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A z öröklés és annak szabályozása valamennyi 
ókori civilizáció jogtörténetében rendkívüli fon
tossággal bírt. Az ind jog -  amely éles különb

séget tett a tulajdonjog és a birtoklás jogintézményei 
között, és alapvetően elismerte az öröklést, mint a 
tulajdonjog keletkezésének egyik forrását' -  szintén 
megkülönböztetett figyelemben részesítette ezt az in
tézményt. Jelentősége és egyben jellegzetessége nem 
kizárólag az általunk is jól ismert funkciójában állt (az 
elhalt személy után maradt vagyon sorsának rende
zése). hanem abban is, hogy szorosan összefüggött a 
vallással, hiszen az öröklés rendje jelölte ki a fiú utódot, 
aki biztosíthatta a sraddha, azaz a halotti szertartások 
elvégzését, amelynek célja az ősök szellemének kie
légítése volt. „Aki örökli a vagyont, az látja el a pind,a1 
áldozatot”, ami megfordítva akár azt is jelenthetné, 
hogy aki ellátja a pinda áldozatot, az kapja az örök
séget." Természetesen jogi szempontból ez túlzás 
lehet"1, de tény, hogy a pinda áldozatot három fel
menőig és három leszármazóig mutatták be. ők voltak 
az ún. sapindar rokonok, akikkel adott esetben számol
ni kellett az öröklés folyamán. Óriási jelentőségűnek 
bizonyult a hinduizmus számára, ezért gyakorlatilag 
minden eszközt rendelkezésre bocsátottak a megfelelő 
utód -  és ezáltal a szertartások helyes elvégzésének -  
biztosítása érdekében.3

Jóllehet az öröklés rendjét alapvetően a vallási alapú 
törvényi előírások határozták meg, az örökhagyónak 
mégis volt lehetősége az öröklés rendjének befolyá
solására. Ez a lehetőség jelentette egyrészt a jogon
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kívüli eszközök kelléktárát, másrészt azonban bizonyos 
szűk mederben maga a törvénykönyv is adott lehető
séget az örökhagyónak az öröklés rendjének megha
tározására; például, ha asüdra származású férfinak rab
szolganőjétől született fia, az ő engedélye volt szük
séges ahhoz, hogy a fiú is részt kaphasson az örökséa- 
ből.iv

A z  örökösök
A legegyszerűbb és legszerencsésebb helyzetben az 

örökhagyónak volt fiúgyermeke. Ennek hiányában a 
következő lehetőségek közül választhatott: egyik 
leánygyermekét fiúsítja (ő lesz a putriká), ennek a.
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leánynak a fia fogja örökölni vagyonát és bemutatni a 
halotti áldozatot. De életbe léphetett a niyoga, a nemző
helyettesítés intézménye is. Ennek értelmében az 
örökhagyó egy zárt (családi, nemzetségi) körön belül 
megjelölt valakit, akinek fiút kell nemzenie asszonya 
számára. Mivel ezzel az intézménnyel viszonylag köny- 
nyen tévútra lehetett csábulni, igen szigorú korlátok kö
zé szorították: .A z arra felhatalmazott pétiig olvasztott 
vajjal meghintve, szótlanul, éjnek idején az özvegygyei 
nemzhet egy fiút, de egy másodikat semmi esetre sem. 
/ . . . /  Ha az özveggyel szemben a helyettesítés elérte 
célját, úgy, amint a törvény előírja, akkor úgy kell 
egymással szemben kölcsönösen viselkedniük, mintha 
guru (após) és meny volnának [...] Az a férfiú, aki egy 
felhatalmazott asszonytól származol! ugyan, de nem az 
előírt eljárás szerint, szintén nem tarthat számot atyjá
nak vagyonára, mert az ilyet egy varnavesztett ember 
nemzette."''

Örökölhetett a fentieken kívül a fogadott, adományo
zott,'1 rejtett születésű5 és a megtagadott fiú6 is.

Ugyanakkor, ha a fiatalabb testvérnek fia született, 
nem volt szükség a nemzőhelyettesítésre, mert ez a fiú 
a nagybátyja után is bemutathatta a halotti áldozatot, s 
úgy örökölt utána, mintha a saját fia lett volna.vili

Fiúgyermek hiányában (ideértve valamennyi annak 
pótlását szolgáló fiú hiányát is) kerülhetett sor az örök
hagyó felmenői közül az apának és a fiútestvéreknek az 
öröklésére. Ha az örökhagyónak már fivérei sem voltak 
életben, az öröklés sorában a legközelebbi sapinda 
rokonok, illetve más családtagok következtek.1'  Bráli- 
manok esetében a teljes család kihalásakor a vagyon 
nem az uralkodóra szállt, hanem a többi bráhmaina, 
míg a többi várná esetében az uralkodó lett az örökös.

A következő személyek voltak kizárva az öröklés
ből:' a heréitek, a várnájukat vesztettek és a vétkes 
életmódot folytatók,'1 a születésük óta süketek és 
vakok, az őrüllek, némák és azok, akik valamely vég
tagjukat elvesztették -  ugyanakkor róluk is gondoskod
nia kellett az örökösöknek. Sőt, ha valamelyiküknek 
házasodni volt kedve, gyermekeiknek joguk volt az 
örökséghez.

A z öröklés rendje A z  örökség
Az  öröklés rendjét balról jobbra haladva, sorrendben 

az alábbi ábra szemlélteti: ^

Rövidítések:
SF: saját fiú RT: rejtett születésű fiú
PÁ: putrikéi MT: megtagadott fiú
N: niyoga (nemzőhelyettesítés) AP/ANY: örökhagyó atyja/anyja 
AD: adományozott fiú FIV: örökhagyó fivérei
FG: fogadott fiú SAP: sapinda rokonok
PÁF: putrikéi férje UN: saját fiútól származó unoka

Amennyiben az örökhagyónak volt saját fiúgyer
meke, akkor ő -  illetve az ő fiúgyermeke10 -  örökölte a 
vagyont, ha nem volt, akkor következett a pút rí kő fia. 
Ha azonban az örökhagyónak a putriká kijelölését 
követően mégis fiúgyermeke született (mert például 
kigyógyult gyógyíthatatlannak hitt betegségéből), a fiú
gyermek és a putriká gyermeke egyformán örökölt, 
hiszen egy leánynak semmiképpen nem lehetett a töb
biek felett elsőbbsége.''1 Sorrendben következett ezután 
a putriká férje, ezek hiányában a helyettes (niyoga) 
útján nemzett fiú, az adományozott fiú, a fogadott fiú, a

_rejtett születésű fiú és a megtagadott fiú.v"
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Az indus nagycsaládban mindenki születésétől 
kezdve egy nagy vagyonközösségnek vált tagjává, s a 

dátyáda (örökös), illetve sapinda, kifejezéseket gyak
ran fel is cserélték.

Az örökhagyó vagyona egyfajta 
vagyonközösséget képezett, és 

főszabály szerint -  a külön
vagyonba tartozó szerzemé
nyeken kívül (lásd alább) -  
minden szerzemény azt gaz
dagította, avagy épp ellen
kezőleg, csorbította.

Az örökség tehát az elhalt 
személy, vagyis az örökha
gyó teljes -  aktív és passzív 
-  vagyonát jelentette, más 
szóval nem csupán jogait, 
hanem kötelességeit is. Az 
adósság éppúgy része volt 
az örökségnek, mint a va- 

FU: fiúunoka (putriká által) g ugyanakkor a kettőt 
FIVF: fivér fiúgyermeke-' különbözőképpen kezelték. 

A fennmaradt vagyonból az örökösöket megillető 
egyes örökrészeket bonyolult számítási módszerrel, dif
ferenciáltan állapították meg (lásd alább), míg az adós
ság egyenlően oszlott meg az örökösök között (horri- 
bile dictu akár az örökrészt meghaladó mértékben is).

Nem tartozott a vagyonközösséghez, és így az örök
séghez a birtok, amit valaki a tudásával szerzett,'" a 
baráttól, menyegző alkalmával és a tiszteletajándékul 
kapott tárgy, az, amit az apai vagyon igénybevétele 
nélkül az illető saját szorgalmával szerzett meg, illetve 
különvagyonba került az a vagyon, amit valamelyik fiú 
visszaszerzett az atyai vagyonból.

EGY: egyéb rokonok 
TAN: tanító7 
TV: tanítvány8 
B.R/KIR: brálvnanok/k\rÁ\y
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Bármelyik testvérnek jogában állt lemondani az 
örökrészéről, ha pl. el tudta tartani magát. Ebben az 
esetben csupán „egy csekélységet” kellett neki a va
gyonból juttatni. Ugyanakkor az adósságra vonatkozó 
szabály ekkor is alkalmazandó volt.*1"

A z öröklés megnyílása 
és az örökösök részesedése

Az öröklés az apa és az anya halála után nyílik meg 
az örökösök számára, ebben mind Manu, mind pedig az 
Arthasástram i1 egyetért.12 Férje halálát követően 
ugyanis amíg fia nagykorú nem lett, a feleség kezelte 
férje vagyonát.13 Mindkettőjük halálát követően két 
lehetőség állt az örökösök előtt: a legidősebb fiú14 át
veszi az apa helyét, és nem osztják fel a vagyont"' (eb
ben az esetben a legidősebb fiú köteles gondoskodni 
fiatalabb testvéreiről, illetve az egész családról), vagy 
felosztják a vagyont"'1 a fiútestvérek között a követke
ző szabályok figyelembe vételével:

Általában tilos volt felosztani (tehát pl. eladni) a 
kecskét, juhot, más egypatás állatot, ruhákat, szállító- 
eszközöket, elkészített élelmiszereket, rabszolganőket, 
vizet (pl. medencében), szent, vallási célra használt le
gelőket stb. -  egyrészt nyilván azért, hogy a személyes 
használatú tárgyak megmaradhassanak annak birto
kában. aki használta őket,xvii másrészt egyes felosztatni 
tiltott vagyontárgyak öröklésének rendje eltért az ál
talános szabályoktól.

A vagyon felosztása során főszabály szerint a legidő
sebb fiú megkülönböztetett helyzetben volt.

A fiúgyermekek státusát mindenekelőtt a származás 
határozta meg, csak ezt követően lehetett kor alapú dis
tinkciót tenni a lehetséges örökösök között. A kor sze
rinti különbségtétel kizárólag azonos státusú (azonos 
várnából származó) fiúgyermekek esetében volt értel
mezhető. így tehát teljes képtelenségnek minősült volna 
egy bráhman és egy südra fiú kor szerinti összehason
lítása. Az azonos várnából származó fiúk esetében sem 
volt azonban egyszerű megállapítani, ki a legidősebb, 
ha figyelembe vesszük az indus társadalom egyik jel
legzetességét: a többnejűséget. Hiszen, ha több feleség
től több fiúgyermeke volt az örökhagyónak, akkor jog
gal merül fel a kérdés, ki a legidősebb: aki először 
született? Vagy akinek az anyjával az örökhagyó koráb
ban kötött házasságot? Esetleg a fogantatás időpontja 
számít? Ezek -  bár annak tűnnek -  távolról sem képte
len kérdések, mivel Manu mindegyikre megpróbál 
választ adni -  több-kevesebb sikerrel.

Egyértelműen dönteni ebben a kérdésben megle
hetősen nehéz vállalkozás, mivel a rendelkezésre álló 
szöveg két egymást követő szakasza homlokegyenest 
ellentmond egymásnak: az egyik szakasz a házasság- 
kötés időpontját,"1" egy másik pedig a születés idő
pontját*1* nevezi meg döntőnek. Mindazonáltal való
színűleg nem állunk messze a valóságtól, ha arra az ál
láspontra jutunk, hogy azon indus szokással van dol

gunk, miszerint „kél összeütköző vélemény egymás 
mellé van helyezve azzal a célzattal, hogy a tudósok 
találják meg a nehézség megoldását úgy, ahogy 
tudják.**”15

Érdekességként lehet megjegyezni ugyanakkor, 
hogy a törvénykönyv még arról az esetről is rendel
kezik, ha maga a nemzés történne különböző felesé
gekkel azonos időpontban. Ekkor a születés időpontja 
minősült döntőnek.**1

Azonos vor/iríból származó fiú-örökösök esetén 
alkalmazandó további szabályok: az ún. bonusz-rend
szer.

Az egyébként felosztani tiltottak közül a kecske, a 
juh, illetve más egypatás állat (pl. ló, öszvér, szamár) 
mindenképpen a legidősebb fiú örökrészét képezte.**11 
Ezen felül a többletjuttatások rendje a következőkép
pen alakult:

A legidősebb fiúnak járt 1/20-ad ráadás-rész, a 
középsőnek 1/40-ed ráadás-rész, a legkisebbnek 1/80- 
ad ráadás-rész. A legidősebb és a legfiatalabb fiú között 
akármennyi fiútestvér is volt, nekik a középsőnek járó 
l/40-ed részt kellett ráadás-részként juttatni. A 
legidősebbnek járt ezen túlmenően mindenfajta va
gyonrészből a legkiválóbb, és „minden tízből kapja meg 
a legjobbat".*XI" Ez utóbbitól azonban el lehetett tekin
teni, ha valamennyi örökös igen kiváló volt saját kö
telessége teljesítésében, ekkor csak valami csekélységet 
kellett adni a legidősebb fiúnak ..dicsőségének növe
lésére”.16 Ha a ráadás-részek felosztásra kerültek, ami 
az örökségből maradt, egyenlően kellett felosztani az 
örökösök között.

A ráadás-részt nem adták ki, ha az idősebb fivérek 
kiválóbbnak is minősültek a fiatalabbaknál.**"' Ekkor 
két rész járt a legidősebbnek, másfél a középsőnek és 
egy rész a legfiatalabbnak.17*"'

Helyettesítő (tehát pl. a niyoga alkalmazásával 
született) utód esetén azonban eltérő szabályok voltak 
alkalmazandók: a helyettes fiú nem tarthatott igényt a 
többletjuttatásokra, az általános szabályok szerint 
pusztán egyszerű osztályrészre volt jogosult. **VI Kivé
tel ez alól a putriká fia, aki a vagyon teljességére nézve 
lépett az anyai nagyapa helyébe.**'’"

Fontos megjegyezni továbbá, hogy ha az örökhagyó
nak a helyettes fiú kijelölését követően mégis fia 
született volna, a helyettes fiú visszatér eredeti, vér 
szerinti családjába, és természetes apja után örököl. Jár 
neki azonban fogadott apja örökségéből egy hatod, 
vagy egy ötöd rész (az egyenes származású fiú vá
lasztása szerint).**'111

Nem egyforma várnából származó feleségektől szár
mazó utódok esetén alkalmazandó szabályok:

Mindenképpen a bráhman fiúnak képezte örökrészét 
a szolgák közül a földművelő, a tenyésztésre használt 
bika, a szekér, az ékszerek és a legjobb ház, valamint 
még összesen négy rész (egy legjobb, és a fennmaradó 
örökségből három rész).**1* A ksatriya feleség fiának az 
előbb említett megmaradó örökségből két rész járt, a 
vaisya feleség fiának másfél rész, a hidra nő fiát pedig 
egy rész illette.18
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Ha valamilyen okból nem a fenti 
szabályt alkalmazták,19 akkor elosz
tották a teljes örökséget tíz egyenlő 
részre, ebből négyet kapott a bráh- 
man fiú, hármat a ksatriya, kettőt a 
vaisya, és egyet a südra.***

A nők öröklése
Jóllehet örökös gyámság alatt állt, 

a nőnek volt vagyona és -  korlá
tokkal ugyan -  de örökölhetett is.
Alapvetően a nő személyes vagyona 
hatféle lehetett,™*' nevezetesen: amit 
a menyegzői tűz előtt, a nászmenet 
alatt kapott, amit szerelmi bizony
ságul férje adott neki és amit fivé
rétől, anyjától és apjától kapott. Attól 
függően, hogy a nyolc házassági 
forma közül melyikkel házasodtak 
össze, a nő vagyonát örökölhette a 
férje (brőhma,20 daiva,21 gandharva,22 prajüpatya23

Jegyzetek------------------------------------------------------

‘ Jelen tanulmány soha nem készülhetett volna el néhai dr. Puskás 
Ildikó (1942-2009), az ELTE Ókortörténeti Tanszéke volt 
vezetőjének segítsége nélkül, aki azonban sajnos már nem érte 
meg a megjelenését. Egykori tanítványa azzal indítja útjára ezt a 
rövid tanulmányt, hogy az abban szereplő minden előremutató 
gondolat dr. Puskás Ildikót dicséri, s annak minden tökéletlen
ségéért csakis a szerző a felelős.

1 A pinda a halotti szertartás során az ősöknek áldozott kalács (a 
valóságban leggyakrabban rizsgolyó). Lásd: Basham, A. L.: The 
wonder ihat was India (Sidgwick and Jackson, London. 1956,
 ̂155. p.)

2 Résztvevő a halotti áldozatban, ágnál rokon. Jolly, Julius: Rechi 
und Sitié. In: Grundriss dér Indo-Arisclien Pltilologie und Aller- 
tumskunde. II. Bánd, 8. Heft., 84. p.

3 Lásd részletesen: Jolly. Julius: i. m„ 91. p. skk.
4 Adományozott fiú az. akit atyja vagy anyja italáldozat bemu

tatásával odaajándékoz valakinek gycrmektelenség esetén. (Mami 
törvényei. Ford.: dr. Büchler Pál. Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog 
és Társadalomtudományi Szakosztálya, Budapest, Benkő Gyula 
Cs. és Kir. udv. Könyvkereskedése, 1915. 166. p.; IX. 34. 168.: a 
könyv digitalizált formában elérhető az interneten is: http://mek. 
oszk.hu/07300/07332/)

5 Rejtett születésű az a fiú, akikről nem lehet tudni, kicsoda az apja. 
s ez azé lesz, akinek a felesésétől született. (Uo.; 166. p.; IX.. 34. 
170)

6 Megtagadott fiú az. akit anyja vagy apja, vagy ezek közül valame
lyik elhagyott, és az illető örökhagyó őt magáévá fogadta. (Uo. 
166. p.: IX. 34. 171.)

7 Érthetőbbé válik a tanító és a tanítvány jelenléte az öröklési rend
ben, az indus család egyes jellegzetességeinek ismertetésével: Az 
ókori indus család magában foglalta a szülőket, gyermekeket, 
nagyszülőket, nagybácsikat, és a férfiágon számos más oldalági 
rokont is, jelenthetett adoptált gyermekeket sőt -  egyes szegény 
családok kivételével -  szolgákat, háztartási alkalmazottakat egya
ránt. Bröhmap családok esetében külön helyet tartottak fenn a ta
nulóknak, akik meglehetősen hosszas tanulmányok folytatása vé
gett a családfő irányítása alatt tartózkodtak a házban, és gyakran 
családtagként kezelték őket. így aztán a többnejű társadalomban a 
család egy meglehetősen népes csoportot alkotott. Lásd: Basham, 
A. L.: i. m„ 155. p.

szertartások esetén),xxx" vagy a 
szülei (cisitra 24 rclksasa,22 pciiscica.26 
ürsa27 szertartások*™1"). Fivérei 
örökrészéből egynegyed rész járt a 
hajadonnak,xxx'v aki anyja és nagy
anyja halála után az ő vagyonukból 
is örökölt.xxxv A nők korlátozott ön
fenntartó képessége okán (bár hozzá 
kell tenni, akár női uralkodókat is 
találhatunk az ókori India történel
mében) volt különös jelentősége 
annak a szabálynak, amelynek 
értelmében a gyermekieden fiúnak a 
hagyatékát az anyja kapta meg.™*" 
Ez a fajta szociális érzékenység 
azonban nem csak a nőkről való 
gondoskodás keretében jelent meg, 
megfigyelhető a már korábban em
lített azon szabályokban is, amelyek 
értelmében a szerencsésebb örö
kösök kötelesek voltak gondoskodni 
fiatalabb testvéreikről, anyjukról 

vagy az öröklésből valamilyen okból kizárt társaikról.

* Lásd a 7. lábjegyzetei
'■'Vitatható, vajon a putriká gyermeke és a fivér gyermeke közül ki 

bírt elsőbbséggel. Vélhetően itt már nem is az a lényeg, hogy ki a 
sorban következő, hanem hogy FELTÉTLEN legyen valaki, aki 
bemutatja a halotti áldozatot.

111 .A fiú fia  és a [fnisílott] leány f a  közt ezen a világon nincs sem
miféle különbség;/ezért I a leány f a  is éppen úgy üdvözíti őt /ti. 
az anyai nagyatyát] a másvilágon mint a fának fa ."  Mami 
törvényei, i. m., Í62. p.; IX. 30. 139.

11 Érdemes megjegyezni a Mami törvénykönyve és az egyébként 
meglehetősen utilitarista szemléletű Arlhasöstra közötti egyet
értést, mivel számos kérdésben más álláspontot képviselnek.

12 Nyilván nem véletlen. Ennek a szabálynak különös jelentősége 
lehetett az asszonyok megélhetése szempontjából.

13 Ez a szabály csak Manunál jelenik meg ilyen egyértelműen. Az 
ókori India más jogforrásaival összevetve azonban az öröklés 
megnyílásának időpontja korántsem ilyen egyértelmű. Átfogó is
mertetést ad a kérdésről Jolly. Julius: i. m., 81. skk. p.

14 A legidősebb fiú különleges helyzetét a következő szakasz ma
gyarázza:. ..Csak a legidősebb < vagy elsőszülött) fiú születése ál
lal lesz az atya fiúval bíróvá, s csak így szabadul meg az ősökkel 
(ősök szellemeivel) szemben /fennálló] adósságtól, ezért tehát /a 
legidősebb] méltó az egészre." Mami törvényei, i. m., 158. p.: IX. 
30. 106.

15 Jelezni kell azonban, hogy számtalan szövegmagyarázat létezik, 
nem feltétlenül az itt kifejtettekkel azonos tartalommal.

'"Lásd a 14. lábjegyzetet
17 Vagyis 3 fiúörökös és 99 pápából álló vagyon esetén az egyes 

örökrészek a következőképpen alakulnak: (99:4.5=22) 22 papa 
lesz egy rész. tehát a legidősebb fiú 44 papa-t kap. a középső 33 
papa-t. a legkisebb 22 papa-t. ami összesen az egész: 99 papa.

18 Meg kell jegyezni, hogy a szöveg a sűdra-fiú örökrészét illetően 
nem teljesen világos, eltérő szövegmagyarázatok léteznek, mivel 
a törvénykönyv ehelyütt saját magának is ellentmond. Egyik sza
kaszában (IX. fejezel 33. 153.) egy részt rendel a iiií/ra-fiúnak 
örökrészül, másik szakaszában (IX. fejezet 34. 160.) pedig fel
sorolja a sűdra-fiút, mint azt a rokont, aki nem részesül az örök
ségben.

'"A  lehetőség adott volt tehát egy másik szabály alkalmazására is: 
„Vagy pedig valamely törvényértő az egész vagyontömeget ossza
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Mami törvényei magyar kiadásának címlapja 
(dr. Bücltler Pál fordítása, 1915)

http://mek


történeti szemle

lízfeli és adja ki a törvényes részt a következő eljárás szerint:..." 
Mami törvényei, i. m.. 164. p.; IX. 33. 152.

:,,Brálvna házasság: hozománnyal bíró lány házassága ugyanazon 
várnából származó férfival, pontosan meghatározott szertartás 
során.

:i Daiva házasság: a családfő a leányát az áldozatot bemutató pap
nak adja. mintegy fizetség gyanánt.

22 Gándharva házasság: szerelmi házasság.
23 Prajápatya házasság: az előírt szertartás során, de hozomány 

nélkül adja oda az apa a leányát.
24 Asura házasság: a vőlegény gazdag ajándékot ad a menyasszony 

családjának (gyakorlatilag megveszi leendő feleségét).
25 Ráksasa házasság: rablással történő asszonyszerzés.
26Paisáca házasság: alvó, részeg vagy elmebajos lány megron-

tása/elcsábítása. Voltaképpen alig nevezhető házasságnak.
27Ársa házasság: hozomány helyett a vőlegény tehenet vagy bikát 

ad ajándékba az apának, amikor ez a leányát hozzáadja.

' Jolly, Julius: i. m.. 91. skk. p.
" Jolly. Julius: i. m., 84. p.
üi Uo.
iv Mami törvényei, i. m.. 167. p.: IX. 34. 179.)
v Uo. 152-153. p.; IX. 26.60. 62.63.: 163. p.; IX. 32. 144.
vi Uo. 161. p.: IX. 31. 134.
vii Uo. 167. p.: IX. 35. 184.
™ Uo. 167. p.: IX. 34. 182. és 242. p..I82. jeeyzct
ix Uo. 168. p.; IX. 35. 185-189.
x Uo. 169. p.; IX. 37.201-203.
xi Uo. 171.p.; IX. 38.214.
xii Uo. 170. p.: IX. 38. 206.

Xiii Uo.: 170. p.; IX. 38.207.
Xlv Kaulilya's Arthasástra. TransI.: dr. R. Shamasastry (Mysore 

Printing and Publishing House, Mysore, 184. p.)
xv Mami törvényei, i. m., 158. p.; IX. 30. 105.)
xvi Uo. 159. p.: ÍX. 30. 104. 

xvli- Uo. 172. p.: IX. 38.219.
*vffl Uo. 160. p.; IX. 30. 123.
xix Uo. 160. p.: IX. 30. 125.
xx Uo. 237. p.; 125. számú jegyzet
xxi Uo. 160. p.; IX. 30. 122-126.
xxii Uo. 160. p.; IX. 30. 119.
xxiii Uo. 159. p.: IX. 30. 114.
XXIV Szemelvények az ókori Kelet jogforrásaiból. Szerk.: Jany János 

(Studia Orientálja, Pázmány Péter Katolikus ^gyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003, 71. p., 221. 
lábjegyzet)

XÍV Mami törvényei, i. m„ 159. p.; IX. 30. 117.) 
xxvi Uo. 160. p.: ÍX. 30. 121. 
xx>" Uo. 161. p.: IX. 31. 131.
“ * iv v vi vii viii ix x xi xii Uo. 165. p.; IX. 34. 164.
xxix Uo. 163-164. p.; IX. 33. 150-151.
xxx Uo. 164. p.: IX. 33. 152-154. 
ssxi Uo. 169. p.;IX. 36. 194. 

xxsii- Uo. 169. p.; IX. 36. 196.
,xxiii Uo. 169. p.: IX. 36. 197.
***iv Uo. 159. p.: IX. 30. 118.
xxsv Uo. 169. p.: IX. 36. 192-193.
xxxv'Uo. 171. p.: IX. 38. 217. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

egyes nézetek szerint ez a rész kései betoldás. Lásd.: Jolly, 
Julius: i. m.. 86. p.

A z „onore” (méltatás, tisztelet) kifejezés régmúlt 
időket idéz. hallatán elavult társadalmi kénysze
rek jutnak eszünkbe. Ugyanez a szó azonban 

egy általános érték létezésére is utal. Feltételezi azt a 
tiszteletet, amely nem ránk. nem a bennünket körülve- 
vőre irányul, hanem a bennünket időben is túlhaladó- 
nak szól. A kötet, amelyet méltatok, tartós értéket 
képvisel, többet, mint a 34 benne lévő tanulmány kü- 
lön-külön. Megjelenése egy remélhetően újjáéledő 
kutatási terület, a jogi néprajz kiemelten fontos ese
ménye.

A jogtörténeti szakma nevében üdvözlöm a könyvet, 
amely szigorúan vett könyvészeti értelemben is az. A 
műnek van formátuma, hivatalos arculata, ISBN száma, 
nyelvi lektora, esélye arra, hogy számon tartott, referált 
legyen. Üdvözlöm a kiadót, a sorozatszerkesztőt, a 
szerkesztőtársakat. A tanulmánykötet alapvetően új 
ismereteket kínál, kevés benne a másodközlés, a rész- 
tanulmányok döntő többsége követi a címben jelzett 
tematikát. Az a néhány opus, amely távolabb áll a jogi 
néprajz és jogi kultúrtörténet témaköreitől, szintén 
fontos részleteket közlő, hasznos olvasmány. Megálla
pítható, hogy a szerzők többsége kitekintett a nemzet
közi irodalomra, a tanulmányok írói tudományos meg
állapításaikat terepmunkára, gyűjtésre, levéltári forrá
sokra és adekvát nemzetközi párhuzamokra építették. 
Az ELTE Eötvös Kiadó terméke tehát nem pusztán 
egymás mellé rakott előadásszövegeket tartalmazó 
konferencia-kiadvány, hanem jól rendszerezett, át
szerkesztett, tudományközi párbeszédre alkalmassá tett

KÖNYVEKRŐL
A  Jogi néprajz-
jogi kultúrtörténet című
tanulmánykötet méltatása*
Jogi néprajz -  jogi kultúrtörténet
Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és 
a történelemtudományok köréből 
Szerkesztette: Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra 
ELTE Jogi Kari Tudomány 1.
Sorozatszerkesztő: Varga István
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 488 p.
ISBN 978 963 2840 65 9

textus. A mű az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 
ELTE Jogi Kari Tudomány című sorozatának induló 
kötete, amelynek szerzői között helyet kaptak a társ
karok képviselői is. Ez önmagában is szép gesztus, mél
tatásra érdemes, követendő szokás. Különleges tapin
tatra vall, hogy a kötetet elsőként a XXIX. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtu
dományi szekciójának diák-előadói vehették kézbe és 
kapták ajándékba.
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