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Nagy Janka Teodóra
*
AZ EURÓPAI
JOGSZOKÁSKUTATÁS
KULTÚRTÖRTÉNETI
MINTÁZATAI ÉS KAUKÁZUSI
KAPCSOLATAI:
AZ ŐSZÉT „ÉLŐ ÉS GYAKOROLT
JOGSZOKÁSOKRÓL”
(FORRÁSKÖZLÉS:
AZ ALÁN [ŐSZÉT] ETIKAI KÓDEX)

A tanulmány az európai jogszokáskutatás folyamatát alakító hatások, kapcso
lódások vizsgálatát helyezi fókuszába. Az orosz jogszokásgyujtések a Mainetanítvány Kovalevszkij, valamint az orosz és az európai kutatásban egyaránt
otthonosan mozgó BogiSic közvetítő szerepét érintve egy szélesebb kultúr
történeti hivatkozással az alánok és a magukat az alán kultúra örököseinek
tekintő oszétok „élő és gyakorolt jogszokásait” vizsgálja, annak egy modernkori
forrását is közreadva.

I.
Az elmúlt években több tanulmányban is felhívhattam a figyelmet a jogszokás
kutatások az európai jogi modernizációban játszott, a jogtörténet számára is
fontos szerepére.1 Európában a 19. században, a nemzetállamok kialakulásának
* Nagy Janka Teodóra PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kai", Szociális Tanulmányok Tanszék. MTA-ELTE
Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH).
1A tanulmány a Nemzeti Kutatási. Fejlesztési és Innovációs Hivatal FK 132220 sz. pályázat tá
mogatásával készült . A témáról legutóbb: Nagy, Janka Teodóra: Europcan perspectivcs of studying
Hungárián ethno-judiciai lifc. In Búi.i, Gábor- DiicfioxovÁ, Diana - Fuxdarková, Anna - Kajtár,
István - Peres, Zsuzsanna (szerk.): Institutions of Legel History tcith spéciéi regerd to Legel
Ctdture and History. Pécs-Bratislava. 2011. Instutite of History of Slovak Academy of Sciences,
377-386. p.; Nagy Janka Teodóra: A jogi népéletkutatás (1939-1948) nemzetközi előzményei,
elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben.
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időszakában a polgári jogfejlődés és a jogi modernizáció során került a kuta
tások fókuszába a nép körében „élő és gyakorolt jogszokások" megismerése.
A közvetlen cél az egyes országokban a modem jogintézmények szervességének hangsúlyozása volt a népi jogban fellelhető előzményeinek megismerésével
és hasznosításával. Ezek a folklóré jurídique, rechtsgeschichtliche Volkskunde,
Rechtsarchaologie, rechtliche Volkskunde, vagy Ethnography of Laté, Juridical
Anthropology, Ethnojurisprudence, Legal Anthropology, Főik Lato megne
vezéssel az egyes országokban különböző tudományterületekhez kapcsolódó
(pl. jogtörténet, néprajz, történettudomány), a közelmúltban kialakuló hazai
terminológiai konszenszusokban „népijogélet-kutáfások" néven összefoglalható
jogszokásgyűjtések a történeti szemléletet és a jelenkutatást egyesítve egy-egy
konkrét térség és közösség által megfogalmazott kérdésekre keresték a választ.
A magyar jogszokáskutatást Európa élvonalába emelő, széles körű szak
irodalmi tájékozottságon alapuló kutatástörténeti áttekintésében már Tagányi
Károly felhívta a figyelmet azokra a hatásokra, amelyek a 19. századi európai
jogszokáskutatásokat meghatározták.*2 Németországban pl. a Kari Friedrich
Savigny, a Jákob és Wilhelm Grimm nevéhez kapcsolódó történeti-jogi meg
közelítés (néplélektan) a „jó törvények" megszületéséhez elengedhetetlen tar
totta a nép hagyományainak, gondolkodásának megismerését.3 Oroszországban
viszont a pragmatikus (elsősorban az orosz igazgatási, kormányzati szempontú)
megközelítés a 19. század első felétől az „élő jog” részének tekintette, tehát
alkalmazta a birodalomban élő népek „véneinek ajkáról összegyűjtött” régi
jogszokásokat.4
Baliazar Bogisic a dél-európai és balkáni országok jogszokásait feltérké
pező kutatásait -amelyekben az orosz kormányzati pragmatizmus és a német
jogalkotási törekvés egyaránt megjelent - mára az európai jogszokáskutatás
szerves részének tekintetik.5 A francia René Manuier vagy7 a spanyol Joaquin
Costa nevével fémjelezhető jogszokáskutatások dogmatikai és módszertani

In Nagy Janka Teodóra (szerk.): A jogtörténet új forrásai: Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi
Digitális Adattár. New sources of legal histonj research: Digital DataBase offolk Law (DDFL).
Szekszárd, 2018, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kar, 251-316. p;
2Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. A családi és öröklési jogszokások.
Budapest, 1919, Magyar Néprajzi Társaság
' Savigny, Friedrich Cári: Vöm Beruf unserer Zeit fúr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft.
Heidelberg, 1814, Mohr und Zimmer; Grimm. Jacob: Von dér Poesie im Recht. Zcitschrift fúr
gcschichtlichc Recht wissenschaft, Bánd 2. 1816. Heft 1. 25-99. p.
4 Tagányi 1919, 45-50. p.
5 Részletesen: Bognár Szabina: Valtasar Bogiíic's Programúié on Collecting Legal Customs:
its Influence within Hungary. In Bheneselovic, Luka (szerk.): Spomcnica Valtazara Bogisica
о stogodisnjici njegove smrti 24. apr. 2008. godine. Belgrád, 2011, Sluzbeni glasnik. Institut za
uporedno pravo, 165-182. p.
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eredményei azonban a kölcsönhatások újraértelmezése során a jogtörténet
számára új kérdéseket fogalmazhatnak meg.6*
Mára a történeti-elméleti és a kormányzati-pragmatikus irányzatok ko
rábbi éles elkülönítése helyett az európai jogszokáskutatás közös folyamatát
hangsúlyozó kutatások egyaránt eredményeik között tartják számon azt, hogy
a történeti-elméleti jogszemlélet képviselőjeként ismert Savigny számos ko
rábban összegyűjtött jogszokást a német egységes polgári törvénykönyvbe
emelt igazságügyminiszterként. Az orosz területek pragmatikus célú kaukázusi
jogszokás gyűjtéseinek eredményei pedig Henry Sumner Maine tanítványa,
Maxim Maximovics Kovalevszkij történeti-jogszemléletű feldolgozásával gya
koroltak hatást az európai jogszokáskutatásra.'
A „megkésettként” értékelhető magyar jogszokáskutatásra a két világháború
között elsősorban a német és az osztrák kutatás gyakorolt közvetlen hatást.8
A kutatástörténet kevesebbet foglalkozott az első világháborút megelőző orosz
országi, Tagányi Károly által precedensjellegűnek tekintett kutatásokkal, pedig
ezek keretében került sor a kaukázusi őszét népcsoport - és ezen belül a já
szok rokonaiként számontartott digorok - jogszokásanyagának összegyűjtésére
1844-ben.9
A magyarországi jászok éppúgy, mint az oszétok,10 az alán népcsoporthoz
tartozónak tekintik magukat. Nemcsak a jászok által a 16. századig megőrzött

6Mezey Barna: Szokásjog és szokás határán: jogszokások. In Meziíy Barna - NAGY Janka
Teodóra (szerk.): Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajz
tudományok és a történettudományok köréből. Budapest. 2009. ELTE Eötvös Kiadó, 13-26. p.;
TÁRKÁNY SZŰCS, Ernő: Results and Task of Legal Ethnology in Europe. Ethnologica Europeana, Vol. 1.1967. Iss. 1. 195-217. p.
'Ковалевский, Максим Максимович: Современный обычай и древний закон. Обычное
право осетин в историко-сравнительном освещении. І-ІІ. Москва, 1886; Modern customs and
ancicnt law. London, 1891; Coutume contemporaine et lói ancienne. Droit coutuinier Ossétien.
Paris, 1893
8 Nagy Janka Teodóra: A magyarjogi népéletkutatás (1939-1948) története ésforrásai. Szekszárd, 2018; Bognak Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon. Budapest, 2016, Magyar
Néprajzi Társaság
9 Anyagot közreadta: Ковалевский 1886; Гутнов. Феликс Хазмурзбевич: Обычное право
осетин. Часть I. Адаты Тагаурского общества (Список Норденстренга 1844 г.). Владикав
каз, 2012; Гутнов, Фёликс Хазмурзаевич: Нормы обычного права осетин. Часть II. Адаты
общества Западной Осетии. Владикавказ. 2015
10 А magukat az alánok keleti leszánnazottainak tekintő', több mint félmilliós, a grúz források
által „oszétnak” nevezett nép (önelnevezéssel: „iriettie”, belső csoportok: iron, digor és kudar)
a Kaukázus északi lábainál él. Sajátos kulturális és nyelvi örökséggel rendelkezik: ők az alánok
és szarmaták utolsó északkelet-iráni dialektust beszélő leszármazottai. Oszétia 1774-ben Orosz
ország protektorátusa, 1806-tól hivatalosan is a cári birodalom része. A szovjet forradalom után
az észak- és dél-oszétokat külön igazgatási kerületbe szervezték (Tyerek Szovjet Köztársaság, Grúz
Demokratikus Köztársaság). Az előbbi neve a Szovjetunión belül először Eszak-Oszét Autonóm
Terület (1924), majd Észak-Őszét Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (1936) lett és 1990
után is Oroszország autonóm tagországa maradt, 1991-ben pedig felvette az Észak-Őszét Alán
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és használt digor nyelv közössége,11 de a történeti, társadalmi és mentalitásbeli
hasonlóságok is erősítették ezt a rokonságot. A magyarországi jászok történe
tét és közjogilag is biztosított privilegizált helyzetét, státuszát, 1876-ig a „jász
autonómia” szervezeti és jogi statútumokkal körülhatárolt területeit a közös
ség tagjai mind a mai napig számon tartják - éppúgy, mint az Oroszország
Észak-Oszét-Alán Köztársaságában élő oszétok saját történetük, társadalmuk,
mentalitásuk és kultúrájuk az alán népekével közös alapjait.12

A középkori európai lovagi kultúra
A 10-12. században a lovagság intézményén keresztül történt meg a nép
vándorláskor és a korai feudális államok lovas harcosainak a lovagi rendbe,
majd a nemességbe integrálódása. A lovagság nemcsak sajátos haditechni
kát, harcmodort,1’ jogok és kötelezettségek bonyolult rendszerét jelentette,
de szigorúan szabályozott életmódot, mentalitást és értékrendet is, amelynek
alapja a „hősiesség ethosza” és a „lovagetika” volt. Eszménye a keresztény
séget és a hűbériséget élete árán is védelmező lovag, akinek a becsületről,
a szolgálatról, a feltétlen helytállásról szólt az élete.14 Ezt közvetítette a sajátos
viselkedési és érintkezési normákat, új ideált és erénykódexet teremtő lovagi
kultúra, amely nemcsak a hősiességhez társuló erények (pl. becsület, hírnév,
Köztársaság nevet. A dél-oszétok a szovjet idők óta a grúzokkal szemben folytatott függetlenségi
törekvései eredményeként 1991-ben Dél-Oszétia elszakadt Grúziától, az Oroszország és Grúzia
közötti véres konfliktus időszakában pedig kikiáltották a független Dél-Oszét Köztársaságot (2008).
11 Az 1957-ben előkerült jász szójegyzék (1422) őszét (digor) nyelvvel rokonságot mutató szavai
megerősítették a történeti források alapján a 16-17. század fordulójára datált jász(digor)-magyar
nyelvváltás tényét. Németh Gyula: Eine Wörterliste dér jassen, dér ungarfándischen Alánén.
Berlin. 1959. Akademie-Verlag
12 Bánkiné Molnár Erzsébet.- A Jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun
kerület népi kultúrájában (1682-1876). Szekszárd. 2017, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudománvi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A középkorban a lovagi kultúra kialakulásában, formálódásában meghatározó szerepe volt
az alánok életét is kitöltő harcnak, fegyverforgatásnak. Az alánok a fiúgy ermekeket nagy on fiatalon
megtanították lovagolni, a férfiak életük nagy részét lóháton töltötték, a gyalogharcot megvetették.
(Ammianus Marcellinus 31.2.20. - Roi.EE, J.C.. trans. Ammianus Marcellinus. Cambridge. 1939,
Harvard University Press. 393. p.) Nagy távolságból íjjal és nyíllal, közelről lándzsával és hosszú,
éles karddal harcoltak. A középkorban a lovagok Arthurhoz hasonlóan mái’ szintén lóháton, pán
célingben és sisakban, lándzsával és karddal vívtak. (Nickel, Helmut: Wer vvaren König Artus’
Ritter? Über die geschichtliche Grundlage dér Artussagen. Zcitschriji dcn historischcn Waffenund Kostümkunde, 17. 1975. 1-28. p.
14 A lovag első nagy irodalmi mítosza all. század közepe felé jelenik meg: a Nagy' Károly
és közvetlen utódai történeteit megformáló Roland-ének hőse a kereszténység dicső harcosa, aki
a feudális hűbéri rend arisztokratikus eszméjét, a becsületet és a szolgálatot tartja életelemének.
Ugyancsak ezt a lovagideált rajzolják meg Chrétien de Troycs és követői verses lovagregényei
a 12. század második felétől: Arthur és lovagjai a lovagi eszmény és erénykódex megtestesítői.
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hűség, áldozatkészség, lemondás, nagylelkűség, jámborság, önmegtartóztatás)
gyakorlását jelentette, de egy szigorúan formalizált, ünnepélyes rendet is:
az „udvariasságot” a harc és a nők eszményített helyével és szerepével. A lo
vagi kultúra formálódásához az egyház is jelentős mértékben hozzájárult az
egyházi lovagrendek létrehozása mellett a harcosok, imádkozok, dolgozók
rendje hármasságának, a szegények, elesettek védelmének hangsúlyozásával.
A lovagi kultúra udvari kultúra volt, amely elsősorban a világi és egyházi
főnemesi udvarokban alakult ki, értékrendjének, életérzésének egyik leg
fontosabb közvetítője az irodalom és a zene volt. Az irodalmi alkotások kö
zül a legismertebb a Roland-ének, majd az Arthur királyról és a kerekasztal
lovagjairól szóló feldolgozások. Dél-Franciaország a kor kultúráját jellemző
rendkívül gazdag és toleráns szellemű udvari társadalmában pedig all. szá
zad végén megjelent a trubadúrköltészet,15 amelynek középpontjában a lovagi
erények között kulcsszerepet játszó, a feudális függés és hűség formájában
elképzelt, a nő feltétlen tiszteletén alapuló „udvari szerelem” állt. A lovagi
kultúra kialakulása és annak arisztokratikus társadalmi viselkedéskultúraként
és erénykódexként formalizálódása - ahogyan arra a szakirodalomban többen
is felhívják a figyelmet - hosszú civilizációs folyamat eredményének tekinthe
tő. Ennek során vetődik fel az európai lovagkultúra és az alán lovas kultúra,
a „lovagethosz” és a „lovasethosz” kapcsolódásának lehetősége,16 amely az alán
hagyományok keleti őrzői, az oszétok nemzeti sajátosságának lényegét jelentő,
archaikus jogszokások vizsgálatára irányítja a figyelmet.

A lovagiasság mint az oszétok alán öröksége
Az európai lovagi kultúra virágkorában (11-12. sz.) élte legfényesebb nap
jait a Kaukázusban az Alán Királyság, amelynek emlékét az 1239-ben be
következett mongol pusztítást követően csak a hegyek közé húzódott oszétok
krónikásénekei, történetmondásai őrizték. Az alán „lovasetika,” a világnézetet,

15 A mesterségükre büszke trubadúrok költészetét magas fokú formaművészet, bonyolult stró
faszerkezet, rímtechnika és irodalmi köznyelvhasználat jellemezte. Szabics Imre: A trubadúrok
költészete. Budapest. 1995. Balassi Kiadó
ir’Franco Cardini az európai középkori és a kaukázusi lovagiasság közötti kapcsolat gyökerét
az észak-iráni népekre (szkítákra, szarmatákra és alánokra) jellemző lovas kultúrában látja. Felhívja
a figyelmet arra, hogy a haditechnikai változások elválaszthatatlanok a viselkedési és a kulturális
normáktól, az erkölcsi meggyőződéstől és az értékrendtől. Erre példaként említi, hogy Alania
bukása után a lovasethosz számos kaukázusi nép kulturális örökségévé vált. Cardixi, Franco: Allé
radici delta cavalleria mcdievale. Firenze, 1981, La nuova Italia. Hasonló álláspontot fogalmaz
meg: Lrrn.ETOX, C. Scott - Mai.сон, A. Linda: From Scythia to Camclot. New York. 2000, Garland; Хадикова, Алина Хазметовна: Традиционная культура общения осетин: этнокультурные
особенности и истоки формирования. Современные проблемы науки и образования, 2014. 3. sz.
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viselkedési szabályokat és erkölcsi modellt meghatározó „hősiesség ethosz”
azonban elevenen élt „a hegyi feudalizmus”17*(13-18. sz.) időszakában is - tár
sadalmi-kulturális örökségként végigkísérve az egész őszét történelmet. Rész
leteiben is adatolható, életkor, nem és társadalmi helyzet (rokon, ismerős,
idegen, vendég stb.) szerint tagolt jog- és kötelezettségrendszert jelentett;
a normatív attitűdökön túl történetileg kialakult erkölcsi és személyes eszmé
ket, archetípusokat, amelyek pontosan szabályozták az élet minden közösségi
pillanatát. Ez jelentette az őszét kultúra értékrendi alapját, amelynek neve iron
nyelven „legdau” (ősi szokás, viselkedési norma), alapja pedig a hegyi feuda
lizmus patriarchális, elsősorban családi és nemzetségi keretei között továbbra
is a „hősiesség ethosza” volt.ls
Az őszét férfi életének legfontosabb célja a nemzetség becsületének szolgá
lata, annak megőrzése vagy helyreállítása volt az évszázadok során az „&gdalt
ban” sűrűsödött értékrend, eszme, erkölcs alapjain. Ennek kereteit a maga
sajátos erénykódexe (pl. becsület, hímév, bátorság, hűség, igazságosság, em
beri nemesség, áldozatkészség, lemondás, nagylelkűség, önmegtartóztatás)
és az ehhez társuló viselkedési és érintkezési szabályok szigorúan formalizált,
szertartásos rendje jelentette. így7 vált az „aegdau” szerinti helyes viselkedés
egyben az emberi érték, az egyén közösségi értékítéletének zsinórmértékévé.
Az őszét „ingdau” a teljesség lehetőségét nélkülöző bemutatására három
időszak három nagy forráscsoportja alapján teszünk kísérletet. A legarchaikusabb forrás a Nart-eposz (Kr.e. 8-7. sz. - 13-14. sz.), a második forráscsoport
a hegyi feudalizmus jogszokásainak (13-18. sz.) összegyűjtése és közreadása a
19. sz. második felében a nemzeti törekvéseket erősítő és az orosz birodalom
keretei közötti újjáteremtő polgári fejlődés folyamatában. A harmadik pe
dig a nemzeti függetlenségi törekvések megerősödésének időszakában magát
1991-től nevében is az alán hagyományok örökösének tekintő Észak-OszétAlán Köztársaságban a nemzeti történelemtől elválaszthatatlan társadalmi
kulturális örökség részét jelentőjogszokások forrásközlésével, monografikus
feldolgozásával párhuzamosan azok ismét a mindennapok részévé, „élőés gya
korolt jogszokássá” tétele.
Az első, legarchaikusabb forrást, a közösségi jogszokások legrégebbi ré
tegét, az alán örökség legértékesebb darabját a Nart-eposz jelenti, amelyről

17 Gutnov a ..hegyi feudalizmus terminológiát” használja a mongol hódítás és az orosz protek
torátus (1239-1774) közötti időszakra. Гутнов, Феликс Хазмурзаевич: Горский феодализм.
Владикавказ 2008.
|8Чибиров, Людвиг Алексеевич: Традиционная духовная культура осетин. Владикавказ
2008. 101. 132. р.
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a kutatók azt feltételezik, hogy születése a Kr. e. 8-7. század és a 13-14. év
század közötti időszakra tehető.19
A nartok közösségébe a nemzetségen, a családon keresztül kapcsolódott
az egyén, az pedig, hogy melyik nemzetségbe született, egész életét meg
határozta. Mint arra Georges Dumézil20 is felhívta a figyelmet, a három nart
nemzetség (Ahszarggat, Alagat, Borát) a három társadalmi hivatást képviselte.
Az Ahszarggatok a nartok falujának felső részén éltek, harcosok voltak, szá
mukra a legfőbb érték a hősiesség, az erő, a bátorság és a harci ügyesség volt.
A középső részen laktak az Alagatok, akik rendkívül okosak és ravaszak voltak.
Itt tartották a lakomákat és ők őrizték a nartok csodálatos kelyhét, az Uacamongot. A falu alsó részén laktak a Borátok, akik a nartok számára a gazdasági
erőt jelentették (földművelők és állattartók voltak), s szemükben a gazdagság,
a szerencse volt a legfőbb érték. A családok e nemzetségek keretein belül
szervezték mindennapjaikat, amely során a biztonságot, a jövőt (a gyarapodást,
a közösség által meghatározott kötelezettségeknek megfelelést) az ifjú harcos
számára a sikeres portya és az előnyös házasság jelentette.
A Nart-eposz évszázadokat átívelő, különböző személyekhez és esemé
nyekhez kapcsolódó egyes részeit összeköti értékrendi meghatározottságuk:
a „hőskultusz”. Az az ünnepi és szimbolikus heroizmus, amely a feladatát
minden nehézséget legyőzve teljesítő, ha kell, életét is feláldozó hőst jellem
zi (pl. Ahszar és Ahszartag, Urizmag, Hamic, Szoszlan, Batraz, Acamaz)2'
A feladat pedig mindig a nart nemzetségek hosszú távú fennmaradásához,
megerősödéséhez kötődik. Mivel a portyák során megszerzett élelem jelenti
a megélhetést a közösség tagjai számára, a jó harcos számított a közösség meg
becsült tagjának. Azt „a nartok a nihaszon, a lakomákon és a halotti torokon
a díszhelyre ültették: a lábai alá medvebőrt raktak, három-három fiatalabb állt
mindkét oldalán s a háta mögött, még attól is óvták, hogy a legyek zargassák.”2223
Ugyanez magyarázza az öregekhez viszonyulás sokat idézett kétarcúságát is:
az öregek iránti tisztelet mindmáig az őszét „xgdau” egyik alappillérét is jelen
tő szabályát és ugyanakkor a harcképtelenné, a közösség számára csak teherré
vált öregek megölésének sokat idézett szokását a Nart-eposz időszakában.2’
19 Dumézil, Georges: Légendes sur les Nartes. Librainie ancienne. Paris, 1930; Le litre dcs
heros. Paris, 1965; A nartok három nemzetsége. In Fridli Judit (szerk.): Mítosz és eposz. Buda
pest, 1986, Gondolat, 325-409. p.; Istváxovits Eszter - Istváxovits Márton - Kulcsár Valéria:
Nartok. Kaukázusi hősmondák. Budapest, 2009, L’Harmattan, 5-13. p.
20 Dumézil 1930.
21 Dumézil 1965. Az eposz hőseinek számos változatú írásmódja közül Kovács J. Béla fordítását
használjuk (Kovács J. Béla: A Nap gyermekei. Nartok. Budapest, 2008, Püski Kiadó)
22 Kovács J. 2008.300. p.
23 Egy nart férfi csak harcban bizonyíthatta rátermettségét, bátorságát, csak a harcban szer
zett halál lehetett hősi, dicsőséges, amiről később a lakomákon meséltek, énekeltek. N/\gy, Janka
Teodóra: .Rocks grow old too...’ From killing old mén to venerating elders in the Nartae sagas.
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A második forráscsoportot a hegyi feudalizmusjogszokásainak (13-18. sz.)
összegyűjtése és közreadása jelenti a 19. sz. második feléhen a nemzeti törek
véseket erősítő, az orosz birodalom keretei közötti újjáteremtő polgári fej
lődés folyamatában. Az elsősorban a Kaukázus hegyei között lakó digorok
szokásainak megismerése az 1844-es, majd Kovalevszkij és Miller hitelesítő
gyűjtéseinek anyagát jelentette, továbbá olyan utazók megfigyeléseit és adat
közléseit a 19. század végén, akik „az élő és gyakorolt”, szóbeliségen alapuló
őszét szokásrend részletes feltérképezését segítették.24 Ennek kutatástörténete
nem tárgya e tanulmánynak, ahogyan a gyűjtött anyag részletekre kiterjedő
bemutatása sem. Az őszét „fegdau” értékrendjétől elválaszthatatlan, az egyén
életének minden részletére kiterjedő viselkedési és érintkezési szabályok szi
gorúan formalizált világából (amelyet gyakran „őszét etikett” néven foglalnak
össze)25 csupán kiemelünk néhány, tanulmányunk tárgyához kötődő példát.
A hegyi feudalizmus időszakát (1239-1774) továbbra is a család, a nem
zetség meghatározó szerepe és a „hősiesség ethosza” jellemzi a hagyományos
őszét társadalom gazdasági, társadalmi, vallási és rituális rendszerében. Ami
szembetűnő, a hegyek közötti rendkívül vad és veszélyes élet (a vérbosszú,
a kegyetlenség, a harc, a halál mindennapisága, a hegyek között a természe
ti és a társadalmi nehézségek) és az erőteljesen formalizált, „udvariassági”
szabályrendszer egyidejű érvényesülése. Az életkor, a nem és az azonos (nem
az alávetett) társadalmi helyzetűekkel érintkezést26 meghatározó jog- és kö
telezettségrendszer legfontosabb területei az öregek, a nők, a saját és más

Nartamongae: the Journal of Alano-Ossetic studies-epic, mythology 6 language, 13. 2018. 1. sz.
106-115. p.
24 Kovalevszkij 1878-ban a neves nyelvésszel, etnográfussal. Vszevolod Fedorovícs Millerrel
közösen utazott a Kaukázusba az ott élő jogszokások tanulmányozására és lejegyzésére. Miller
nyelvészeti és folklór megfigyelései nélkülözhetetlenek voltak Kovalevszkij gyaíjtő- és rendszerező
munkájához. Ковалевский 1886; Пфаф, Вольдемар: Народное право осетин. Тифлис, 1871;
Миллер, Всёволод Фёдорович: Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа. Издание управления Кавказского учебного округа. Выпуск IV. Тифлис, 1884-1885;
Чибиров 2008; Гутнов 2012.
25 Az „őszét etikett” kifejezést használja monográfiájában Magometov (Магометов, Ахарбек
Хаджиретович: Культура и быт осетинского народа. Владикавказ, 2011, 336. р.), továbbá
Хадикова is. (Хадикова 2014)
26 F. Cardini felveti, hogy az oszétoknál az európai lovagi kultúrától eltérően nemcsak a felsőbb
osztályok körében őrizték meg a „lovas- és lovagetika” szabályait, hanem az osztálykülönbségek
nélkül az őszét nép teljes körére, kiterjedt. Gutnov azonban történeti munkáiban és az 1844-bes
digor jogszokásgyűjtés anyagát vizsgálva is felhívja a figyelmet arra, hogy' a hegyi feudalizmus tár
sadalmát szigorúan elkülönülő, sajátosan tagolt osztályok, illetve csoportok jellemezték többek
között aszerint, hogy' valaki egy' őszét nemzetség teljes jogú tagja volt (pl. törvényes feleségtől vagy'
ágyastól született), illetve más népcsoporthoz tallózó személyként élt és végzett munkát az őszét
patriarchális családban. Az őszét „xgdau” csak a teljes jogú oszétokra, a törvényes házasságban
született gyermekekre vonatkozott. Гутнов 2012.
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nemzetségbeliekkel, az idegenekkel és a vendégekkel érintkezés, továbbá
az ünnepi és a mindennapi társas együttlét szabályai.2.
Csak néhány, tárgyunkhoz kapcsolódó példa a rendkívül gazdag és differen
ciált anyagból. A gyermeket megszületésétől az idősek tiszteletére nevelték (pl.
a fiatalabb mindig elsőként üdvözölte az idősebbet, akit illett előreengednie
is; csak az idősebb felszólítására szólalhatott meg; nem ülhetett le, amíg nála
idősebb állt, cselekedete előtt köteles volt kikérni az idősebbek véleményét).27
28
A szabályok rendkívüli cizelláltságára jó példa a lovaglás etikettje. Két lovas
esetében a fiatalabb az idősebb balján lovagolt, ha három lovas haladt együtt,
a legfiatalabb lovagolt elöl, a másik kettő pedig úgy követte, hogy az idősebb
volt a jobb oldalon. Úticéljukhoz is így kellett megérkezniük. Ha egy lovas
nála idősebb lovassal találkozott, meg kellett fordítania a lovát és az idősebb
lovast annak bal oldalán mindaddig kísérnie kellett, amíg az el nem engedte.29
A fiatalabbaknak így kellett kimutatniuk tiszteletüket az előttük járó generá
ció tudása, tapasztalata, elvégzett munkája iránt, amelynek folytatása rájuk
várt. Az idősebbeknek pedig természetesen e tiszteletre méltó módon kellett
viselkedniük.30
Az üdvözléseknek is szigorú szabályai alakultak ki - és élnek mind a mai na
pig, mint pl. a könyökben meghajlított jobb kéz, vagy az egyszerű, közvetlen
üdvözlő szavak: „Legyen jó a napod!" („Dye bon hors tied!"). A nők üdvözlé
sének formái, illetve a női viszontválaszok szintén pontosan körülírtak voltak, a
vendéget búcsúztató szavak szerények és udvariasak, „az őszinte melegség,
a személyes jóakarat és az emberies érzés" tükörképei.31 Ahogyan az üdvöz
lés és az elköszönés, az egymás közötti kommunikáció is udvarias, tapintatos
és visszafogott volt. Az elhamarkodott, a hangos, indulatos, a vulgáris, a mél
tatlan beszédet éppúgy elítélték, mint a beszélőpartner meg nem hallgatását
vagy a közbeszólást. Az üdvözlés, a búcsúzás és a beszélgetés metaforákkal,
szimbólumokkal teli, majdhogynem költői volt.32
A hegyi feudalizmus időszakának a lovagi kultúra nőideáljához hasonlító nő
képe szembetűnően eltért a Nart-eposz nőalakjaitól. A nart asszonyok egyen
rangú társai, gyakran segítői voltak férjüknek, akit saját maguk választottak,
27 Магометов 2011.
28Пфаф 1871; Магометов 2011.
29 Магометов 2011.
30 Миллер 1884-1885.
31 Канунов, Инал Дударович: Характерные обычаи осетин, кабардинцев и чеченцев. Кав
каз. 1876.
32 Magam is megtapasztaltam ennek élő gyakorlatát a terepkutatások során (PTE „Utazó Nagy
követ Pályázat” 2017.11.13-26. és 2019.06. 05-20. Oroszország. Észak-Oszétia-Alán Autonóm
Köztársaság. Vladikavkáz, Abajev Észak-Őszét Humán és Társadalomtudományi Kutatóintézet
(SOIGSI), Hetagurov Észak-Őszét Állami Egyetem (SOGU). Lac, Dél-Oszét Állami Egyetem
(YOGU. Chinvalli).
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vagy próbára tették a házasságkötést megelőzően (pl. Satana, Veduha, Ajszana,
Agunda). Amíg az őszét hegylakó férfiak viselkedésének alapja továbbra is a
már a Nart-eposzból ismert „lovasetika” és a „lagdzinad” („férfiasság”) volt,
addig a nőknél a „nymd”, („félénkség”)-, a szépség, a szelídség, a szemérmes
ség, a türelem, a tánc, a hangszeres zene és az ének művelése.Az őszét nők
életét kitöltötte a velük szemben támasztott szigorú elvárásoknak, szokásoknak
megfelelés, az idősebbeknek, majd a férjnek való engedelmesség. Cserébe
a nőket csodálat és mély tisztelet övezte. Ha egy férfi lóval járta az útját, köte
les volt leszállni lováról, ha egy nő jött vele szemben, és csak annak elhaladása
után folytathatta azt. Ha egy nő megjelent, a férfiak kötelesek voltak felállással
üdvözölni, a harcosok abbahagyni a párbajt, a verekedést, a vérbosszú kiter
jesztése tilos volt a nőkre. Mert bár saját családján belül a fiatal lány és asszony
rendkívül kiszolgáltatott volt (pl. hajnalban kelt, felsöpörte az udvart és az ut
cát, egész napja az anyós és a család idősebb tagjai által kiadott munkával
telt), a saját és más nemzetségbeli férfiaknak „lovagként” kellett őt tisztelnie,
támogatnia, segítenie és védelmeznie.33
34
Az őszét etikett rendkívül színes szövetének egyik meghatározó motívuma
a vendégjog és a lakoma volt. Az őszét vendégjogban az ősi védelmi jog kiegé
szült a vendégszeretet kimutatásának különböző formáival az otthonát meg
tisztelő vendég (ismerős vagy idegen) esetében, akit így köszöntött a házigazda:
„A házam a házad; Tiéd vagyok házam népével együtt!”A háziak igyekeztek
mindenben a vendég kedvére tenni, hiszen ezt kívánta az „aegdau”, amelynek
megsértőjét a közösség ítélete („khodu”) szerint „a kutyák sziklájáról” dobták
a folyóba. Az őszét vendégjog még a vérbosszú szabályainál is erősebb volt.35*
A lakoma az oszétok számára nemcsak étkezési, ivási és társasági alkalom
volt, hanem az „aegdau” kikezdhetetlen része. Életük, világképük, szellemi
és erkölcsi örökségük része, amely szorosan összefüggött hitükkel, életmód
jukkal és a társas viselkedés normáival. Bár kisebb közösségenként voltak
eltérések, de mindenki által jól ismert, általános, normatív szabályok hatá
rozták meg, hogy' az asztalnál mikor, kinek, mit és hogyan kell cselekednie,
milyen rítusokat kell követnie. Miller találóan úgy' fogalmazott, hogy „szigo
rúbb etikett érvényesült a hegylakók szegényes abroszán elköltött házi ételek
elfogyasztása során, mint az európai főúri udvarok aranyozott edényektől
és pompás fogásoktól roskadozó lakomáin”.™ Csak néhány példa: a lakoma
a férfi attribútum („Laegdzinad”) része volt, így' a tiszta elme és az önuralom
jelentette az alapját. Például az oszétok a végletekig képesek voltak elviselni

33 Магометов 2011.
^Магометов 2011.
35 Магометов 2011.
^Миллер 1884-1885.
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a nélkülözéseket, közöttük az éhezést is anélkül, hogy egyáltalán szóra méltat
ták volna.37 A lakomán azonban, akármilyen éhes volt a vendég, nem szabadott,
hogy ezt észrevegyék: lassan kellett ennie, betartva az étkezés és a beszélgetés
aprólékos, szigorú szabályait. A részegség, a mértéktelen ivás igen nagy szé
gyennek számított.
Az oszétok a szegények, a betegek, a rászorulók segítését is alapvető köte
lességüknek tartották. Már a Nart-eposzban Szoszlán a Halottak országában
tett látogatása során megjutalmazva látja azokat az embereket, akik „a földi
életükben senkit sem loptak meg, szerették a szegényeket és segítették őket”*8
A hegyi feudalizmus időszakában külön intézménye, szokásrendje volt a jó
tékonykodásnak (ziu), amely rokonsági kapcsolat, illetve személyes érdekek
hiányában is az özvegyek, árvák, betegek, öregek segítésének kötelezettségét
jelentette. A fiatalok pl. füvet kaszáltak az állatoknak, a nők kenyeret sütöttek:
munkaerővel, építőanyaggal, tűzifával, gabonával segítették a rászorulókat.39
Az „xgdau”-ba születésüktől belenevelődtek az oszétok. A fiúk a nemzet
ség és a családi becsület letéteményesei voltak, akiket 10-12 éves korukig
az anyjuk és a család nőtagjai neveltek, majd apjuk és fiútestvéreik feladata
volt, hogy bátor és igaz emberré formálják. Erős, ügyes, harcedzett férfiak
ká (ennek területe pl. céllövészet, kődobás, birkózás, súlyemelés, futás), akik
a rajzban, az énekben és a táncban éppúgy jártasak, mint nemzetségük és né
pük történetében, akik a rájuk váró kötelezettségeket a nehézségek ellenére
is büszkén vállalják.40
Az őszét közösség tagja számára már eszmélésének első pillanattól magától
értetődő volt, hogy minden lépése, minden szava a közösség irányítása alatt
áll. A patriarchális társadalomban a család, a nemzetség szigorúan ellenőrizte
az „xgdau” és ennek külső megnyilvánulása, a viselkedési szabályok, az etikett
megtartását. Ezt minden őszét az anyatejjel együtt szívta magába és követte
haláláig a hegyi feudalizmus, majd a kapitalizálódó cári Oroszország, sőt a kom
munista Szovjetunió időszakában is. Ezeknek a szabályoknak a be nem tartása
még a legközelebbi hozzátartozók szemében is megvetéssel, kiközösítéssel,
az emberi méltóság megbocsáthatatlan elveszítésével járt.41
Az őszét hegylakókat az utazók méltóságteljes, közvetlen, igen magas erkölcsiséggel rendelkező embereknek írták le, akik belső kulturáltsága kifeje
ződésének tekintették a formalizált, udvarias viselkedési és társaskapcsolati

37 Erre is kitér: Szabó Géza: Kutatóúton az oszétoknál - a szénakaszálás ünnepe és a Zadaleszki
Nana barlangja. Tisicum, 26. 2018, 445-476. p.
38 Kovács J. 2008,145. p.; Nagy 2018.
39Хадикова 2014.
40Пфаф 1871.
41 Миллер 1884-1885.

AZ EURÓPAI JOGSZOKÁSKUTATÁS KULTÚRTÖRTÉNETI MINTÁZATAI...

231

szabályokat - éppen úgy, mint a költészet, a zene és a művészetek állandó
jelenlétét és művelését.42
Koszta Hetagurov ez utóbbihoz szervesen kapcsolódva teremtette újjá az
1890-es évektől a korábban a mindennapokat meghatározó „tegdau’-t a költé
szet, az irodalom, a zene, a művészet erejével43 - szilárd kapaszkodóvá és meg
tartó erővé formálva az őszét nemzeti múltat. A 19. századi felemás orosz jogi
modernizáció44 - amelynek részét jelentették a jogszokásgyűjtések is - kettős
hatást gyakorolt az őszét jogszokásokra. Egyrészt a gyűjtés felerősödött: a jog
szokás, a szokás mint archaizmus, értékké vált. Megkezdődött az életmód,
a mentalitás, az értékrend vizsgálata: az utazók, tudósok, megfigyelők kutatási
eredményei feltárták az őszét „fegdau” értékeit.
A modernizáció másik hatása pedig abban a válaszban fogalmazható meg,
amelyet az őszét tradicionális közösség a felszívódás veszélyeivel is szembe
nézve a környezetében lejátszódó társadalmi, gazdasági változásokra adott
a 19. század végén. Az értékőrzést, a saját kultúra megerősítését a megmaradás
eszközeként fogalmazva újra.
Az őszétjogszokások harmadikforráscsoportja részben jelen idejű. A magát
1991-től nevében is az alán hagyományok örökösének tekintő Észak-OszétAlán Köztársaságban a nemzeti történelemtől elválaszthatatlan társadalmi
kulturális örökség részét jelentő jogszokások forrásközlésével, monografikus
feldolgozásával párhuzamosan célként fogalmazódott meg azoknak ismét a
mindennapok részévé, „élő és gyakorolt jogszokássá” válása - ahogyan ezt
az alán (őszét) etikai kódex megszületése, folkorizálódásának során sajátos
jogszokásgyűjteménnyé válása is tükrözi.
Az 1991-ben létrejött Oroszország a nemzeti törekvéseket is erősítő légköré
ben az őszét tudomány kiemelt feladatának tekintette a nemzeti tradíciók mind
szélesebb körű „kodifikálását”: nagy számban jelennek meg forrásközlések,
monográfiák. Egyrészt tudományterületi összegzések: Akharbek Magometov
az őszét patriarchális társadalom kutatására vonatkozó korai forrásokat foglalta
össze,45 Félix Gutnov társadalomtörténeti monográfiái megjelentetése mellett
a 19. századi kaukázusi jogszokáskutatások adatait tette közzé, a kutatástörténe
tet kiegészítve a dogmatikai és terminológiai összegzéssel.46 Rendkívül fontos
a néprajztudomány területén Ludwig Csibirov szintézise az Őszét Néprajzi

42Кануков 1876,107-108. p.
43Хетагуров, Коста Леванович: Особа (Этнографический очерк). Ростов-на-Дону, 1894.
44 Varga Csaba: А kodifikáció mint társadalmi-történelmijelenség. Budapest, 2002, 87-89. 91. p.
45 Магометов 2011.
46 Гутнов 2012; Гутнов 2015.
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Enciklopédiában, illetve Zalina Kanukova összehasonlító történeti, néprajzi
tárgyú publikációi.4,
Vladikavkazban, Észak-Oszétia ma már nemcsak oszétok, de más nemze
tiség és vallási közösség lakta fővárosában, a Tyerek folyó partján, az oszétok
közösségi helyén van egy szobor, amely két heroikus erejű férfit ábrázol, egy
másba kulcsolt karokkal. Egy még ereje teljében lévő, de korával már tekintélyt
parancsoló és egy fiatal, erős, az idősebbre büszkeséggel, bizalommal és hittel
tekintő férfit: apát és fiát. A szobor talapzatán iron nyelven az alábbi felirat
olvasható: „Tartsátok meg a szokásaitokat, mert a szokásaitok tartanak meg
benneteket. ” Az üzenet egyértelmű: az őszét nemzet csak a generációk és a szo
kások erejével, csak közösen, együtt maradhat meg és gyakorolhatja az alán
(őszét) etikai kódexben is újrafogalmazott „xgdau’-t, azaz „élő jogszokásait”.47
48

II.
Az alán (őszét) etikai kódex, vagy ahogyan szerzője, Vladimír Khagatov egy
helyen nevezte, az „alán (őszét) becsületkódex” egyes részeinek közlésére még
közvetlen az Észak-Oszét-Alán Köztársaság névváltozását követően került sor
a Digor c. újságban.4950
A kódex 1994-ben elkészült végleges, teljes változata
15 pontban foglalta össze az őszét nemzeti identitás lényegét a fiatalabb ge
nerációk számára - egy' újabb sorsforduló, a Szovjetunió felbomlását követően
az új Oroszország megalakulásának időszakában.30 Több mint két évtized után,
ma is tanítják, tanulják és élik, mert az őszét „eegdau” túlélte a 20. századot is.

47 Магометов 2011; Чибиров 2008; Чибиров, Людвиг Алексеевич: Осетинская этнографи
ческая энциклопедия. Владикавказ, 2013; Гутнов 2012. Абаев, Василий Иванович: Избранные
труды. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990; Канукова, Залина Владимиров
на: Традиция в современном осетинском обществе. Владикавказский научный центр РАН,
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева.
Владикавказ, 2018.
48 Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi adatok a Jászkunság 17-18. századi migrációtörténetéhez:
a jászsági típusú különélő nagycsalád.. In Barna Gábor (szerk.): А XI. Jászkunság kutatása című
konferencia előadásai. Kunszentmárton, 2020. Múzeum a tömlőében, 62-71. p.
49 Az „Alán etikai kódex” (1994) néven széles körben ismertté vált „jogszokás-gyűjtemény” Vla
dimír Khatagov nevéhez kötődik. A szerző 2012-ben a kódex keletkezéstörténetét részletezve meg
erősítette, hogy 1994-1995-ben a Zilahar játékok szervezőbizottsági tagja, T. Tsoinaev felkérésére
gyűjtötte össze a korábban különböző folyóiratokban megjelentett egyes részeket, és nyerték el
azok jelenlegi formájukat. A szerző a közkézen forgó, az eltelt több mint két évtizedben széles kör
ben folklorizálódott szöveg variánsainak nagy száma miatt 2011-ben ismét közreadta iron nyelven
az eredeti kódexszöveget. A rendkívül nagyszámú iron variációból kiválasztott iron nyelvű közölt
forrás és annak több orosz fordításából a közölt mellett (mindig hivatkozva a használt. Khatagov
nevével és évszámmal jelzett szövegvariánsokra) - most először a magyar szöveget is publikáljuk.
50 Ezúton köszönöm Ludwig Chibirov, Muzafer Dzsaszohov, Alekszej Chibirov, Zalina Ka
nukova, E. H. Cagloeva, Róza Tandelova, Kazbek Dulajev, Larisza Hekilaeva és Szabó Géza
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Az írásban, sőt a világhálón is hozzáférhető közösségi normarend ma is zsinór
mérték. A mindennapok része: ünnepi formában van egyszerű külsővel, de ott
van az otthonokban, az iskolában, az utcai hirdetőtáblákon, a közös ünnepek
helyszínein. A modern őszét kultúra (nyelv, költészet, oszét-alán kulturális
örökség, nemzeti identitás, őszét embereszmény stb.) alapjaként az „xgdau’-ra
épülve jelent megtartó erőt a közösség egésze és az egyes generációk számára
Észak- és Dél-Oszétiában.
Állón mfsarmy dommntm51
Кодекс Аланской этики52
Alán (őszét) etikai kódex53

1. Kmddmriddmr mmm kmmdmriddmr dm zmrdyl dar, ragon mmm umzdan admmy fiúdon kmj dm, mmm dyn mgad mitm kmnyny bar kmj nmj.
1. Помни всегда и везде, ты - потомок древнего и благородного наро
да, а поэтому не имеешь права на недостойный поступок.
1. Emlékezz mindenkor és mindenütt: egy ősi és nemes nép leszármazottja
vagy, ezért nincs jogod méltatlan cselekedethez!
2. Zon dm admmy mmm dm bmstmjy ivg’yd bontm, mmm syn akkag arg’
kmn. Uycy zonyndzinad fidar kmndzmn dm mon, bmrzond kmndzmn
dm zmrdm, dmtdzmn dyn qaru fydmvzarmnty rmstmdzhy.
2. Знай и чти историю своего народа и края - это знание укрепит твой
дух, возвеличит душу, придаст силы в трудные минуты жизни.
2. Ismerd és tiszteld néped és szülőfölded történelmét - ez a tudás meg
erősíti és megnemesíti a lelked, erőt ad az élet nehéz pillanataiban!
3. Ma hon dmhi állón, calynmm nm sahuyr kmnaj dm madmlon mvzag, dm
admmy mg’dmuttm, kafyny mmm zaryny aivad.
3. Не считай себя осетином (аланом) пока не усвоишь языка, обычаев
и искусства своего народа.
3. Ne tartsd magad oszétnak (alánnak), amíg el nem sajátítod saját néped
nyelvét, szokásait és művészetét!

a tanulmányhoz nyújtott szakmai segítségét és Larisza Hekilaevának a közölt iron és orosz nyelvű
források szöveggondozását.
51 Alton ivfsarmy houscxntx (1994). Составитель Владимир Хатагов, при участии Тамерла
на Цомаева и оргкомитета „первых Игр на поле Зилахар”. Az iron és az orosz nyelvű szöveget
gondozta: Larisza Hekilaeva, az Őszét Nemzeti Tudományos Könyvtár Ritka Kiadványok Gyűj
teménye munkatársa.
52 Кодекс Аланской этики (1994).
53 Az orosz nyelvű forrást fordította: Nagy Janka Teodóra, lektorálta: dr. Povamyicina Marina.
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4. ludadzygdter kus da? uíengdyh qasddyhdaer ksenynyl. D<e kaddzhyn
fyda?lty akkag caemasj uaj, uyj ohyl arhaj de ’nasnizdzinad feltasryn
ӕшӕ fidar кӕпупук
4. Постоянно работай над своим физическим и духовным совер
шенствованием, закаляй и укрепляй здоровье, неустанно работай
над своим образованием, чтобы быть достойным своих великих
предков.
4. Folyamatosan foglalkozz tested erősítésével és lelkedfejlesztésével: edzd
szervezeted és óvd egészséged, légy kitartó önmagad művelésében, hogy
méltó lehess dicső őseidhez!
5. Zon ӕтӕ ma roh кӕп das myggagvamdag jae saerysuangíej аЬоптӕ.
Styr cyt кӕп za?raedtaen, uaeldajdaer ta, card dyn chi balaeyar kodta,
uydonaen - da? mad ӕтӕ d;r fydaen.
5. Знай и помни родословную свою от основателя рода. С великим
почтением относись к старшим, а более всего к родителям своим,
даровавшим тебе жизнь.
5. Ismerd és emlékezz családfádra, nemzetséged alapítójára! Bánj nagy
tisztelettel az idősebbekkel és különösen a szüléiddel, akiknek az élete
det köszönheted!
6. Dte fydaelty ahsdzhiagda?r fedzaehstíen da? zaerdaemae ajs: allony kad
mulkasj nicy huyzy Ьагӕп is. Allonaen nőm kasnync, Fydyba?stíej<en
cy fellőj radta ӕшӕ jse sasrappond cy aehsar ravdysta, aermaest uydon.
6. Как высшую заповедь предков усвой истину - величие алана (осе
тина) никогда не измерялось богатством, а лишь мерой мужества и
труда, отданного во имя Отечества.
6. Őseid legfőbb parancsolataként ne feledkezz meg arról, hogy az oszétok (alánok) dicsőségének alapja nem a gazdagság, hanem a bátorság
és a haza, javára végzett áldozatos munka.

7. Kíoddtoriddíor dac zasrdyl dar, cardy midaeg cyfendy kacnaj - horzaej, ӕугӕгӕ) - aeppaetaej dasr daeuma? festaemae uteldajdzhyntaej kaej
razdashdzysty, uyj.
7. Всегда помни о том, что всё хорошее и плохое, что ты делаешь в
жизни, обернётся тебе сторицей.
7. Mindig emlékezz arra, hogy mindazt a jót és rosszat, amit az életben
teszel, százszorosán kapod vissza.
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8. Nyhasy midaeg fyldasr qus, k’addaer dzur, staej-iu daehicaej makuy
rappael. Adaemy ’hsaen is Ыгӕ ahasmtas, dasuaej zonddzhyndaer ӕшӕ
tyhdzhyndaer chi u.
8. В разговоре больше слушай, меньше говори и никогда не бахвалься.
Среди людей много тех, кто умней и сильней тебя.
8. Beszélgetés közben többször hallgass és kevesebbet beszélj, és soha ne
dicsekedj! Az emberek között sokan vannak, akik okosabbak és erő
sebbek nálad.

9. Daehi hiz ahasm quydyjae: «Dy ta maenaej caemaej laegdaer dae?» Асу
zondahast Ыгӕ fydbylyz aerhasta Alanystonaen. Kaed dae rajguynen
baestae a?ca?gaej uarzys, uted díe uarzt quyddagícj ravdis.
9. Избегай ссор и скандалов. В ссоре с глупцом ты станешь глупее, а
умного собеседника полезнее просто выслушать.
9. Kerüld а vitákat és botrányokat! Az ostobával való veszekedés során
magad is ostobább leszel, ennél hasznosabb egy okos beszélőtársat csak
meghallgatnod is!

10. Daehi hiz hyltae ӕтӕ qaug’ataej. ^Sdylyimae hylgaengae aedylydaer
kaenys, zonddzhyny nyhasmae bajqusyn ta jenwe hyl kaenynacj Ыгӕ
pajdadíer u.
10. Опасайся мысли: „Чем ты лучше меня?”, которая много раз разру
шала Аланию. Если ты истинный патриот - докажи это делом.
10. Óvakodj az oktalan és hiú büszkeségtől, amely már sokszor okozta
Alánia vesztét. Cselekedeteiddel tegyél bizonyságot arról, hogy igazi
hazafi vagy!
11. Fyndzhy uaelqus guyhhael пжѵуп u állón aefsarmy domaentaej iu. Ciny
кӕпӕ ziany fyng fydhaerd ӕтӕ fyrnoztaen naeu.
11. Будь умеренным в еде и питье - это одно из требований аланской
этики. Торжества и поминки не повод для обжорства. Поминальные
застолья продолжительностью более часа - оскорбительны для
памяти умершего.
11. Mértékkel fogyaszd ételed és élj italoddal - a mértékletesség az alán
erkölcs egyik alapvető szabálya! Az ünnepi és a halottakra emlékező
lakomák nem jelentenek okot a falánkságra. Ha a halotti tor egy óránál
tovább tart, az sérti az elhunyt emlékét.
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12. Dmhicmn mmk’ajmn agur chyzg (Imppu), kand jm uynd mmm jse kondтӕ gassgrn пӕ, faslm jm zond ӕтӕ je ’fsarmmm gmsgm, jm binonty
ӕтӕ myggadzhy mg’daumm gmsgm.
12. Выбирай невесту (жениха) не только по красоте лица и тела, а по
наличию ума и чести, по традициям семьи и фамилии.
12. А menyasszony (vőlegény) kiválasztása során ne csak arcának és tes
tének szépségére, de értelmére, erkölcseire és családjára, nemzetsége
hagyományaira és származására is légy figyelemmel!

13. Аллон бинонтӕ бирӕ цотӕй фидауынц.
13. Забота о потомстве и воспитание в детях аланского духа - святая
обязанность осетина. Несмотря на трудности и проблемы жела
тельно, чтобы в твоей в семье было не менее трёх детей. В больших
семьях легче воспитать в них порядочность и искреннюю любовь
к родителям.
13. Az oszétok szent kötelessége gyermekeik és utódaik az alán szellemiség
ben történő nevelése. Élj bármely nehézségek között, szülessen csalá
dodban legalább három gyermek, mert a nagy családokban könnyebb
a tisztességre, a becsületre és a szülők iránti őszinte szeretetre nevelés!
14. Makuy-iu bafhmr kmcyfmndy adrnmy hatty kmnm diny mnk’armntm.
Aly admmtm dmr sty Huycaumj Imvar.
14. Никогда не оскорбляй ничьих национальных и религиозных чувств.
Каждый народ - дар божий, помни об этом всегда.
14. Soha ne sértsd meg más ember nemzeti és vallási érzéseit! Mindigjusson eszedbe: minden, a nemzet és a hit Isten ajándéka!
15. U smrystyr mmm rmstzmrdm admjmag. Nmdmr stong, nmdmr uazal,
nmdmr mmlmty tas quamm ma basmttoj dm nyfs, kmd állón adrnmy
mcmg fyrt dm, umd.
15. Будь всегда и во всём человеком чести. Пусть ни голод, ни холод,
ни страх смерти не сломят твоего духа.
15. Légy mindenkor és minden ügyedben becsületes! Ne hagyd, hogy az éh
ség, a hideg és a halál félelme megtörje a lelkedet!

