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Ha egy ismeretlen tudományterülettel találkozunk – jelen esetben a jogi antropológiával –, 

akkor két lehetőség adott arra, hogy tájékozódjunk mibenléte felől: 

- megnézzük tudomány-rendszertani besorolását, vagyis utánajárunk, hogy a tudomá-

nyok rendszerében hová is tartozik, természettudomány-e, vagy társadalomtudomány, 

s ennek tisztázásával valamiféle előzetes kép alakulhat ki bennünk – ezt a módszert 

egyszerűbb módszernek tekintjük; 

- a másik lehetőség az, hogy megnézzük, az adott tudományterülethez sorolt képviselők 

milyen kérdéseket tettek fel és milyen válaszokat adtak – ez pedig egy eszmetörténeti 

jellegű megközelítés, ami körülményesebb, de pontosabb képet ad, mint a másik mód-

szer. 

A tudomány-rendszertani besorolás bizonytalansága a jogi antropológia kapcsán igen szembe-

tűnő, mivel interdiszciplináris területről van szó, amely egyrészt a kulturális antropológiá-

ból táplálkozik, másrészt a jogtudományból. Módszereit a kulturális antropológiától veszi át, 

míg vizsgálódási tárgya inkább a jogtudományhoz áll közel. A bizonytalanságot mutatja az is, 

hogy az intézményesülést tekintve más a helyzet az európai társadalomtudományokban és az 

anglo-amerikai társadalomtudományokban; ez utóbbiban a kulturális antropológia egyik rész-

területe a jogi antropológia, míg Európában a jogtudomány jelenti az intézményi hátteret (jog-

szociológia, jogtörténet adja az intézményi hátteret, ahová a jogi antropológia tartozik). Tör-

téneti, eszmetörténeti különbségek okozzák azt, hogy másként intézményesül a jogi antropo-

lógia. A franciáknál a jogi antropológusoknak van egy nemzeti társasága, ugyanakkor a jogi 

antropológia nemzetközi tudományos társasága a kulturális és etnológiai tudományok nem-

zetközi közösségének egy alszekciójába tartozik. 

Ha a jogi antropológia fogalmát szeretnénk meghatározni, érdemes  de-JOHN GRIFFITHS

finíciójához nyúlni: a jogi antropológia mint diszciplína különböző társadalmak, társadalmi 

csoportok, kultúrák körében vizsgálja a társadalmi kontroll jelenségeit mikroszociológiai és 

összehasonlító módszerrel. (Griffiths ezzel a meghatározással megadja a jogi antropológiai 

kutatás tárgyát és módszereit is.) 

Három nagy korszakra osztatjuk a jogi antropológia történetét: 

I. XIX. sz. közepétől – 1941-ig 

II. 1941-től – 1970-es évek közepe 

III. 1970-es évektől napjainkig 

I. A JOGI ANTROPOLÓGIA ELSŐ KORSZAKA (A XIX. SZ. KÖZEPÉTŐL 1941-IG) 

Ez az időszak a kialakulás és a formálódás korszaka, amely kapcsán 3 fontos tényezőt kell 

kiemelni.  
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1) Az első és legfontosabb a társadalmi háttér. Ekkoriban a gyarmatosítás késői korszaka 

zajlott, amely már szakított az Újvilág felfedezésének klasszikus módszerével (az őslako-

sok leölése és a felfedezett területen talált nemesfémek elvitele a gyarmattartó országba). 

A XIX. sz.-ban a közvetlen, nyílt fizikai kényszert a gazdasági kényszerek burkolják be, 

ami lehetőséget teremt arra, hogy a távoli, egzotikus vidékeken élő hagyományos társa-

dalmakat felkeressék a kutatók, immár azok sajátos, pacifikus környezetében. Ekkorra 

egyébként már megszaporodott az e népekről való ismeretek tömege is. 

A másik két tényező eszmei jellegű tényező, a nyugati társadalomtudomány fejlődésének bel-

ső termékei: az evolucionalizmus és a pozitivizmus eszméje.  

2) Az evolucionalizmus gondolata szoros kapcsolatban állt a gyarmatosítás történeti folya-

matával. Az evolucionalizmus a biológia tudományában keletkezett, s azt vallja, hogy a 

variálódás és a szelekció révén kiválogatódnak a fajok, a létért való küzdelemben azok 

maradnak fenn, akik jobban tudnak alkalmazkodni a környezeti feltételekhez. Ezt a néze-

tet ültették át a társadalomra a XIX. sz.-ban, s átütő erejű eszme lett, annyira, hogy az 

egész XX. sz.-ban és napjainkban is teljesen beékelődött a közgondolkodásba (a társadal-

mak fejlődnek – a fejlődés igaz tehát a társadalmakra is).  

 E gondolat első megfogalmazását  adta, aki tíz kötetben írta HERBERT SPENCER

meg a leíró szociológia alapjait a XIX. sz.-ban. A spenceri elméletet nevezik 

szociáldarwinizmusnak. Spencer nézete a következő: látjuk, hogy szerte a világ-

ban a legkülönbözőbb társadalmak élnek, de ezeket el kell helyezi egy fejlődési 

skálán, aminek csúcspontján a legfejlettebb civilizáció áll, mégpedig a nyugati vi-

lág.  

 A XIX. sz.-i evolucionalizmus unilineráris volt; a feladat az volt, hogy meghatá-

rozzák az egyes fejlődési szakaszokat, s a kor társadalomtudósai a legkülönfélébb 

aspektusokat vizsgálták. Például megnézték a rokonsági rendszereket, ahol nagy 

ívű spekulációk születettek például a hordajellegű emberi csoportokról, melyekben 

a promiszkuitás érvényesült; vagy az anyajogú társadalmakról, melyeket a poliand-

ria jellemez – ez -nek, az antropológia egyik alapító atyjának gondolata BACHOFEN

volt. 

 A fejlődésgondolat kapcsán említhető  1870-es évek SIR HENRY SUMNER MAINE

közepén megjelent műve, az Ősi jog (Pulszky Ágost fordította magyarra), melyben 

kifejti, hogy a társadalmi fejlődés iránya a statustól a contractus felé halad, vagyis: 

kezdetleges körülmények között a társadalom tagjainak jogait és kötelezettségeit a 

vele született status szabja meg, méghozzá az egész életre vonatkozóan. A 

contractus (szerződés) azonban csupán egy rövid periódusra határozza meg az 

egyén helyzetét, ami lehetővé teszi, hogy az egyén saját képességeivel megváltoz-

tassa a társadalomban elfoglalt pozícióját. Mindebből levonható az a következte-

tés, hogy minél inkább támaszkodik egy társadalom a szerződés intézményére, an-

nál rugalmasabb, alkalmazkodó képesebb, vagyis annál fejlettebb lesz.  

Az evolucionizmus magával hoz egy sajátos megkülönböztetést, ami a társadalomtudo-

mányok fejlődése kapcsán is fontos, ez pedig a mi-ők közti különbségtétel (mi, vagyis a 

civilizált népek; ők, vagyis az Európán kívül élő népek, akik a civilizáltaknál jóval visz-

szamaradottabb szinten vannak). Két jelentősége van a különbségtételnek: a mi (fejlettek) 
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kategóriája szorosan kapcsolódik a gyarmatosításhoz, tehát az evolucionizmus ilyen érte-

lemben a gyarmatosítást igazoló és egyben magyarázó eszme. A másik jelentése a megkü-

lönböztetésnek: létrejön egy munkamegosztás a társadalomtudományon belül, méghozzá a 

szociológia és az antropológia között. A szociológia a modern, európai társadalmakat 

vizsgálja, az antropológia pedig az Európán kívüli, távoli, egzotikus népek vizsgálatával 

foglalkozik.  

3) Végül szólni kell a másik fontos eszmei tényezőről, a pozitivizmusról. A pozitivizmus 

módszertani program volt, mely a XIX. sz.-ban fogalmazódott meg  és AUGUST COMTE

 munkássága nyomán. Lényege a következőképpen foglalható össze: azt ÉMIL DURKHEIM

a kutatási módszert, ami a korábbi évszázadokban forradalmasította a természettudomá-

nyokat (vagyis a tapasztalati megfigyelésen alapuló empirikus módszert), megpróbálják a 

társadalomtudományi kutatásba adaptálni. A társadalomtudósoknak tehát már nem meta-

fizikai spekulációkkal kell foglalkozniuk, hanem az ún. társadalmi tények vizsgálatára kell 

koncentrálniuk. Ez az a pont, az a módszer, amelyben a modern szociológia és az antropo-

lógia művelői egyetértenek.  

A pozitivizmus fontos fogalma a társadalmi tény volt, amellyel ráirányították a fi-

gyelmet az empirikusan leírható tények tanulmányozására. Fontos tudni, hogy e foga-

lom meghatározása számukra, az irányzat képviselői számára is sokszor problémásnak 

bizonyult.  

Az első korszak és egyben a XIX. sz. fordulójának igen fontos hozadékát jelentette, hogy két 

lépcsőben megjelent a kulturális antropológia: 

- Egyrészt a kulturális antropológia elvált a biológiai antropológiától: a biológia antro-

pológia természettudományos diszciplína, ami az emberi nemnek mint biológiai fajnak 

a kialakulását vizsgálta, míg a kulturális antropológia azt kezdte vizsgálni, hogy az ősi 

társadalmak kultúrájából hogyan fejlődik ki a modern civilizáció – ezt elsősorban az 

ősi népek empirikus kutatására alapozta. 

- A kulturális antropológia és az etnológia tudománya közötti elhatárolódás: az antro-

pológusok evolucionisták voltak, az etnológia viszont egy másik fontos eszme vezérle-

te alatt állt, amit kulturális diffúziónak nevezünk. A kulturális diffúzió elsősorban a 

német tudományosságban jelent meg, de máshol is befolyással bírt. Lényege: a kultu-

rális sokféleség magyarázata az, hogy voltak ún. őseredeti kultúrák (pl. piramisépítő 

civilizáció), s ezek a történelem folyamán érintkezésbe kerülnek egymással a népván-

dorlások, hódítások nyomán, ami révén aztán kombinálódnak, így végül előáll a mo-

dern világ sokszínűsége. (A kulturális diffuzionizmus alternatív eszmeként mind a mai 

napig él, pl. a második világháború után, az 1950-es és 1970-es évek között több jelen-

tős kísérlet történt.) 

A kulturális antropológia kialakulása kapcsán mérföldkövet jelentett az 1906-os esztendő, 

ugyanis Oxfordban ekkor adtak ki először kulturális antropológiából diplomát. A fenn-

maradt leírás segít megérteni, hogy vajon mi is a kulturális antropológia? A tudományterület a 

következő aldiszciplínákat foglalta magában: archeológia, technológia, etnológia3 
és szocioló-

                                                           
3
 A népek klasszifikációjával foglalkozik, méghozzá a társadalmi intézményekre és a vallásra tekintettel. 
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gia.
4
 Az angoloknál tehát a jogi jelenségek vizsgálata a kulturális antropológián belül a szoci-

ológiához tartozott.  

A XX. sz. fordulójától kezdve az 1950-es évekig egy nagyon erős, ún. 

szociálantropológiai iskola alakult ki az angoloknál, ami miatt terminológiai probléma is 

van: az angolok a szociálantropológiát hajlamosak kulturális antropológiaként érteni.  

Az angol iskola egyik jelentős képviselője volt . Kutatásai az BRONISLAW MALINOWSKI

angol szociálantropológiai iskola betetőzését jelentik, másrészt a jogi jelenségek, a jogi antro-

pológia vonatkozásában is kiemelkedő jelentőségű volt a munkássága. Lengyel származású 

angol antropológus volt, aki az első világháború előtti években a Trobriand-szigeteken vég-

zett terepmunkát, s ő volt az, aki az empirikus kutatás új módszerét, az ún. részt vevő megfi-

gyelést elsőként alkalmazta (ez pedig később döntő jelentőségű volt a kulturális antropológia 

fejlődése szempontjából). A részt vevő megfigyelés lényege: a XIX. sz. második felében a ku-

tatók még másodkézből vett információkkal dolgoztak, mikor az egyes ősi népeket kutatták. 

(Pl.: Fraser Aranyág c. műve evolucionista perspektívából elemezte az ősi társadalmakat, s a 

nyersanyagot úgy gyűjtötte be, hogy gyarmati tisztviselőkkel, misszionáriusokkal levelezett, 

utazók jegyzeteit olvasta a könyvtárban. „Karosszék antropológus” volt ő, tehát nem közvet-

lenül általa tapasztalt ismeretekből alkotta meg művét.) Malinowski teljesen szakított ezzel a 

„karosszék-módszerrel”, elképzelése az volt, hogy nem a mások által adott leírásokat kell al-

kalmazni és kész ténynek venni, hanem a vizsgálat helyszínére személyesen el kell menni, ott 

sok időt kell eltölteni, lehetőleg annyit, hogy a vizsgált nép nyelvét megtanulja a kutató, ezál-

tal ugyanis még mélyebben megértheti gondolataikat - a megfigyelőnek tehát konkrétan részt 

kell vennie a vizsgált nép hétköznapjaiban. Malinowskinak ez sikerült is, három évet töltött el 

a fent nevezett szigeten. Minden korábbinál gazdagabb empirikus anyaggal tért haza, aminek 

feldolgozása kapcsán forradalmasította az egész kulturális antropológiai gondolkodást. 

Malinowski munkássága két további tekintetben mutatott fel nóvumot:  

- Funkcionalizmus: Malinowski szerint a különféle társadalmi intézményeknek nem a 

formáját kell összehasonlítani, mert ezek a formák gyakran meghökkentő eltéréseket 

mutatnak, hanem a társadalom önfenntartásában betöltött szerepüket kell megvizsgál-

ni, vagyis azt, hogy mi a társadalmi funkciójuk, milyen szükséglet kielégítésére szol-

gál az adott intézmény. Az összehasonlítás alapja tehát a funkciók összevetése.  

- A következő gondolat a Bűn és szokás a vad társadalmakban c. művében kapott 

bővebb kifejtést. Ha kíváncsiak vagyunk arra, van-e jog a melanéz népeknél, nem talá-

lunk ilyet, hisz nincsenek igazságszolgáltatást végző szervek, de vannak olyan mec-

hanizmusok, amelyek megfeleltethetők a mi jog-fogalmunknak. Két tényező bír 

erős hatással: reciprocitás és a nyilvánosság: 

 A nyilvánosság annyit tesz, hogy a társadalom tagjai számára igen fontos a jó 

hírnév és a becsület, ennek elvesztése sokkal súlyosabb, mint mondjuk, ha bír-

ságot kellene fizetni.  

 Reciprocitás: ha valaki nem teljesíti a számára terhes kötelezettséget, akkor 

kimarad a kölcsönös társadalmi szolgáltatások rendjéből, s hamar egzisztenci-

álisan ellehetetlenülhet.  

                                                           
4
 A népek összehasonlító kutatásával foglalkozik, célja pedig az emberi fejlődés szakaszainak, történetének feltá-

rása, különös tekintettel az emberiség korai történetére - itt helyezték el a társadalmi szervezet fejlődésének vizs-

gálatát, ide értve a házasság, rokonság, állam és jog kialakulásának vizsgálatát, morális eszmék és szabályrend-

szerek, mágia és vallás kutatása, végezetül pedig a nyelv és az írás történetének kutatása. 



5 
 

További általános, ám fontos tendencia a jogi antropológia első korszakában: a jogtudomány 

és a kulturális antropológia viszonyában a jogtudománynak igen erős hatása van. A kor 

jogtudományának jelentős hatása van az antropológusok elképzeléseire. Itt felhívható Maine 

jogias jellegű magyarázata a fejlődésre vonatkozóan, de ilyen személetet hirdet Malinowski 

is. Azt mondja, hogy az antropológusnak először az a feladata, hogy behatárolja, milyen in-

tézmények működnek, majd fel kell tárni azok funkcióit. Minden társadalmi intézménynek 

van ugyanis egy „alkotmánya” (emiatt a kijelentés miatt nem túlzás azt állítani, hogy 

Malinowski pánjurista szemléletű volt).  A Handbook of Tswana Law and ISAAC SCHAPERA

Custom című, az 1920-as években megjelent művében vizsgálta az afrikai tswana törzs mű-

ködését. Művében egy külön fejezetben tárgyalja a tswana polgári jogot, a tswana alkotmány-

jogot, stb., tehát a kutatott törzs „jogát” úgy írta le, mintha az egy kortárs nyugati törvény-

könyv lenne – ami, valljuk be, egy kicsit azért túlzó, hiszen az európai jogszemléletnek meg-

felelő kategóriákkal nem lehetséges jellemezni egy afrikai törzset. 

 

II. A JOGI ANTROPOLÓGIA MÁSODIK NAGY KORSZAKA (1941-1970-ES ÉVEK KÖZEPE) 

E korszak mérföldköve  és  1941-ben meg-KARL N. LLEWELLYN EDGAR ADAMSON HOEBEL

jelent, The Cheyenne Way c. műve, melynek vizsgálati tárgya az amerikai cheyenne indiá-

nok jogélete volt. Llewellyn jogász volt, s az amerikai jogi realizmus irányzatának egyik ve-

zéregyénisége, míg Hoebel antropológusként tevékenykedett. A művet leginkább a law-job 

elmélet feltalálása kapcsán emlegetik. Itt most az alkotás két jelentőségét kívánjuk hangsú-

lyozni: 

- Llewellyn ekkor tett először átfogó kísérletet egy ún. funkcionalista jogfogalom  ki-

dolgozására, mely kiválóan alkalmazható a szociológiai kutatásokban. 

- Hoebel kidolgozta az ún. esetmódszert, mint vizsgálati módszert, amelynek lényege, 

hogy a különböző társadalmi csoportok életét meghatározó, jogi jellegű szabályokat a 

jogi döntések vizsgálatából lehet megismerni. A bonyolult, nehéz ügyek – trouble 

cases – eldöntése kapcsán született döntések elemzéséből lehet utólag visszakövetkez-

tetni arra, hogy milyen szabályok szolgáltak a döntés alapjául.  

A Cheyenne Way megjelenése után fokozott érdeklődés mutatkozott a jogtudományban az 

antropológiai kutatások eredményei iránt. Ennek hatására, s ez időponttól kezdve érezhető 

visszahatás a jogtudomány és a jogi antropológia között, ami oda vezetett, hogy a következő 

három évtizedben lett önálló a jogi antropológia mint diszciplína. A második nagy korszak, 

vagyis e három évtized a jogi antropológia hőskora, virágkora, mely igen termékeny korszak 

volt. Hozadéka a társadalmi kontroll fogalmának az antropológiai kutatásokba való beépítése, 

importálása, másrészt az ún. jogi pluralizmus szemléletének kialakítása: 

- Társadalmi kontroll: Eredetileg az amerikai szociológiából származik a fogalom, ez 

alatt funkciócsoportot értettek, aminek lényege a rend és konfliktus, folyamatosság és 

változás közti egyensúlyozás.  

A társadalmi kontroll fogalmának az összehasonító módszer szempontjából volt jelen-

tősége. Vita folyt arról, hogy vajon összehasonlító kutatásokban használható-e a jog 

fogalma vagy sem? Egyik álláspont: a nyugati jogszemlélet által kidolgozott jogfoga-
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lom használható, de az antropológusnak rá kell mutatnia, milyen eltéréseket lát e kö-

zött és a vizsgálat tárgya között. A fogalom arra utal tehát, hogy jog minden társada-

lomban létezik. Másik álláspont: az összehasonlító kutatásokban nem alkalmazható a 

jog fogalma, mert az eleve sajátos normatív tartalmakat hordoz. Ehelyett olyan fogal-

mat kell alkalmazni, ami értéksemleges és kivédi az etnocentrizmus problémáját, ne-

hézségét (etnocentrizmus: a kutató a saját kultúrájának fogalmi készletét erőlteti a 

vizsgált társadalomra). A jog csupán a mi civilizációnkban megjelenő, történelmileg 

keletkezett sajátos formája a társadalmi kontrollnak, de az ún. hagyományos társadal-

makban ettől teljesen eltérő intézmények is betölthetik ezt a funkciót.  

Ez a vita két neves antropológus között zajlott:  és PAUL BOHANNAN MAX 

között. Bohannan szerint a jog fogalmának Gluckman féle fogal-GLUCKMAN 

ma félrevezető, mivel „egy rövidlátó szemüveget kényszerít a kutatóra”.
5
 

Bohannan ugyanis úgy vélekedett, hogy a nyugaton használatos jogfogalom 

teljesen megfelel az antropológiai kutatások számára is, a két kategória közti 

különbség inkább csak fokozati jellegű.  

-  cseh kutató volt, aki Pápua-Új Guineában végzett kutatómunkát a LEOPOLD POSPISIL

kapauku pápuák jogéletéről. Kapauku Papuans and Their Law c. művében kifejtette a 

jogi pluralizmus eszméjét. A jog szintjeiről szóló elméletének veleje: meghasítja az 

egységes, monisztikus jogfelfogást. Azt vallja, hogy egy társadalomban nem egyetlen 

jog létezik, hanem a társadalmi szerkezet szintjeihez igazodva minden társadalmi szin-

ten található jog, jogrendszer; egy társadalom jogrendszere tehát összetett, komplex 

rendszert alkot, amit ő maga piramis ábrával illusztrált. Az egyszerű társadalmakra, 

mint amelyet ő is vizsgált, ez a felépítés jellemző: család, háztartás (néhány család él 

együtt), faluközösség, rokoni ág, nemzetség, törzs – ezeken a szinteken mindenhol 

vannak szabályrendszerek, s az adott szinten álló autoritás érvényesíti azt (pl. a csa-

ládban a családfő, a faluközösség szintjén a főnök, stb.). Így épül fel a jog, többszintű 

szabályrendszerekből, melyek átfedhetik egymást, támogathatják egymást, de lehetnek 

a szintek között eltérések is. Az egyes szintek között lehetséges konkurencia, s emiatt 

nem biztos, hogy a jogrendszer csúcsán van a súlypont, mint pl. a nyugati társadalmak 

esetén. 

 tovább bővítette a jogi pluralizmus eszméjét az ún. félautonóm SALLY FALK MOORE

társadalmi mezők elméletének kidolgozásával, ami a jogi pluralizmus még radikáli-

sabb formáját jelenti. Koncepcióját a Law and Social Change: The Semi-Autonomous 

Social Field as an Appropriate Subjetc of Study c. tanulmányában fejti ki. Teljesen 

szakít a hierarchia gondolatával, s úgy véli, hogy a modern társadalmakban és az egy-

szerű társadalmakban is sajátos társadalmi mezők jönnek létre, olyan erőterek, ame-

lyekben nemcsak társadalmi csoportok, hanem egyének, intézmények is megjelenhet-

nek, s ezeknek az a sajátossága, hogy képesek sajátos önszabályozó funkciót ellátni, 

tehát normákat létrehozni és érvényesíteni azt az ennek az erőterében megtalálható 

aktorok vonatkozásában. A kutató ezt az állítást két terület vizsgálatán keresztül tá-

masztja alá: elemezte az amerikai női konfekcióipar működését, illetve az afrikai 

                                                           
5
 H. Szilágyi István: Bevezetés, 3-26. o., 15. o. In H. Szilágyi István (szerk.): Jog és antropológia. Budapest, 

2000.   
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chagga törzs jogéletét – állítása bizonyítása kapcsán látszik, hogy a szerző szerint el-

mélet minden társadalomban alkalmas lehet a jogi jelenségek vizsgálatára.
6
 

III. A JOGI ANTROPOLÓGIA HARMADIK NAGY KORSZAKA (1970-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG) 

A jogi antropológia harmadik korszakának legfontosabb jellemzője „az antropológusok haza-

térnek” (Sally Falk Moore-tól származik a gondolat) kijelentéssel írható le, ugyanis a kutatók 

elkezdik immár a modern nyugati társadalmakat antropológiai módszerekkel vizsgálni, s ant-

ropológiai fogalmakkal leírni. A szociológia és az antropológia közötti korábbi határ itt már 

elmosódik, az antropológusok beleolvadnak a szociológiai kutatásokba – ezt bizonyítja az is, 

hogy Socio-Legal Studies (társadalmi-jogi kutatások) tanszékek alakulnak, ahol szociológu-

sok és antropológusok együtt kutatnak. A másik jelentős fejlemény a módszertani és elméleti 

keretek megújulása: számos új technikai lehetőség adott (filmkészítés – vizuális antropológia 

születése), elméleti szempontból pedig az 1970-es évektől elkezdődik egy bölcseleti, filozófi-

ai megújulása a kulturális antropológiának (lásd  munkásságát). Az antro-CLIFFORD GEERTZ

pológia más társadalomtudományi területek felé, például a szociolingvisztika felé fordul, és 

nyitottá válik. 

Ebben a korszakban három fontos tudományformáló intézmény szerepét szükséges hang-

súlyozni. Első helyen kell említeni a nyelv, illetve a kultúra iránti fogékonyság erősödését.  

Emellett világossá vált, hogy a beszéd és társadalmi közegének vizsgálata is szükséges, s e 

felismerés vezetett el a szociolingvisztika kialakulásához. A másik fontos eszme a történelem 

iránti fokozott érdeklődés újjászületése volt. Napjainkban olyan problémákkal kell szembe-

nézni, mint például a terrorizmus, ill. a környezetpusztítás, melyre sokak szerint megfelelő vá-

laszt adhatunk, ha újragondoljuk a történelmet és az evolucionizmus elméletét. Harmadjára 

pedig egy tudományformáló erőről, a holisztikus szemléletről kell szólni, melynek a lényege: 

a világ jelenségeit és eseményeit egységben kell látni és így kell értelmüket is feltárni. „E há-

rom eszme erőterében a kulturális antropológia egyre inkább nagyobb jelentőségre tesz szert, 

hiszen alkalmasnak mutatkozik arra, hogy integrálja a történettudomány, a néprajz, a szocio-

lógia és számos más társadalomtudomány eredményeit egy újjáéledt humanizmus jegyében. 

Ami a jogi antropológiát illeti, úgy tűnik, hogy a jogtörténet, a jogszociológia és a jogbölcse-

let eredményeit egységbe foglaló új tudomány bölcsője lehet, s szemben a klasszikus jogtu-

dománnyal, az új jogtudomány egy nagyobb közösség iránt elkötelezett tudománnyá válhatna. 

Ezeket a várakozásokat a ’80-as és ’90-es évek kutatási irányai, eredményei mind-mind meg-

alapozzák.”
7
 

 

  

                                                           
6
 vö. H. Szilágyi István: i. m.  18. o.  

7
 H. Szilágyi István: i. m. 23-24. o.  
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A ROMA JOGI KULTÚRA 

DR. H. SZILÁGYI ISTVÁN ELŐADÁSA, 2017. 04. 24.
8
 

 

A hagyományos roma kultúra ideális képe  

 

Kiindulópontként fel kell vázolnunk egy ideálképet a hagyományos roma kultúráról. Az ide-

álkép kialakulásának oka valójában a Nyugat-Európába vándorló cigányok antropológiai ku-

tatásán alapul – azért a nyugat-európaiakon, mivel ők jobban megőrizték a hagyományos kul-

túrájuk elemeit, mint a Közép-Európában élő, letelepedett és asszimilálódott életformát foly-

tató cigányság.  

A hagyományos cigány kultúrával a magyar néprajztudomány is foglalkozik; a múlt század 

első felében már születtek a roma kultúrát elemző írásos források, amelyek a hazai cigányság 

bizonyos csoportjait vizsgálták. A legjelentősebb kutatások Tárkány-Szücs Ernő (1921-

1984) és Erdős Kamill (1924-1962) nevéhez fűződnek. A kortársak közül Prónai Csaba 

(sz.: 1966) nevét kell megemlíteni, aki napjaink egyik cigánykutatója, s több szöveggyűjte-

ményt is szerkesztett e tárgyban. Ezek közül kiemelkedik a Cigányok Nyugat-Európában c. 

kötet, amelyben francia és angol antropológusok írásait gyűjtötte össze. E kötetből jelen pon-

ton Bernard Formoso (szül. 1957) írása fontos – erre épül a mostani ismertetés is. 

Formoso kiindulópontja: a cigány kultúra megértésének kulcsa a gyermeknevelési 

módszerek megfigyelésén alapul. Mint tudható, az antropológusok a résztvevő megfigyelés 

módszerével dolgoznak (lásd a jogi antropológia előadás anyagát), közvetlenül szereznek in-

formációkat a vizsgált tárgyról, így az általuk adott leírások jobban használhatók, mint a nép-

rajzi leírások, melyek adatközlők által szolgáltatott információkon alapulnak, emiatt pedig bi-

zonyos torzító elemekkel is bírnak. Ha romákról készült szociofotókat tekintünk meg, akkor 

észrevehetjük, hogy sok képen a roma nők testükhöz kötve hordják a kicsi gyermekeket – már 

tehát a fotók is azt sugallják, hogy közeli kapcsolatban van egymással szülő és gyermek, ezt 

az észrevételt pedig az antropológiai megfigyelések is alátámasztják. A romáknál tapasztalha-

tó sajátos nevelési módszer alapja tehát az anya és az újszülött közötti szoros kapcsolat. A 

roma szülő mindig készenlétben áll arra, hogy ha a gyerek felsír, gondolkodjék róla: meg-

szoptassa, tisztába tegye, stb. A gyermeknevelés korai szakaszában tehát a szülők úgy gondol-

ják: a gyermek elsődleges szükségleteit azon nyomban ki kell elégíteni. Az antropológusok 

azt is megfigyelték, hogy sajátosan viszonyul a cigányság a szoptatáshoz, az elválasztáshoz, a 

szobatisztaságra való neveléshez, a gyermek napi időbeosztásához. Így például rögztítették, 

hogy a roma anyák sokkal hosszabb ideig szoptatják a gyermekeket; egy felmérés szerint 

(mely a ’90-es évekből származik) a magyar anyák kb. 9-10 hónapos korig szoptatták a gye-

reket, míg a roma anyák kb. 2 éves korig. Továbbá látták, hogy a roma anyák nem erőltetik a 

szobatisztaságot, míg a magyar anyák tudják, a bölcsődébe való belépés első feltétele a szoba-

tisztaság. Formoso szerint a roma családok nem beszélnek egymás között a szobatisztaságról, 

úgy gondolják, a gyermek majd idővel rájön, megérzi, mikor jön el ennek az ideje. Hasonló 

szabadságot figyelhetünk meg a napi időbeosztás kapcsán is: a védőnők azt tanácsolják, a 

kismamák állítsanak be egy fix napirendet, míg a roma szülők ezt nem támogatják, s az a vé-

leményük, hogy a gyermek akkor egyen és akkor pihenjen, amikor úgy érzi, eljött az ideje. 

                                                           
8
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Ezt a fajta szabadságot élvezi a gyermek a mozgás kapcsán is. Régen, amikor még lovas sze-

kerekkel (később pedig lakókocsikkal) vándoroltak a cigányok Nyugat-Európában, s megáll-

tak pihenésre, akkor mindig adott volt egy terület számukra, amelyen belül a gyerekek telje-

sen szabadon mozoghatnak. Ha viszont el akarja hagyni ezt a kijelölt területet, csak valamely 

szülő vagy idősebb testvér kíséretével teheti meg a gyermek. 

Formoso ezek alapján arra a következtetésre jut, hogy: 1) a gyerekben ki kell alakítani azt 

az attitűdöt, hogy kifejezze a kívánságait, bátran mondja meg, mire van szüksége, másrészt 2) 

a gyermeknek éreznie kell, mindig van valaki, aki igyekszik teljesíteni kívánságait, szükségle-

teit. E két tényező hatására egy sajátos attitűd-rendszer képződik ki a gyermekben, amit 

(Róheim Géza nyomán) orális optimizmusnak nevezzük.  Felvetődik a kérdés: hogy lehet az, 

hogy a cigány gyerekek ezek ellenére mégsem válnak önző kis „szörnyetegekké”? A választ a 

következő életkorszak, a serdülő korszak nevelési szokásainak a megfigyelése adja meg. A 

szülők ebben az időszakban igyekeznek példát mutatni és hangsúlyozzák saját viselkedésük-

kel is a gyermek számára a nagylelkűségnek és a kölcsönösségnek az értékét. Megtanítják a 

gyermeket arra, hogy javait megossza a többiekkel, s megértetik vele, hogy az állandó készen-

létet neki is tanúsítania kell másokkal szemben. E „tanítás” egyik igen jellemző példája, hogy 

a cigány szülők sosem vesznek egyetlen gyereknek ajándékot, hanem ha valaki közülük aján-

dékot kap, akkor a többiek is; ez történhet azáltal is, hogy a megajándékozott gyermek egy 

csomag cukorkát kap, amit meg kell osztania testvéreivel.  

A kölcsönösség elfogadására és gyakorlására való nevelés másik példáját a közösségekben 

tapasztalható férfi-női szerepek magyarázata során érthetjük meg. A hagyományos roma kö-

zösségekben a férfiak és a nők külön csapatokban mennek jövedelmet szerezni, s általában a 

férfiak építőipari segédmunkát, szakmunkát végeznek, a nők házalnak, kéregetnek, ruhát 

árulnak. A lényeg, hogy a nap végén, mikor visszatérnek a táborba a férfiak és a nők csapatai, 

egyenlő arányban elosztják a szerzett javakat (ezt nevezik a romák „osztozkodásnak”). Ez egy 

teljesen alapvető szokás náluk, amit a gyermek is lát már kicsi korától kezdve a szüleitől. A 

kölcsönösségi szolgáltatások mechanizmusa tehát ezáltal is elfogadottá válik a gyermek szá-

mára.  

Kutatások által rögzíthető a romák gyermeknevelést érintő további sajátos megoldása. A 

cigányok ugyanis nemhogy kisgyermekkorban, hanem serdülőkorban sem büntetik a gyerme-

ket, tartózkodnak a fenyítéstől.  Ehelyett inkább megpróbálják meggyőzni a serdülő gyer-

meket a helyes magatartásról.  

Mi lesz ezeknek a gyermeknevelési módszereknek a hatása a fiatal felnőttekre nézve? 

Az antropológusok szerint a fiatal romákra jellemző egyfajta erős törekvés a szabadságra és a 

függetlenségre, ami igazán erős, intenzív érzés náluk, aminek a folyománya egyúttal a hie-

rarchia teljes elutasítása. A romák nehezen tűrik, ha valaki megmondja nekik, mit tegyenek. 

Számukra a többségi társadalmak által működtetett intézmények (pl. hadsereg, nagyüzem, 

stb., tehát ahol szigorú munkafegyelem van és utasításokat kell követni) egyáltalán nem pasz-

szolnak. Így aztán a hagyományos roma közösségekben nincs hierarchizált politikai intéz-

ményrendszer sem. Itt érdemes megemlíteni a vajda intézményét. A középkorban a 16-17. 

század környékén alakult ki ez az intézmény, s az elnevezés eredetileg azokat a nemeseket je-

lölte, akik beszedték az adót a cigányoktól és tartották velük a kapcsolatot – eredetileg tehát a 

vajda nem a cigányok sajátos politikai szervezete volt. A romáknál a kumpánián (politikai kö-
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zösség)
9
 belül vannak autoritással bíró személyek, akik általában korosak, gazdagok és nagy-

lelkűek, jól ismerik a hagyományokat, szokásokat, s tekintély övezi személyüket, ami mindig 

saját személyes teljesítményükhöz kapcsolódik. Az ilyen emberek tanácsait időnként kikérik, 

s a konfliktusok megoldásában is jelentős szerepet játszanak ők, bár nincsenek abban a sze-

repben, hogy parancsot vagy utasítást adjanak a közösség tagjainak. 

 

A romák viszonya a befogadó társadalomhoz 

Az antropológusok itt két jellemvonást emelnek ki: 1) önkéntes elzárkózás, 2) rugalmasság.   

 

1) Az önkéntes elzárkózást a gazdaság szervezetén keresztül érthetjük meg. Marshall D. 

Sahlins (szül. 1930) az anyagi kultúra tanulmányozására összpontosított, az ő nevéhez fűző-

dik a csere alapvető formáinak elemzése. Kidolgozott egy elméletet a csereviszonyok elem-

zésére, aminek a lényege a reciprocitás, a kölcsönösség sajátos típusainak leírása. Az elmélet 

kiindulópontja: ketten vesznek részt a cserében, aminek a tárgyai lehetnek javak és szolgálta-

tások. Sahlins a reciprocitás 3 típusát írja le:  

 Általános reciprocitás: A cserében részt vevő felek között egy nagyon erős bizalmi 

kapcsolat van. A felek az egymásnak nyújtott szolgáltatások tekintetében nem állapodnak 

meg, nem kötik ki, mi a mérték, s gyakran a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aktusa időben is el-

válik egymástól. Az ár alapján történő cserét a külső megfigyelő gyakorlatilag ajándékozás-

nak tekinti, ezért e típust ajándékcserének lehet nevezni. Az egész mechanizmus sajátossága, 

hogy a részes felek bíznak benne, hogy a szolgáltatások egyszer majd kiegyenlítődnek. (Pl.: 

fiatalok elmennek iszogatni, s mindig más állja az italozás árát; vagy példa lehet e jelenségre 

a kalákában való építkezés, ami az 1970-es években volt jellemző.) 

 Kiegyensúlyozott reciprocitás: Van egyfajta bizalom itt is, de már nem olyan erős, 

mint az általános reciprocitás esetében, mert itt már a cserében résztvevő felek megállapodnak 

az egymásnak nyújtott szolgáltatás-ellenszolgáltatás mértékében. Ilyenkor általában az adás és 

viszonzás aktusa egy időben zajlik (tipikus példa a reciprocitás e formájára az adásvétel). A 

kiegyensúlyozott reciprocitás a mi kultúránk szempontjából egy alapvető érték, ez az, ami át-

hatja a mi jogi kultúránkat és a modern jogrendszerünket is. Jellemző ezekre a kultúrákra az 

is, hogy megbüntetik azokat, akik a kiegyensúlyozott reciprocitás elvét figyelmen kívül hagy-

ják.  

 Negatív reciprocitás: A cserében részes felek valamelyike/akár mindkettejük a csere-

arányt a maga javára akarja billenteni csellel vagy erőszakkal. Ennek az alapesete megjelenik 

a Pál utcai fiúk c. regényben is: az erősebb elveszi a gyengébbtől azt, ami neki kell. (Pl.: gaz-

dasági erőfölénnyel való visszaélés, extra profitra való törekvés, stb.)  

Sahlins e három típus működését a törzsi társadalmak sajátos viszonyain keresztül jelle-

mezte. Ha képzeletben koncentrikus köröket a törzsi társadalmak kapcsolatainak feleltetünk 

meg (család, rokonság, törzs – külvilág), akkor szerinte a családban és a háztartáson belül 

működik az általános reciprocitás; a faluközösség határán kívül a rokoni ágak és a nemzetsé-

gek között működik a kiegyensúlyozott reciprocitás, míg a törzsön kívüli kapcsolatokban fi-

gyelhető meg a negatív reciprocitás. 

  

                                                           
9
 Kumpánia: eredetileg a vándolró cigányok társadalmának több (4-5, olykor 25-20) család által alkotott nagyobb 

közössége. 

nemzetségek 

kiegyensúlyozott  

reciprocitás 
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Az antropológusok megvizsgálták a hagyományos roma közösségek külvilággal való kap-

csolatát is. A roma csoporton belül a kisebb egységek (család, klán, csoport) kapcsán az álta-

lános reciprocitás működik, amely mellett azonban másodlagosan jelen van a negatív recipro-

citás is! A romáknak a „gádzsókkal” (nem cigányokkal), a külvilággal való viszonyában alap-

vető a negatív reciprocitás dominanciája, másodrészt viszont az általános reciprocitás is mű-

ködik: ha elfogadnak egy gádzsót, úgy bánnak vele, minta sajátos közösségük tagja lenne az 

illető. Ami szembeötlő, az az, hogy teljesen hiányzik a kiegyensúlyozott reciprocitás, ami pe-

dig az európai kultúra alapvető értéke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A másik tényező, a rugalmasság a gazdasági viszonylatokban ragadható meg legin-

kább. A hagyományos cigány foglalkozások révén (pl.: teknővájás, vályogvetés, házalás, 

fémmunkálás) gyorsan tudnak a gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodni. Jó érzékük van meg-

találni a piac azon szegmenseit, ahová be tudnak nyomulni, s egyik szakmáról könnyedén tér-

nek át egy másikra, ha szükséges.  

 

Kutatások a magyar cigányságról 

Michael S. Stewart (sz.: 1959) kortárs antropológus végzett először résztvevő megfigye-

lést a ’80-as években oláh cigány csoport körében, a kutatás kb. 3 évig tartott. Az eredménye-

ket a Daltestvérek  (Song brothers) c. könyvben írta meg
10

. Stewart leírja a romák értékrend-

jét, s kimutatja: a cigányoknak a jó életről alkotott képe valójában tükörképe a viszonyí-

tási csoportnak. Számukra a viszonyítási csoport a magyar parasztság, amit persze ők nem 

leértékelő értelemben használnak, hanem a paraszt számukra a vidéki, mezőgazdaságra speci-

alizálódott gádzsó. Ezt a két értékrendet Stewart egymás mellé állította, s megállapította: a 

hagyományos paraszti társadalomban nagy érték a kemény fizikai munka, és általában kerü-

lendő a piaci csere, ehelyett inkább barter üzleteket kötnek a parasztok. Lényeges érték a pa-

rasztoknál a felhalmozásra való törekvés. Ehhez képest a cigányok szemében ez egyáltalán 

nem érték; a szerencse, a találás sokkal inkább. A cigányok szeretnek üzletelni, alkudozni és 

                                                           
10

 Michael S. Stewart: Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyaror-

szágon. Budapest, T-Twins, 1994. 
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szívesen átverik a gádzsókat, sőt, akár saját társaikat is. Náluk az a szokás, hogy ha van pénz, 

akkor szívesen költik mulatságra, s a felhalmozással nem törődnek – a megszerzett jövedel-

mek a rokoni, barátsági kapcsolatok megerősítésére „költik”.  

 

 

Hogyan látják a cigányok a gádzsókat? 

A romák szerint a gádzsók önzőek – ezt onnét tudják, hogy a magyaroknál kevés a gyerek, 

másrészt pedig a gyerekeiket is állandóan fenyítik, másra bízzák, stb. Másrészt a gádzsók 

nem őszinték: az udvariassági szabályok csak mellébeszélést jelentenek, e mögött hátsó 

szándék húzódik meg, s mindig másról beszélnek, mint amit valójában gondolnak. Harmad-

részt úgy látják, a gádzsók bolondok, mert hagyják, hogy parancsolgassanak nekik. Utolsó-

sorban pedig visszataszítóak, mert nem ismerik a marimé szabályokat, melyek sajátos higi-

éniai szabályokat jelentenek (a kifejezés visszautal a romák lehetséges indiai eredetére). A 

marimé szabályok magva a tiszta és tisztátalan megkülönböztetése, amit átvitt értelemben is 

érteni kell: tiszta, vagyis becsületes, jó, rendes; piszkos, vagyis becstelen, rossz erkölcsű. Kö-

zelebbről nézve ehhez a megkülönböztetéshez kapcsolódik a testről alkotott sajátos felfogás. 

Az emberi test két részre oszlik: deréktól lefelé – tisztátalan rész, deréktól felfelé - tiszta rész, 

e kettőt szigorúan el kell választani. Külön kell kezelni, mosni az egyes „részeken” hordott 

ruhákat, külön is kell tárolni őket. Ez a szemlélet kivetül arra, hogy ami a derékon alul van, az 

mind potenciálisan veszélyes. Fontos tehát, hogy megőrizzék a felső test tisztaságát. Furcsa 

fontosságot tulajdonítanak a vérnek, legfőképp a menstruációs vérnek: a menopauza beálltáig 

a nőket potenciális szennyezőnek tekintik, akik veszélyeztetik a környezetüket (pl. nem köl-

töznek olyan házba, ahol nő lakik felettük). A romák szerint a kádban való fürdés abnormális 

dolog, mert az alsó fertály a felsővel egy vízbe kerül. A nőknek a fent nevezett tulajdonsága 

mágikus erővel is felruházza az asszonyokat: ha ugyanis vita van a családban, elfordul, hogy 

az asszony felrántja a szoknyáját, s az egész család beszennyeződik ezáltal, ami szennyet az-

tán csak drága eljárással lehet levenni róluk.  

 

Filmvetítés: Romani kris
11

 

A dokumentumfilm a romák sajátos vitarendezési eljárását mutatja be. Ha romáknál egy 

vita nem rendeződik a felek között, akkor többféle konfliktus megoldási alternatíva van: az 

egyik az ún. romani kris – cigánybíróság. A ’90-es évek végén Loss Sándor fedezte fel ezt 

a jelenséget a békés megyei lókereskedő oláh cigányok között. A módszer lényege: megkérik 

a hagyományokat ismerő idős tagját a közösségnek, hogy hozzon döntést a vitás ügyben. A 

döntés mindig valamiféle kompromisszumot keres, ami mindkét fél számára elfogadható, 

mert fontos a felek közötti társadalmi kapcsolat megőrzése, nehogy szétszakadjon a közösség. 

Ezt a döntést a vitában álló felek általában elfogadják és önként követik. 

 

 

                                                           
11 Figyelem! A cigánysággal foglalkozó magyar filmek piacán két hasonló című film létezik: a Romani Kris - Cigánytörvény 

(magyar-német-bolgár játékfilm, rendezte: Gyöngyössy Bence, 1998, 90 perc) és az Amari kris - A mi eskünk / Az eskü törvé-

nye (dokumentumfilm, rendezte Bódis Kriszta, 39 perc, 2004). Az órán az uóbbi egy részletét vetítettük le. A Romani kris-ről  

a kiegészítő jegyzetekben olvashat; itt:  Kiegészítő jegyzetek… 11..  
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