindische 
Buch vont Welt- und Staatsleben. das Arthaqöstra des Kautilya, i. 
m.. 256. p.: Kangle. R. P.: i. m.. 3.5.20-21.. 204. p.

4,1 Kautilya's Arthasastra 186. p.. III. V. 161.; Kautilya: The 
Arthasastra. 415. p.; Das altindische Bach vont welt- und 
Staatsleben. das Arthaqöstra des Kautilya, i. m., 256. p.; Kangle, 
R. P.: i. m.. 3.5.27., 204. p.

41 Kautilya's Arthasastra 184. p.. III. V. 160.: Kangle, R. P.: i. m.,
3.5.4., ’204. p.

42 A római jogból ismert képviseleti jog és az ókori India öröklési 
jogának kapcsolatáról részletes áttekintést nyújt Aurél Mayr Das 
indische F.rbrecht (Wien, Alfréd Höldcr, Beck'sche Universitats- 
Buchhandlung, 1873) című művében.

43 A tizenkét helyettes örökös magyarázatát lásd 'Az öröklési 
képesség" alcímnél.

44 Kautilya's Arthasastra 189. p.. III. VII. 164.; Kangle, R. P.: i. m„
3.7.8.. 206. p.

45 Kautilya's Arthasastra 189. p.. III. VII.164.
46 El keli ismerni, hogy nem tökéletesen egyértelmű a szöveg a te

kintetben, hogy az egyes helyettesek milyen örökrészeket kap
janak. A putrikáputrát és az aurászát azonban már Manu is hason
lóképpen kezeli, s mivel a vagyonnak szavarna-aszavarna 
megosztását csak később említi, az örökrészek kiadásának fent 
lefektetett rendje tűnik helytállónak. Lásd: Mami törvényei, 9. 
133-134., 161. p.; Kautilya's Arthasastra 189. p., III. VII. 164.; 
Kangle, R. P.: i. m., 3.7.19. 206. p.; Kautilya: The Arthasastra, 
420. p.

47 Kautilya's Arthasastra 188. p.. III.VI. 163.; 
Arthasastra, 421. p.

4R Kautilya‘s Arthusüstra 186. p.. III. VI. 162.: 
Arthasastra, 419. p.

47Kautilya’s Arthasastra 186. p.. III. VI. 162.; 
Arthasastra. 419. p.

5(1 Kautilya's Arthasastra 186. p.. III. VI. 162.; 
Arthasastra, 419. p.

51 Kautilya's Arthusüstra 187. p.. III. VI. 162.: 
Arthasastra, 419. p.)

52 Lásd.: Manu töményei. 9. 213. 171. p.
53 Kautilya's Arthusüstra 187. p.. III.VI. 163.
54 Kautilya's Arthasastra 190. p.. III.VII. 165.; 

Arthasastra, 421. p.)

Kautilya: The 

Kautilya: The 

Kautilya: The 

Kautilya: The 

Kautilya: The

Kautilya: The
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55 Vainja. aki foglalkozására nézve szekérkészítö (Kauiilya’s 
Arthasastra, 190. p. III. V. 165.)

''' KautUyu's Arlhasástra 187. p.. III.VI. 16.3.: Kautilya: The 
Arthasastra. 421. p.

' 7 Kautilya's Arlhasástra 188. p., III.VI, 163.
<!i Kautilya's Arthasastra 187. p., III.VI. 163.: Kanele. R. P.: i. m.,

3.6.13.. 205. p.
-9 Kautilya's Arthasastra 187. p.. III.VI. 163.
Wl Kautilya's Arthasastra 188. p.. III.VI. 163.
61 A női családtagok öröklési jogára nézve szintén Julius Jollyt 

érdemes idézni: „Eme Streitfrage hildete die BeteiUgung dér 
weiblichen Familienmitglieder, insbesondere dér Witwe dér 
Erblassers. au dér Erbschaft eines ohne mannliche Descendenz 
Verstorbenen. Nach Battdh. 2. 3, 46 Imid se hon Ni rakta 3. 4) 
sitid die Frauen unfahig zn érben, was mit einer Vedaslelle TS 
6. 5, 8. 2 hentesen nird. die freilicli in dér Tliat anf die 
Somaopfer Bezitg hat. Audi Áp. 2. 14. 2-4 erwahnt die Witwe 
gar nicht und die Tochter nur subsidicir nach den Sapindas. 
Gátit. 28. 21 fiigt zu den oben genannten Érben noch die Witwe

Jog
történeti szemle \ ^ J

hinzu. womit ttber nach Haradatta nur gesagt sein soll. dass die 
Érben fiir die Frauen sorgen oder eventuell dinen einen fiir 
ihren Unterhalt aitsreichenden Ante.il an den Felderít u. s. tv. 
anweisen sollen. Eine atulere Möglichkeit besteht nach Gaut.
28. 22 darin. dass die Witwe durch niyoga l§ 20) einen Sohn 
bekommt. Vas. 17. 55-56 fasst diese Möglichkeit alléin in das 
Atige. Auch Hör. 4. 9 spricht dér Witwe nur Unterhalt zu. 
Sankalikhita dagegen beruft direkt nach den Briidern die Elleni 
oder die álleste Frau zűr Erbschaft. Vi. 17. 4 ff. und 2. 135 f.
nemien sogar die Witwe und dann die Töchter...... als die niich-
sten Érben beim Felilen mannlicher Descentenz..." (Jolly, 
Julius: i. m., 85. p. 24. §.). -  Kautilya’s Arthasastra 187. p., III.
VI. 162.

1,1 Kautilya's Arlhasástra 174. p., III. II. 152.
63 Kautilya 's Arthasastra 176. p.. III. 11.153.; Kautilya: The 

Arthasastra, 398. p.
MKautilya's Arlhasástra 190. p.. III. VII. 165.: Kautilya: The 

Arthasastra. 397-399. p.
',5 Pana: koraijeli fizetőeszköz (pénz).

A jogalkalmazás 
politikai befolyásoltsága

Magyarország 20. századi történelme során a bírói 
szervezetek függetlenségének alapelve és a pártat

lan ítélkezés követelménye számos alkalommal 
szenvedett kisebb-nagyobb csorbát egy aktuális poli
tikai érdek megvalósításának előtérbe helyezése miatt. 
A közvélemény előtt ezen időszakok közül közismertek 
a Rákosi-korszak és az 1956-os forradalmat követő 
megtorlás éveinek törvénytelenségei. A hazai népbí
ráskodás esztendei a fenti szempontból nézve azonban 
kevésbé ismeretesek, talán azért is. mert azok általános, 
történeti és jogi megítélése mind a mai napig megle
hetősen problematikus. Szükség volt a népbíróságok és 
azok sajátos joganyagának életre hívására? Részre
hajlás nélküli fórumai voltak a háború utáni igazság
szolgáltatásnak ezek a különbíróságok? Dolgoza
tomban e két kérdés megválaszolásának elősegítésére 
próbálok -  a népbírósági joganyag teljes körű áttekin
tését mellőzve -  jogi érveket és levéltári forrásokat fel
sorakoztatni.

A  népbíróságok létrehozása 
és a népbírósági jog megalkotása

A  szövetséges hatalmak vezetői már a második vi
lágháború alatt közzétett nyilatkozataikban egyér

telműen állást foglaltak a háborús bűnösök felelősségre 
vonásának szükségességéről. Döntés született arról is, 
hogy a fegy vemyugvást követően meginduló ítélkezést 
-  tekintettel az addig még soha nem látott méretű 
háborús pusztításokra, a korábban elképzelhetetlen 
módon és mértékben végrehajtott népirtásra -  ne az 
igazságszolgáltatás hagyományos szervezetei, hanem 
külön e célra létrehozott politikai fórumok végezzék 
majd.1 A háborúból vesztesként kikerülő Magyar-

Tánczos-Szabó Ágota

Pártatlan
igazságszolgáltatás 
vagy politikai megtorlás?
Adatok a népbírósági jog és 
ítélkezési gyakorlat történetéhez

országot e nagyhatalmi állásfoglalások végrehajtására 
az 1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyver
szüneti egyezmény 14. pontja kötelezte, amely rögzí
tette hazánk részvételét a háborús bűncselekményekkel 
vádolt személyek feletti ítélkezésben. Az elmondottak
ból következően tehát az Ideiglenes Nemzeti Kormányt 
elsősorban a nemzetközi kötelezettségek diktálta poli
tikai szükség, és nem a számonkérések lefolytatásához 
szükséges intézményi és jogszabályi háttér hiánya 
terelte abba az irányba, amely a hazai népbíráskodás 
bevezetéséhez vezetett. Ezt a vélekedést látszik igazol
ni a jogi szakirodalom mai álláspontja is, amely szerint 
a háborús bűnösöknek a hatályos jogi keretek közötti 
felelősségre vonásához kellő alapot adtak azok a ren
delkezések, amelyek például az 1921:3. törvény
cikkben2 vagy az 1940-es évek elején megalkotott bün
tetőjogi törvényekben3 szerepeltek. Ennek lehetőségét 
igazolhatja az is, hogy a rögtönbíráskodásra és az 
internálásra vonatkozó szabályokat a népi demokrácia 
az előző rendszertől fenntartás nélkül átvette.4 Ezek a 
körülmények a megalkotott anyagi és eljárásjogi szabá
lyokra egyaránt rányomták a bélyegüket.5 A népbírósá
gi jog visszaható erejének deklarálása, az elévülés
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