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„A beduin szokásjog”

(Sínai-félszigetbeli leírás alapján)



Egyiptom térképe



1. A beduinok jogai

• (i) A vér (dam) joga
• (ii) Az idegen (dakhíl) joga
• (iii) A „szomszéd” (dzsár) joga
• (iv) A vendég (dajf) joga



Ruwala törzsbeli nemzetségek

(Arábia, 1910 kör.)



2. A beduin erkölcsi tulajdonságok (előírások) –

1.

• (i) A vendégszeretet (dijáfa)
• (ii) A bőkezűség (karam)
• (iii) A portyázás („razzia” gazw)
• (iv) A társ megsegítése (nadzsda)
• (v) A vérbosszú (tha’r)
• (vi) A szomszédról (dzsár) való gondoskodás



2. A beduin erkölcsi tulajdonságok (előírások) – 2.

• (vii) Az idősebbek tisztelete (ta’zím al-dzsíl)
• (viii) A teve (ibil) megbecsülése
• (ix) A becsület tiszteletben tartása
• (x) A megegyezések betartása, hűség (wafá’)
• (xi) A leszármazással (naszab) való büszkélkedés



Beduin a megbecsült tevével



2. A beduin erkölcsi tulajdonságok (előírások) –

3.

• (xii) Az igazságtalan bánásmód tilalma
• (xiii) A rend kötöttségétől való irtózás (kurh at-
taqajjud)
• (xiv) Merészség a jog keresésében (talab al-haqq)
• (xv) Az egyenlőség (muszáwát) és szabadság 
(hurrijja) szeretete
• (xvi) Tanácskozás (súrá) a közösség ügyeiben



3. A vendéglátás szabályai

• Az íratlan szabályok térben és időben szinte 
változatlanok (ld. Sínai-félsziget és észak-iraki 
félnomádok) – az iszlám korban is átvették őket.



4. A harc, segítségnyújtás, vérbosszú, becsület (’ird)

•
• (i) Eltérés (maraqa): szégyentelenség és gyávaság, 
kiközösítés
• (ii) A vérbosszú átvihető (rokonság, nemzetség) és 
örökíthető (fiú, unoka)
• (iii) A vérbosszú korlátozása (pl. észak-arábiai 
törzsek: 5 nemzedék)
• (iv) A család becsületének megóvása: a paráznaság 
büntetése halál, néha váltságdíj (férfi esetében)



5. A szokások és törvények szoros kapcsolata, 

azonossága

• Ez az iszlám jog alapja is.

• A szokások kötelező ereje, pl. Színai-félsziget: a 
nők viselkedése férfiak közelében (leszállni a 
hátasállatról, teve púpján ülni, nem leülni férfiak 
közé, nők meg látogatása rövid, nincs leülés, stb.).

• Koránban: gadd an-nazar, nem ránézni a férfira, ill. 
férfinak a nőre.



6. A gyilkosság utálatos (al-qatl mabghúd)

• Két esetet kivéve:
• (i) Kötelező vérbosszú (al-akhdz bith-tha’r)
• (ii) A becsület és a nemzetségi terület megvédése 
érdekében (nafj al-’ár)
• (iii) A vérbosszú visszatartó ereje



7. A vérbosszú hatásköre

• (i) Áldozat nemzetsége: 5 felmenő és 5 lemenő ágú 

rokonság áll bosszút

• - apa, nagyapa, dédapa, ükapa, szépapa 

leszármazottai

• - fiú, a testvér fia, apai nagybácsi, unoka, 

dédunoka, ükunoka

• (ii) A gyilkos ugyanennyi nemzedékén állhat bosszút



A vérbosszú hatáskörének korlátozása

• (iii) É-Arábia (ruwala beduinok, Jordánia és mai 
Szaúd-Arábia területén): 
• korlátozták összesen 5 nemzetségre – „elfelejtik a 
felmenőket a dédapa után (nem szabad ismerni a 
nevüket), a nemzetség kisebb közösség lesz.



Arábia az I. Világháború előtt

(balra felül az üres csík a ruwala területe)



Egy nemzetség családfája

a beduinoknál

• dédapa

• nagyapa nagy-nagybácsik

• apa testvérek (nagybácsik) unokatestvérek (másod-

nagybácsik)

• fiú, testvérek első-unokatestvérek másod-

unokatestvérek harmad-unokatestvérek

• unokák unokatestvérek másod-unokatestvérek

harmad-unokatestvérek negyed-unokatestvérek



8. Az áldozat (qatíl) jogai

• (i) megölhet bárkit 10 nemzedéken belül
• (ii) elveheti minden vagyonát (tevéket)
• (iii) nem vehet el földterületet (az az egész törzsé)
• (iv) nem veheti el a törzs asszonyai becsületét
• (v) nem ölhet meg olyan gyereket, aki még nem 
fegyverviselő
• (vi) egy áldozat – egy bosszúból megölt férfi
• (vii) ha az áldozat nemzetségéből való feleség van a gyilkos 
nemzetségében, joga van megölni valakit a (házassági) 
rokonságából



9. A gyilkos (qátil) lehetősége

• (i) elvándorol messzire családjával és egész 
nemzetségével együtt (dzsálí) 
• (ii) egy másik, nagyobb és hatalmasabb törzs védelme alá 
helyezik magukat (egyénként mint „szomszéd”, dzsár, 
törzsként vagy nemzetségként mint „szövetséges”, halíf,
valójában mint alárendelt)



10. A vérbosszú hatásköréből való kilépés 

lehetőségei

• (i) esküvel felmondani a rokoni, nemzetségi 
kapcsolatot (tulú’) 
• (ii) megesküszik, hogy már a gyilkosság előtt sem volt 
kapcsolatuk (mítháq)
• (iii) az egész nagycsalád felmondja a kapcsolatot a 
gyilkos nemzetségével (bará’a)
• (iv) megváltja magát „az álom tevéjével” (ba’ír an-
naum)



11. A gyilkos és az állami törvénykezés

• (i) igyekeznek megakadályozni, nem vallanak ellene

• (ii) ha a kormány fogja el a gyilkost, a nemzetségnek el 

kell távoznia és nem térhetnek vissza

• (iii) a bírói ítélet előtt – bárkin végre lehet hajtani a 

vérbosszút

• (iv) a bírói ítélet után meg kell várni, amíg kijön a 

börtönből (ha nem ítélték halálra)

• (v) ha a börtönben természetes halállal hal meg, akkor 

sincs vérbosszú



12. A vérdíj (dija) – 1.

(i) Ha az áldozat és gyilkos egy nemzetségből (törzsből), 
vagy szövetséges törzsből való – megelégszenek a 
vérdíjjal
(ii) a gyilkos nemzetségének el kell vonulnia
(iii) az alvó megölése négyszeres vérdíjjal jár
(iv) magzat megölése (véletlenül vagy szándékosan) fél 
vérdíj



12. A vérdíj (dija) – 2.

(v) ha a feleség vetél el a férj beleegyezése nélkül, az 

asszony családja fizeti a vérdíjat

(vi) ha az áldozat és a gyilkos különböző törzsbeli, és 

valamilyen okból a megbékélést (szulh) választják (pl. a 

gyilkos törzse sokkal erősebb), esetleg közvetítő (békebíró, 

döntőbíró) segítségével, akkor először elöször egy ajándék 

tevét adnak át, a megegyezés zálogaként



12. A vérdíj (dija) – 3.

(vii) a vérdíj a XX. Században a Sínai-félszigeten 40 teve 
volt (a Próféta nagyapja idejében Mekkában 10 teve 
volt)
(viii) a vérdíj után már nem lehet bosszút állni



Beduin bíráskodás a szokásjog alapján

A Sínai-félszigeten – 1.

• I. Gyilkosság esetén

• 1. A gyilkos vagy nemzetsége üldözése, amíg egy férfit 
meg nem ölnek
• 2. Ha a nemzetség elmenekül és egy másik törzs 
oltalma alá helyezi magát
• (i) ennek a törzsnek a „bölcsei” (’uqalá’) közvetítenek 
békéltetésre
• (ii) eredménye a békéltető teve, majd a vérdíj (40 
teve)



Beduin bíráskodás – 2.

• 3. Ha egy törzsön belüli a gyilkosság - fiatal lány

• (ghirra) átadása feleségnek a megbékélés céljából –

ha szült, maradhat vagy visszamehet (vö. mai 

afganisztáni falusi szokással)



Beduin bíráskodás – 2.

• 4. dalandzsa: Hitszegő – szerződésszegő gyilkosság 
(ghadran): gélreeső helyen, tagad, majd kiderül 
• (i) 4x vérdíj
• (ii) egyet megölnek a gyilkos nemzetségéből, majd 
bíráskodás (hukm al-qasszász) kijelölt bíróval – 3x 
vérdíj: egyet fizetnek, egyet alamizsnának, egyet pedig 
elengednek a jószándék kimutatására.



Beduin bíráskodás – 3.

• 5. Gyerekgyilkosság: úgy számít, mint a dalandzsa –
4x vérdíj
• 6. Asszonygyilkosság: 8x vérdíj 



Beduin bíráskodás – 4.

• 7. Vérdíj fizetése:

• (i) a fizetség lehet halasztott.

• (ii) részletfizetés

• (iii) Ha a gyilkos nem tud fizetni, családja, 
nemzetsége nem akar, akkor addig jár körbe a törzsek 
között, amíg össze nem szedi a vérdíjat.

• 8. A vérdíjat a Korán is elismeri a vérbosszú helyett 
ajánlva.



Beduin bíráskodás – 5.

• II. Sérülések esetén
• 1. Külsérelmi (szemmel látható) nyomok esetén 
nagyobb a megtorlás mértéke, mint ha szemmel nem 
látható
• 2. A sérülés mértéke: a bíráskodásre felkért személy 
(qasszász) ujjával méri a seb nagyságát, vagy fehér 
papírral (milyen messziről látja)
• 3. Büntetés: tevék és/vagy pénz, halasztott fizetéssel 
(fél éven belül)
• 4. Törés vagy testrész elvesztése – fél vérdíj





Beduin bíráskodás – 6.

• 5. Puskalövés, de nem talált: a vének tanácsa előtt 

vagy puskaajándék, vagy eskü, hogy nem volt 

szándékos

• 6. Ütés, ami nem okozott sebet – pénzbírság 

(ütésenként), de tenyérrel vagy bottal súlyosabb

• 7. Tenyérrel ütés: teve – legtöbb törzs nem elégszik 

meg vele, hanem a törzsi orákulum („mindent tudó”, 

munasssid) elé viszik, és a becstelennek nyílvánítják az 

elkövetőt



Beduin bíráskodás – 7.

• III. A nőkre vonatkozó törvények

• 1. Házasság: a szabály a rokoni házasság 
(unokatestvérek), ritkán van exogám házasság
• 2. A házasságkor a vőlegény és a menyasszony apja is 
(ugyanakkora) kisebb összeget ad a párnak, akik az első 
gyermek születéséig a menyasszony apja sátrában 
laknak, majd a vőlegény apjáé mellett állítanak saját 
sátrat.
• 3. Távoli rokonság vagy különböző törzs – elszöknek 
(surúd) messzi földre



Beduin bíráskodás – 8.

• 4. Ha más törzsbeli ifjúhoz szökik el a lány –
utánamennek, kártérítés a megfelelő bírónál 
(munassid), vagy hozzáadják jegyajándék fejében. Ha 
terhes, kényszerítik, hogy vegye el.
• 5. 1899-es eset – a sínai kormányzó közbelépése 
akadályozta meg a törzsi háborút. Törzsfők összehívása, 
döntőbíró, 40 teve, lecsökkentve 8-ra, fehér kendővel 
körbejárt egy sejk a félszigeten jelezve  a megbékélést.



Beduin bíráskodás – 9.

• 6. Ha egy törzsbeli a két fiatal, kisebb a büntetés (1 

teve, ha terhes el kell venni jegyajándékkal)

• 7. Feleségszöktetés: a szöktető nemzetsége v. törzse 

azonnal viszi a békéltető tevét (dzsíra) a feleség 

rokonságának, hogy elhárítsa a bosszút, a megfelelő 

bíró (munassid) elé viszi a dolgot a szöktető és az 

elszöktetett családja, tevebírság, békéltetés, csökkentik 

a bírságot. 



Beduin bíráskodás – 10.

• 8. Erőszaktétel esetén: a lány elmegy panaszkodni egy 
szomszédjához, a hír eljut a lány apjához, egy békéltető 
fellép a két család között, majd a bűnös apja kéri a 
megfelelő bírót (munassid) a döntésre – pénzbírság, 
majd tevék. Ha saját törzsbeli a lány, kisebb a bírság. Ha 
özvegy, még kisebb.
• 9. Férj – feleség kapcsolat: többnejűség esetén 
igazságosság, verés eseté csekély bírság, ha sebesülés is 
van, súlyosabb – követelheti a lány családja a válást. 



Beduin bíráskodás – 11.

• 10. Válás: a férj ritkán válik a Sínai-félszigeten, a 

legtöbb válást a nők kezdeményezik. Válás csak tanú 

előtt!! Ha a nő akarja, elmegy egyik közeli rokonához 

(nem az apjához), és együtt elmennek a megfelelő 

bíráskodó személyhez (’aqabí)). Az behívatja a férjet, 

békéltet, javítást javasol a család helyzetén (a sátorban 

v. az ellátásban). Ha nem sikerül. Elválasztja a nőt.



Beduin bíráskodás – 12.

• IV. A tevére vonatkozó törvények

• 1. Szigorú szabályok – senki se meri a legelő egyedül 

hagyott tevét elvinni

• 2. Elviheti más tevéjét a menekülő, a szomjúságtól 

vagy éhezéstő legyengült. Ha csak fáradtság miatt vitte 

el, felelnie kell tettéért

• 3. A tevepásztornak megszabott bére van



Beduin bíráskodás – 13.

• V. Öröklés

• 1. Fiú: apja tisztségét örökli (családfő, nemzetségfő, 
törzsfő, v. bíró, államilag megbízott felügyelő, stb.). 
Ha nem alkalmas, egy másik rokonát jelöli ki a törzs.

• 2. Lány: nem örököl. Az apa tevéit a fiai között osztják 
szét, ha nincs fiú, a legközelebbi férfi rokonok között.



Beduin bíráskodás – 14.

• 3. Feleség: nem örököl, egyí tevét kaphat.
• 4. Házasság: ha a lány házasodik, a jegyajándékát a 
testvére vagy gyámja veszi el és csak egy kis részt ad a 
lánynak



Beduin bíráskodás – 15.

• VI. A beduinok bírái
• 1. A beduinok között a bíráskodást nem tanult, 
hanem alkalmas, nagytudású, elismert sejkek végzik a 
szokásjog és a hagyományok alapján. A következő 
módon szakosodtak:
• 2. A törzs sejkjei ill. békebíráskodást, békéltetést 
(szulh) végző férfiak: a nagyfontosságú ügyeket viszik 
eléjük, vagy nincs tanú, vagy veszélyes lenne az egyéni 
megtorlás



Beduin bíráskodás – 16.

• 3. A munassid: „aki tudja az eltitkolt dolgota”, vagy 
„masz’údí” (a Maszá’íd törzsbeli), mert közülök
választják – a fontos személyi ügyekben dönt: a 
becsület és becstelenség kérdéseiben.
• 4. A qasszász („a megtorló”), a büntetéseket szabja 
ki, orvosolja a sérelmeket – többnyire a Szalálima
Hoveitát törzsből valók



Beduin bíráskodás – 17.

• 5. Az ’aqabí – a nőkkel kapcsolatos ügyekben 
bíráskodhat. Azért nevezik így, mert a Banú ’Aqaba
törzsből valók
• 6. A zijádí („a Zijád törzsbeli”) – a tevékkel 
kapcsolatos ügyekben dönt



Beduin bíráskodás – 18.

• 7. A daríbí („fellebbviteli bíró”), főként a Hoveitát
törzsből – ha nem fogadják el a többi bíró döntését
• 8. A mubassi’ („a szörnyű tettek bírája”) – különösen 
undorító és szokatlan bűntényeknél, ahol nincs tanú –
tűz- és vízpróbával



A Korán és az iszlám változtatásai



13. A Korán a gyilkosság megtorlásáról – 1. 

(qiszász)  II/178

• Ó, ti akik hisztek,

• Elő lett írva nektek a megtorlás gyilkosság esetén.

• Szabad a szabadért, 

• Rabszolga a rabszolgáért

• S nő a nőért.

• Ha (a gyilkos) valamely bocsánatot nyer 

• (az áldozat) testvérétől,

• Akkor a törvénykezés az ismert módon történjen meg, s a 

(tettes) fizetsége illendő mértékű legyen.

• Ez könnyítés és kegy az Uratok részéről. Aki ezután 

megszegi (a törvényt), fájdalmas büntetésben részesül.



A Korán a gyilkosság megtorlásáról 

(qiszász)  II/178



13. A Korán a gyilkosság megtorlásáról – 2.

• (ii) Az iszlám így helyettesítette az egész törzsre 
irányuló vérbosszút (tha’r) a megtorlással (qiszász), 
ami egyénre, a tettesre irányul.

• Ennek ellenére a nemzetségi-törzsi renddel együtt 
sok helyen megmaradt a hagyományos vérbosszú.


