
A nő az iszlámban IV. óra diái
Házasság a pogány korban

El kell olvasni hozzá:

Germanus: Allah Akbar, 227-230. o.



A gyerekek leszármazása

• 1. Matrilineáris

• Anyai jogú leszármazás

• nem anyai uralmú társadalom (matriarchátus)

• Az anyai ágú férfiak uralma a családban, 
nemzetségben, törzsben

• (Ma: tuareg berberek, Észak és Észak Nyugat Afrika)



Leszármazás 
az VI-VII. századi Arábiában – 1.

•A matrilineáris leszármaztatás jelei (anyai törzsnevek, 

nemzetség és családnevek)

•Sanfara híres versének a kezdősora (Az arabok 
dicsérete):
•„Fel hát, anyám fiai, fel hát, és kantározzatok!
•Más nép közé vágyom én, itt hagylak már bennetek.”

Anyja törzsével lakott, de most elhagyja őket.



Leszármazás 
az VI-VII. századi Arábiában – 2.

• 2. Patrilineáris 

• Apai ágú leszármazás

• Az apai ágú férfiak uralma a családban, 
nemzetségben, törzsben

• A gyerek az apa nevéét viseli („fia” vknek)



Három házasság választási lehetőség

a VI-VII. századi Arábiában 

• Három házassági lehetőség:

• (i) Kötelező endogámia (rokonságon, 
nemzetségen belül)

• Később, pl. XIX-XX. sz. beduinoknál szinte mindig

• Az unokatestvérnek „joga van” a lányra, meg is 
ölheti, ha nem kér engedélyt

• Apai ágú első vagy másod unokatestvérek között

• (ii) Kötelező exogámia (csak nem rokonokkal, más 
törzs tagjaival) iszlám előtti Arábiában gyakori 
(„nőrablás”)

• (iii) Érdektelen 



(i) Endogám házasság

• (i)  Kötelező endogámia (nemzetségen, rokonságon 
belüli házasság) nem volt érvényben az iszlám előtti 
Arábiában, kerülték



(ii) Exogám házasság

• (a) Az anya állandó lakhelyet változtatott, de 
megtartotta a saját nemzetségét, a gyerekek az apa 
nemzetségébe került át (dzsár – dzsára „szomszéd, 
beköltözött”). 

• A később az iszlám jog által elismert házasság ebből 
fakad (ld. nikáh an-nász, az emberek, a mieink 
házassága).



A házasság történhetett:

Megegyezéssel (később: szerződéssel)

Lányrablással

Rablás esetén, rabnővel: az iszlám jog is elismeri a 
házasságot rabnővel – terhes rabnőt nem volt szokás 
eladni. A gyerek szabad lesz. 



A nő elhagyja családját a házasságban

• Mubarrad (IX. sz.) Kámil c. művében verset közöl, 
amelyben egy nő a másiknak mondja: 

• „Sose engedd, hogy a nővér dicsőítse a bátyját, sose 
hagyd, hogy a lány sirassa az apja halálát –

• Mert ők vitték bele abba, hogy már ne lehessen 
szabad nőnek tekinteni, és ők taszították el a világ 
másik végére.”



• A malaka, birtokolni, ige használata: málik – mamlúk 
(birtokos a férj – birtokolt, tulajdon a feleség)

• ma is használatos kifejezések a férjre és feleségre 
Marokkóban

• Eredete – rabnő feleség



A lányt elengedi a családja
megfelelő törzshöz

• Mohamed próféta a Hawázin törzsnek: 

• A javaikat akarják vissza vagy az elrabolt asszonyaikat 
– utóbbiakat választották (a becsület fontossága – a 
lány inkább legyen a síré, mint nem megfelelő rangú 
törzsé).

• Miért engedték el a lányt? - a jegyajándék kedvéért 
(mahr).



(ii) Kötelező exogámia 
(b) és (c) változat

• (ii) (b) Az anya visszatért a családjához, a férj 
„idegen” (garíb). A gyerekek az anya nemzetségéhez 
tartoztak. A férj letelepedhetett a felesége törzsénél, 
vagy csak látogatta őt. 

• (A későbbi „látogató” zijára, ill. „nappali” nahárí
házasság ennek a maradványa – a középkorban és 
napjainkban Szaúd-Arábiában.)

• (ii) (c) Gyakori válások esetén a feleség a gyerekeivel 
mindig a legutolsó férjnél van, és vagy ott marad, 
vagy visszatér velük a saját nemzetségéhez.



Férj-feleség kapcsolat
egyéb formái

• Kora középkor: Abú l-Faradzs al-Iszfahání, (X. sz.) al-
Agání, XVI. 106: A nők elbocsájthatták a férjüket 
egyes törzseknél (darabat bajnahu wa-bajnahá 
hidzsában).

• A menekülő és befogadott férfihez feleséget adott a 
törzs.

• Mut’a házasság/kapcsolat akár férjes asszonnyal is, 
ellenséges törzsben, titokban (ld. költészet). 



Imru l-Qajsz 
Muallaqa verse VI. sz.

• … bizony hozzá lopóztam, ha törzse szunnyadozott

• … s nem látott meg bennünket sem ellenség, se kém. 
Titkunknak árulója nem volt a sűrű éjben.

• … Hozzád hasonló terhes, sőt szoptatós anyát is 
szerettem már amulétes kisdede oldalán, 
és ha mögötte felsírt a gyermek, odafordult 
Féltesttel, de alattam maradt félteste puhán.



Férfi-nő kapcsolatok főbb típusai – 1.
„Házasság” a pogánykori Arábiában

• I. A pogánykori házasság főbb típusai - az iszlám 
hagyományok szerint:

• 1.) Az „emberek házassága” (nikáh an-nász) = 
későbbi törvényes házasság

• Az asszony a férfihoz költözik (ld. korábban)



Férfi-nő kapcsolatok főbb típusai – 2.
„Házasság” a pogánykori Arábiában

• 2.) A „feleséggel hálás” kérése (isztibdá’), egy 
elismert kitűnő törzsi vezetővel, hogy az utód ezt a 
kiváló képességet örökölje

• Ld. Germanus: Allah Akbar, 227. o.



Férfi-nő kapcsolatok főbb típusai – 3.
„Házasság” a pogánykori Arábiában

• 3.) Többférjűség (nikáh ar-raht, 3-10 férfi ugyanazzal 
a nővel, a nő választ apát) – Amikor a női ágon 
számolták a leszármazást, nem a férfién 
(matrilineáris). 



Férfi-nő kapcsolatok főbb típusai – 4.
„Házasság” a pogánykori Arábiában

• 4.) Sokférjűség / prostitúció (?) (nikáh al-bagá’, sok 
férfi, a férfiak választanak apát, vagyis eldöntik, hogy 
ki az apa)



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 1.

• II. Időszakos házasság

• Az „élvezeti házasság” (mut’a), megegyezés szerinti 
időre

a.) Eredetileg pogánykori szokás

• b.) A korai iszlámban – a férfiak halála

• c.) a szunnita tiltás alapjai – törölve 
hagyományok által

• d.) a síita megengedés alapjai – nem ismerik el a 
törlést



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 2.

• III. Egyéb nem végleges házassági formák

• a.) A „zarándok házassága” (nikáh al-muhram)

• Az időszakos házasság egy sajátos változata, az 
iszlámkorban is űzték pl. Mekkában, amikor a 
zarándokok néha hónapokig ott maradtak.

• b.) Időszakos házasság (an-nikáh al-mu’aqqat) – ma is 
van Szaúd-Arábiában

• c.) Az (állandóan)  utazók házassága (zawádzs al-
miszjár)

• Sokat utazó kereskedő, mindenhol volt felesége



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 3.

• IV. A „törvényessé tett” házasság (an-nikáh al-
muhallal)

• A válás után látszatházasság, hogy a régi férj újra 
elvehesse



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 4.

• V. A „kölcsönös házasság” (nikáh as-sigár)

• Amikor a jegyajándék kikerülésére A apa a fiát 
hozzáadja B apa lányához, míg az hozzáadja a fiát A 
apa lányához. Az iszlám utálatosnak tartja, de ma is 
gyakori (olcsó), mivel az iszlámjogi házasság kötelező 
előírása a mahr (jegyajándék)



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 5.

VI. Az „undorító házasság” (iszlám kori elnevezés és 
tiltás!) (nikáh al-maqt, az apa feleségét elvenni)

• Az apa halála után kötelező volt elvenni a 
legidősebb fiának az apja feleségét, aki persze 
nem az ő anyja volt. Cél: ne vigye ki a nő az 
örökséget a családból.



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 6.

VII. Az „örökösödési házasság” (nikáh al-irth)
• Kiházasították az özvegyet a családon belül 

(iszlámkorban is gyakori, ma is, ua. a cél, mint a 
régen). Elvileg törvénytelen, az özvegynek joga 
van saját magának választani.



Egyéb párkapcsolatok 
a pogánykori Arábiában – 7.

• VIII. Soknejűség” (négynél több feleség) 

• Általános volt a törzsfők között, politikai okokból. Az 
iszlám korban egyedül a Próféta számára volt 
megengedve, akinek 9 felesége volt egy időben. 



Tiltott párkapcsolatok – 1.

• Tiltott házasságok (mahárim)

a.) Örökös tiltás: a tiltás oka megváltoztathatatlan
• leszármazás szerinti: lánya, anyja, nővére
• házasság révén: anyós, sógornő, mostohaanya
• szoptatás miatt: szoptatós dajka, együtt 

szoptatott lány



Tiltott párkapcsolatok – 2.

b.) Időleges tiltás: amíg a tiltás oka fennáll

• más férfihoz tartozó nő: férjes asszony

• kivárását töltő elvált asszony (hogy eldőljön, 
terhes-e vagy nem)



Germanus: Allah Akbar

• A könyv megtalálható az arabisztika honlapon, 
Az iszlám 1. tantárgy követelményei alatt

• letölthető


