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Elõszó

Vannak szavak, amelyek tömörségükkel kü-

lönös érzelmi hatást képesek kiváltani. Ilyen az

„özvegyégetés” szó is. Megfigyeltem, hogy szinte

mindenkiben megérint valamit ez a kifejezés.

Függetlenül attól, hogy milyen alaptermészetû

vagy beállítottságú az illetõ. Mielõtt komolyab-

ban elmélyültem volna ebben a témában, én

sem tudtam róla egyebet, mint amit Verne

Nyolcvan nap alatt a Föld körül címû, 19. szá-

zadi regényébõl vagy Michael Anderson 1956-

ban készült filmadaptációjából lehetett tudni.

Ezenkívül e szó hallatán, ha igazán figyeltem rá,

mintha furcsán összeszorult volna a gyomrom.

Talán meglepõen hangzik, de ez az érzés volt

számomra az a fõ ösztönzõ erõ, amely mun-

kám során egyre behatóbb kutatásokra indított,

s ha jól meggondolom, jó néhány nehézségen

át is lendített.

Hogy miért volt rám ilyen nagy hatással ez az

érzés? Valószínûleg azért, mert rávezetett arra

az egyszerû igazságra, hogy a halálról gondol-

kodni nem más, mint az ember szabadságáról

gondolkodni. Aki ugyanis nem tekinti eleve sors-

csapásnak a halált, az átlép egy láthatatlan ka-
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pun, s onnan kezdve nem leszûkül, hanem ki-

tágul számára a lehetõségek köre. Tanulmá-

nyomban mindenekelõtt arra a rejtélyre kere-

sem a választ, hogy a halálhoz való személyes

viszonyulás Kelet és Nyugat között milyen kul-

turális különbségeket feltételez. Ennek tükrében

fény derülhet majd arra is, hogy mi a különb-

ség az öngyilkosság és az önfeláldozás sajátos

felfogása között, valamint arra, hogy miért nem

tudjuk megérteni azokat, akik elveszítették, pon-

tosabban legyõzték a halálfélelmüket.
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Miért használom az
„özvegyégetés” szót?

Az özvegyégetés szokását az idõk során kü-

lönbözõ elnevezésekkel illették. Másként nevez-

ték az indiai bennszülöttek és megint másként

az angol gyarmatosítók. Mindez azonban nem

változtatott a szokás lényegén. Ha egy asszony

férje meghalt, s a nõ özveggyé vált, erkölcsi kö-

telessége volt urát követni a halálba. Így a hû

feleség a halotti máglyán férje holttestével együtt

égettette el magát. A bennszülöttek a szanszkrit

sáhmaran vagy sáhgaman (együtt halni, együtt

távozni) kifejezést használták az özvegyégetés

rítusával kapcsolatban. Nem így az angolok, akik

az özvegyégetés fogalmát összekeverték a ha-

gyományos indiai nõideál, a szati (igaz nõ) esz-

ményével. Ez utóbbit jól ismerhetjük Baktay

Ervin India bölcsessége címû mûvébõl. Baktay

az õsi hindu nõideált bemutatva a hûséges fe-

leség négy típusát különbözteti meg. Hûséges-

nek számít tehát az a nõ:

1. Aki testi tekintetben hû az urához, de képze-

letét nem tudja féken tartani.

2. Az olyan nõ, akit vágyai ugyan más férfiak

felé vonnak, de erkölcsi erejével leküzdi vá-

”
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gyait, és meggyõzõdéssel ragaszkodik férjé-

hez.

3. Az a nõ, aki egyedül urában látja az igazi fér-

fit, a többiek közt az éltesebbeket mintegy aty-

jának, idõsebb rokonának, az egykorúakat

vagy ifjabbakat fivérének tekinti.

4. Az olyan asszony, aki egyedül urában lát fér-

fit, a többit pedig úgy tekinti, mintha nem nél-

küliek vagy nõk volnának. Minden érzését

urának adja, nincs saját akarata, mert még a

gondolatait is alárendeli párjának.

Ez az utóbbi a legmagasabb eszmény, az úgy-

nevezett szati, az igaz nõ, aki annyira egybeforr

urával, hogy nem tudja túlélni, s követi férjét a

halálba is, mert nélküle értelmetlennek tudja az

életet.” (Baktay, 1943)

Az angolok fentiekben említett nyelvi pontat-

lanságának a hátterében persze sok minden áll-

hat. Ilyen lehet például a gyarmatosítók közis-

mert érzéketlensége a bennszülöttek kultúrájával

szemben, vagy a bennszülött nõk társadalmi

helyzetének alábecsülése, nem is beszélve az

ilyen esetekben szokásos címkézésekrõl. A nyu-

gati világban mindenesetre az angolosan átírt

suttee vagy sati elnevezés terjedt el, bár az öz-
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vegyégetés indiai szokása jóval a brit gyarmato-

sítók tudósításai elõtt ismert volt már Európában.

Az ókorban Sztrabón görög történész és geo-

gráfus, a középkorban pedig Ibn Battúta, tudós

arab utazó számol be az özvegyégetés szoká-

sáról. Az önkéntesség elve egyébként már ezek-

ben a korai forrásokban említésre kerül. Rész-

ben erre utal a sáhmaran vagy sáhgaman (együtt

halni, együtt távozni) szanszkrit kifejezés is. Nem

mellékes körülmény azonban, hogy ez az ön-

kéntesség a legtöbb esetben csak korlátozott

mértékû lehet. Egyszerûen azért, mert – mint

majd különbözõ példákon látni fogjuk – az öz-

vegy kezét és lábát gyakran megkötözik még a

máglya meggyújtása elõtt. Nyilvánvalóan azzal

a szándékkal, hogy ha az áldozat meggondolná

magát, ne tudja visszavonni korábbi elhatáro-

zását. Annak oka tehát, amiért a továbbiakban

az „özvegyégetés” szót részesítem elõnyben a

többi elnevezéssel szemben, nem csupán a ma-

gyar nyelvben már megszokott szóalak prakti-

kusságában keresendõ, hanem abban a meg-

gyõzõdésemben is, hogy az esetek többségében

nem teljes mértékben önkéntes cselekedetrõl

van szó.
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India

BBBBBEVEZETÉSEVEZETÉSEVEZETÉSEVEZETÉSEVEZETÉS

A Rámájána címû eposzban a hûségét bizo-

nyító Szítá (Ráma elrabolt, majd kiszabadított

felesége) jóllehet nem volt özvegy, mégis nyu-

godt méltósággal tûrte, hogy máglyát rakjanak

neki, majd kész volt a lángokba rohanni, hogy

Ráma kétségeit eloszlassa megõrzött tisztasá-

gát illetõen. A klasszikus szanszkrit mûköltés e

remekében – amelynek népszerûsége napjain-

kig töretlenül megmaradt Indiában – találkoz-

hatunk elõször a hûséges nõtípus mintaszerû

alakjával. Válmíki, a Rámájána szerzõje így írja

le Szítá fogadalmi esküjét, amelyet tûzbe ugrá-

sa elõtt mond el:

„Ha szívem sose volt hûtlen Rámához, sose csalta meg:

a Mindenség Szemlélõje úgy oltalmazza életem!

Bár Ráma hûtlennek vél, bár tiszta erkölcsû vagyok:

ha ez igaz, a Mindenség Látója óvja életem!”

(Rámájana 1978: 337)

Szítá története és a Rámájána rendkívüli nép-

szerûsége fõként ez utóbbi jellemzõibõl fakad.

Ellentétben a Mahábháratával ugyanis a Rámá-
jána sokkal rövidebb és egységesebb stílusú,
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inkább meseeposz, mint hõsköltemény. Ebbõl

adódóan – és persze a meseszövés sajátos sza-

bályai folytán is – az említett „tûzpróba” sem

bizonyul benne halálosnak. Agni, a tûz istene

megmenti Szítát a lángokból, s visszaadja õt

kedvesének, Rámának.

Válmíki elbeszélõ tehetségét dicséri, hogy a

történet nem ér véget ezzel az idillikus képpel,

Ráma ugyanis hitelt ad az alantas szóbeszéd-

nek, s nehéz szívvel bár, de újból eltaszítja ked-

vesét. Késõbb aztán, amikor másodszor vonja

kérdõre Szítát, egyúttal el is veszíti õt. A meg-

alázott hitves fogadalmi esküje ezúttal már vég-

zetesebbnek bizonyul:

„Ahogy igaz: Rámán kívül nem élt szívemben senki más,

úgy nyíljék meg alattam most a Földnek istenasszonya!

Ha igaz, hogy csak õt féltem testben, szóban, szívemben is,

úgy nyíljék meg alattam most a Földnek istenasszonya!”

(Rámájána 1978: 366)

S a csoda megtörténik, mert így nyeli el végül a

Föld a hûséges Szítát Ráma szeme láttára. A cso-

da világot magyarázó, felnõttbölcsességet meg-

õrzõ szerepe azonban arra is rámutat, hogy a

mesei lényeg a mögöttes tartalmakban keresen-

dõ. Válmíki meséje itt megkettõzni látszik a nép-

mese egységes világát, azaz a csoda nélküli min-
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dennapi világot olykor képes kimondatlanul is

kritikai viszonyba állítani, s így ötvözni a mese

varázsvilágával.

A hû feleség, azaz a szati irodalmi õsképének

éppen ezért sokféle értelmezése lehetséges. A

szerencsétlenül járt Rámát a költemény további

részében Brahmá, az univerzum teremtõje az-

zal vigasztalja, hogy a túlvilágon ismét találkoz-

hat majd kedvesével, s az Égben egybekelhet

vele. A történet többrétegû jelentése azonban

ettõl függetlenül is nyilvánvaló, mint ahogy az

is, hogy nem valóságos, hanem szimbolikus

eseményekrõl van szó. A második eskü kikény-

szerítése például úgy is felfogható, hogy az a

férfi, aki nem bízik eléggé felesége iránta való

érzelmeiben, s minduntalan próbára akarja tenni

õt, éppen ezáltal vet alapot saját balsorsának, s

szakítja el végül életük közös fonalát.

Az eposzi tûzpróbát úgymond szó szerint ven-

ni, és ennek megfelelõen értelmezni a házas-

társi hûséget, kétségtelenül balgaságra vallana.

Mégis, mint a történelem során már annyiszor

bebizonyosodott, mindennek az ellenkezõje is

megtörténhet. A legmagasztosabb eszméket

gyakran éppen az a fajta fanatizmus tudja visszá-

jára fordítani, amely szellemtelenségét azzal pró-

bálja pótolni és igazolni, hogy dogmákká mere-

víti a fennkölt igazságokat. Európában például,
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a mai napig sokan Machiavellinek tulajdonítják

„a cél szentesíti az eszközt” mondást, ami szin-

tén torzítás, ha úgy tetszik „merevítés” eredmé-

nye. Machiavelli mondása ugyanis eredetileg így

szól: „A következmény megbocsátja a tényt”

(l’effetto scusa il fatto) – ez korántsem ugyanaz,

mint az elõzõ állítás. Valami hasonló történhe-

tett az önfeláldozás nemes eszméjével is a ko-

rabeli Indiában, amely végsõ soron egy mellék-

ágon így nõhette ki magát szélsõséges eszmévé.

Ez az eszme azonban, ne felejtsük el, csak egyet-

len a számos öröklött hagyomány közül.

VVVVVALLÁSIALLÁSIALLÁSIALLÁSIALLÁSI     GYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREK

A következõkben tehát nemcsak a nyugaton

mindmáig kevéssé ismert kulturális (vallási) hát-

teret igyekszem felvázolni, hanem egyúttal an-

nak bemutatására is kísérletet teszek, hogy a

mai hinduizmus számos párhuzamos tradíció

szintézise révén alakult ki. Mindamellett igen

nyitott arra, hogy különbözõ, meghatározó szel-

lemiségû tanítómesterek hatására változzon és

fejlõdjön. Lényegében egészen a korai idõktõl

fogva jellemzõ e vallásra a különbözõ értelmezé-

sek rendkívül tág mozgástere, a szent könyvek

sokféle magyarázta. Ebbõl adódóan a kulturális

(vallási) háttér bemutatása közben egyszerre több

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3820



I N D I A

21

meghatározó hagyományt szeretnék szem elõtt

tartani, amelyek rendszerint önálló fejlõdési vo-

nalat követtek, s csak ritkán csaptak össze vagy

olvadtak össze új ágakká.

Az özvegyégetés vonatkozásában tehát min-

denekelõtt a következõ kérdés vetõdik fel. Mi-

lyen vallási gyökerei vannak ennek a rendkívüli

szenvedést okozó, éppen ezért különleges bá-

torságot, önfegyelmet és eltökéltséget igénylõ

öngyilkossági formának?

A hinduizmuson belül bizonyíthatóan történ-

tek kísérletek arra vonatkozóan, hogy az öz-

vegyégetés rítusát vallási érvekkel, szövegidéze-

tekkel igazolják, illetve, hogy ezek érvényességét

elvitassák vagy megcáfolják. A Bráhma Puráná-
ban például (Br. P. 80. 75) egyenesen ezt olvas-

hatjuk: „egy nõ legszentebb kötelessége, hogy

férje után feláldozza magát” (Sheth, 1979: 103).

Az ilyen és ehhez hasonló állítások, elõfordulási

helyüktõl függetlenül, sokféleképpen értelmez-

hetõk, annak megfelelõen, hogy ki melyik ol-

dalt kívánja erõsíteni. Az özvegyégetést ellen-

zõk egyik legkorábbi képviselõje valószínûleg

Bánabhatta (7. század) indiai tudós és költõ volt,

aki meglepõ józansággal öngyilkos és értelmet-

len cselekedetnek minõsítette azt. A másik el-

lenzõ, Medhátithi (9. század) híres bölcselõ volt,

aki Bánabhattához hasonló következtetésre jutott,
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hozzátéve, hogy ha az özvegyáldozat nem más,

mint öngyilkosság, akkor ezt a Védák egyértelmû-

en tiltják. A késõbbiekben viszont olyan híres tu-

dósok és kommentátorok, mint Vidzsnyánesvara
(11. század), majd késõbb Mádhavácsárja (14.

század) arra törekedtek, hogy a vallásból is iga-

zolják az „együtthalás” erényes eszményét. Ma-

gyarázatuk szerint az özvegyek önfeláldozási rí-

tusa nem tekinthetõ öngyilkosságnak, hanem

sokkal inkább olyan áhítatos tettnek, amely ké-

pes megtisztítani a házaspárt bûneitõl, sõt bizto-

sítja számukra az újraegyesülést a halál utáni élet-

ben. Ez a felfogás természetesen nyomot hagyott

a Rámájánánál jóval fiatalabb szanszkrit mese-

gyûjteményekben is. Jó példa erre a Hitópadésa

alábbi fogadalmi verse (Mesefolyamok óceánja,
1982):

Ahány szõrszál a férfitestre nõtt

(Ez rengeteg-sok, milliót jelent),

Annyi évre a Menny fogadja õt,

Ki férje után máglyatûzre ment.

Miként a kígyót könnyen kiszedi

A jó kígyász a korhadék közül,

A gyehennából akként menti ki

Urát a nõ, ha máglyatûzre ül.
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Ha öleli a tûzön az urát,

S lelkét kiadja szép szerelmesen,

Az ilyen nõnek az Ég megbocsát,

Eltörli bûnét, bár ezer legyen.

Örökre övé az ég csarnoka,

Ha urát karján röpteti oda.

Kit férjhez adott atya vagy fivér,

Férjének legyen édes asszonya,

És szófogadó legyen, amíg él,

Megholt urát se gyalázza soha.

A szöveg konkrétsága és szépsége miatt, ér-

demes néhány mondat erejéig elemezni ezt a

költeményt. A versbõl azonnal kitûnik, hogy a

hindu túlvilág-elképzelés merõben más, mint a

nyugati vallásoké. A halál itt kevésbé ölt végze-

tes jelleget, mint másutt. A lélekvándorlás kö-

vetkeztében nem egyszeri, végleges esemény.

Sõt, a Mennyben is csak ideig-óráig tartózkod-

nak: „annyi évre a Menny fogadja õt”. A házas-

pár együvé tartozását érzékelteti, hogy a magát

feláldozó özvegy érdemes cselekedetével nem-

csak a saját bûneit törli el, hanem férjét is képes

megmenteni az alacsonyabb létformától. Miu-

tán azonban élvezték a mennyei örömöket, s

ezáltal felélték jámbor tetteik eredményét, újra
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és újra meg kell születniük mindaddig, míg ki

nem szabadulnak az élet és a halál körforgásá-

ból. Figyelemre méltó még a költemény „Örökre

övé az ég csarnoka, / Ha urát karján röpteti oda”

versszaka is. Ez utóbbi kijelentés a szövegössze-

függésbõl adódóan arra utal, hogy ha valaki eljut

a szellemi odaadás meghatározott szintjére, azt

újraszületése után sem veszítheti el.

Ezek után látnunk kell azt is, hogy az özvegy-

égetés ideológiája miként kapcsolódik a hin-

duizmus eszmerendszerének fõáramához. Ez

utóbbi szerint ugyanis a halál nem az élet vége,

hanem annak tetõpontja, legértékesebb pilla-

nata. Ekkor dõl el, hogy a testtel nem azonos

lélek merre veszi útját, s mit tud hasznosítani

korábbi tapasztalataiból. A lélek vagy egy má-

sik testbe kerül, vagy kilépve az újraszületések

sorozatából, megtérhet valódi hazájába, az

örökkévalóságba. A halálnak ilyen mértékû elfo-

gadása és mûvészete mind a mai napig idillinek

tûnik a nyugati világ számára, ahol a középkor-

ban az egyház, a felvilágosodást követõen pedig

az orvostudomány lép az egyén és a halál közé,

kialakítva ezzel a kiszolgáltatottság érzését és a

másik világtól való alapvetõ félelmet. A nyugati

ember rohanó életritmusát, türelmetlenségét,

haláltól való idegenkedését ugyanakkor – egyes

keleti gondolkodók szerint – éppen az egyet-
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len, egyszeri élet uralkodó képzete magyaráz-

za. Nem ez a helyzet a hindu kultúrában. Az

özvegyégetés ideológiája éppen azért tud lát-

szólag zökkenõmentesen szervülni a valláshoz,

mert a hinduizmus viszonya a halálhoz – jólle-

het korántsem helyesli a rituális öngyilkosságot

– alapvetõen nem ellenséges. A hinduizmus

magasrendû hagyománya és a szélsõséges

szektásság között az igazi választóvonal tehát

máshol és mélyebben húzódik.

A korábban említett nagy indiai eposzok, a Ma-
hábhárata és a Rámájána keletkezésének idejé-

ben, az ún. epikus korban (kb. i. e. 500 és i. sz.

100 között) már jelen van a hindu kultúrában

egy sajátos családeszmény, a pátivratja-ideál,

melynek lényege az, hogy a feleség minden-

ben teljes odaadással szolgálja a férjét. E ha-

gyományos értelmezés szerint a férj szolgálata

nem valamiféle rabszolgaság, hanem a házas-

társi hûség jele, amelyre azért van szükség, mert

ez vezet a valódi családi harmóniához, s olyan

rejtett erõtartalékhoz, amely nehéz idõkben is

képes összetartani a családot. Az a nõ tehát, aki

az Urat (páti-paramesvara) látja a férjében, és

neki szenteli egész életét, bizonyosan nem fog

letérni az erény ösvényérõl. Ez a meggyõzõdés

manapság is fellelhetõ, így például erre utal

egyes hindu közösségekben az ún. szimbolikus
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szati szokása, amelynek során az özvegy halott

férje mellé fekszik, hogy jelképesen eljátsszon

egy ceremóniát, amely a házasságkötés és a

halotti szertartás közös elemeibõl áll, anélkül

persze, hogy az életét feláldozná. Azonban, mint

oly sok szellemi formációnak, a pátivratja-ide-

álnak is létrejött egy szélsõséges változata, amely

egyrészt vallási fanatizmusból, másrészt nagyon

is gyakorlati, gazdasági okokból félremagyaráz-

ta és eltorzította az eredeti, többnyire átvitt érte-

lemmel bíró tanítást. Ennek következtében

egyes közösségekben nemcsak szó szerint vet-

ték a fentiekben vázolt vallási elveket, hanem

azokra az özvegyekre is kiterjesztették, akiknek

nem állt szándékukban föláldozni és elégettetni

magukat férjük holttestével. Ettõl a pillanattól

kezdve a vallási tételek óhatatlanul a közösségi

erõszak részévé váltak. S teret kaptak azok a

szélsõséges nézetek, amelyeknek már semmi

közük nem volt az eredeti magasztos eszmé-

hez. Az ily módon létrejött és szektássá vált

pátivratja-ideológia lényege az alábbi három

szélsõséges állításban foglalható össze:

1. A nõ érzékisége folytán bûnös természettel

rendelkezik, s alárendeltje a férfinak.

2. A feleség úgy tekintsen a férjére, mint az élõ

istenre.
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3. A dolgok természetes rendje az, hogy a férfi

irányít, és a nõ ellenvetés nélkül követi õt.

Ezek a durva és ártalmas félreértelmezések

eredetüket tekintve ugyan kétségkívül a hindu-

izmusból származnak, ám annak belsõ lénye-

géhez – például a megértõ türelmesség elvéhez

– nem sok közük van, ahogy az inkvizíciónak

sincs a keresztény eszmeiséghez. Ez utóbbi ha-

sonlat természetesen csak részben állja meg itt

a helyét, mivel a hinduizmus nem krédón ala-

puló vallás, és nagy hatalmú egyházi irányítói

sincsenek. Sokkal inkább tekinthetõ egy – ala-

pító és részletesen elõírt vallásgyakorlat nélküli

– társadalmi és etikai normarendszernek, amely-

ben, éppen a nagyfokú szabadság miatt, nehéz

a vallásos radikalizmus hatásos ellenszerét meg-

találni.

HHHHHINDUINDUINDUINDUINDU     RENESZÁNSZRENESZÁNSZRENESZÁNSZRENESZÁNSZRENESZÁNSZ

Az özvegyégetés szokását a gyarmati Indiá-

ban kezdetben az angol hatóságok rendõrei

igyekeztek megakadályozni, de tevékenységük-

höz – a bennszülött lakosság ellenkezését ta-

pasztalván – folyamatos és egyértelmû hivata-

los támogatást nemigen kaptak. A rendõrök

bátor szerepvállalásának hátterében mindezek
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ellenére az állhatott, hogy az özvegyégetés ce-

remóniáját, függetlenül annak vallási jellegétõl,

elsõsorban erõszakos bûncselekményként ítél-

ték meg. Jutalmuk az életmentésért azonban

többnyire a helyiek heves szitkozódása és kõ-

zápora volt. A Kelet-indiai Társaság óvatossága

feltehetõen abból a keserû tapasztalatból fakadt,

hogy az ilyen beavatkozási kísérletek egyre gyak-

rabban komoly, olykor véres konfliktusokhoz

vezettek a bennszülöttekkel. Éppen ezért az elsõ

törvényes tiltás elég sokáig váratott magára.

1798-ban hoztak ugyan egy tiltó rendeletet, de

ez csak Kalkutta városán belül volt érvényes.

Máshol viszont ugyanúgy folytatódott minden,

mint azelõtt.

Az angol protestáns egyházak, s fõként an-

nak Indiában élõ tagjai, ekkoriban kezdtek kam-

pányba az özvegyégetés ellen, õk azonban ter-

mészetesen a kereszténységre való áttérítés

szándékával közeledtek az indiaiakhoz. E moz-

galom egyik ismert vezéralakja, William Carey

baptista misszionárius és orientalista volt, aki

1799-ben megalapította a Kalkutta közelében

fekvõ serampuri missziós telepet. Carey elõször

a bengáli nyelvet tanulta meg, hogy kommuni-

kálni tudjon a bennszülöttekkel, késõbb aztán

olyannyira beleásta magát a helyi nyelvek vilá-

gába, hogy számos szótár és nyelvtankönyv
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megírása mellett lefordította az Újszövetséget

több nyelvre, így például bengálira és szanszk-

ritra is. Nyelvtudásának köszönhetõen a ben-

gáli panditokkal, azaz tudósokkal szanszkritul,

India õsi és szakrális nyelvén tudott társalogni,

akik felvilágosították arról, hogy az özvegyége-

tés szokásának valójában nincs alapja a hindu

szent könyvekben. Carey ebbõl adódóan még

erõteljesebben támogatta a Kelet-indiai Társa-

ság azon törekvését, hogy brit felségterületen

mindenütt vessenek véget a szatinak, más szó-

val az özvegyégetésnek. Ez az elképzelés azon-

ban, bármennyire is a józan ész pártján volt,

még sokáig hiú ábrándnak bizonyult.

Miközben Carey és követõi – kétségtelenül jó

szándéktól fûtött buzgóságból – a keresztény-

ség meghonosításán munkálkodtak Indiában,

olyanok is akadtak a mûvelt bennszülöttek kö-

zött, akik e „kézenfekvõ megoldás” helyett, a

nemzeti érzéseknek is teret engedve, inkább

saját vallásukat kívánták megreformálni. Ez

utóbbiak egyike volt Rám Móhan Rój, a bengáli

hindu reformer. Ahhoz azonban, hogy a mo-

dern India egyik alapító atyjának is tartott Rám

Móhan Rój tevékenységét jobban megérthes-

sük, közelebbrõl kell szemügyre vennünk for-

dulatokban gazdag életét, annál is inkább, mert
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megtudhatjuk belõle a legfontosabbat: azt, hogy

voltaképpen mit is jelent a hindu reneszánsz.

Rám Móhan Rój szülei konzervatív bráhminok
voltak, így fiukat tizenkét éves koráig egy falusi

iskolába járatták, ahol az anyanyelvén, vagyis

bengáliul tanulhatott. Ezt követõen a fiatal Rój egy

hagyományosan muszlim székhelyre, Patnába

került, ahol a perzsa és az arab nyelvvel is meg-

ismerkedett. Arabtudása lehetõvé tette számára,

hogy a Koránt és a szúfi szentek munkáit erede-

tiben olvassa. Ugyancsak arab fordításban olvasta

Arisztotelész és Platón mûveit. Szélesedõ látó-

köre azonban nem óvta meg bizonyos konflik-

tusoktól. Tizenhat éves korában – a bálvány-

imádásról vitatkozva – összeütközésbe került

ortodox meggyõzõdésû apjával, s ennek követ-

keztében elhagyta a szülõi házat. Ezt követõen

Észak-Indián keresztül három évre Tibetbe uta-

zott, ahol alkalma nyílt rá, hogy közvetlen kö-

zelrõl megismerje a buddhizmust. Csalódással

töltötte el, hogy a tibeti lámák istenként tisztelik

Buddha személyét, s elhatározta, hogy az õsi

zarándokhelyként is jól ismert Váránasziba, vagy

más néven Benáreszbe megy, hogy ismét a hin-

duizmus felé forduljon, s a hindu szent köny-

vek szanszkrit szövegeit tanulmányozza. Szer-

teágazó tudása és nyelvi ismeretei jelentõs

szerepet játszottak abban, hogy 1803-ban állást
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kapott a Kelet-indiai Társaságnál. Tanulmányait

azonban ekkor sem hagyta abba, s amikor 1809-

ben Rangpurba küldik, nem mulasztja el, hogy a

dzsainizmus hitelveivel is megismerkedjen. Eb-

bõl következõen Rój össze tudta vetni ezen val-

lások tanításait a védikus filozófiával, s kigyûjtöt-

te az általa legjobbnak vélt elgondolásokat. Nem

meglepõ, hogy e nyitott szellemû ifjút bizonyos

szempontból vonzotta a kereszténység is, külö-

nösen az unitárius egyház hitelvei, ezért aztán

néhány hívõ azt tanácsolta neki, hogy térjen át a

kereszténységre, de õ udvariasan elutasította az

ajánlatot. Rój mindig is a saját céljait követte, így

néhány év múlva elhagyta a Kelet-indiai Társa-

ságot. S bár kezdetben nem nézte túl jó szemmel

a britek tevékenységét Indiában, felnõtté érve be-

látta, hogy bizonyos elõnyökkel is jár a britek jelen-

léte szülõföldjén, például az oktatásügyben új, ko-

rábban elképzelhetetlen lehetõségek nyíltak meg

honfitársai számára. Vállalkozó kedve folytán saját

pénzét fektette be egy olyan iskola alapításába, ahol

matematikát, politikatudományt és angolt taní-

tottak, mivel úgy gondolta, hogy ezeknek a mo-

dern tárgyaknak az ismerete segíti majd az indi-

aiakat abban, hogy jobban megállják a helyüket

a mindennapi életben.

Az, hogy Rój az özvegyégetés gyakorlata el-

len fordult, nemcsak megrázó személyes tapasz-
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talataiból adódott – szemtanúja volt ugyanis só-

gornõje szatijának –, hanem vallási felfogásá-

ból, erkölcsi meggyõzõdésébõl is. Elmélyülve a

különbözõ vallási szövegek vizsgálatában, hitelt

érdemlõen bizonyította be, hogy a szati nem

eredményez felszabadulást, üdvösséget (móksa)
a férj számára, hiszen minden ember a saját sor-

sáért felelõs. Sommás megállapítása szerint az

özvegyégetés szokásának valódi mozgatórugója

gyakran a rokonoknak az elhalt férj öröksége utá-

ni mohóságából fakad. Ráadásul egyre inkább

meggyõzõdésévé vált, hogy a nõk egyenlõ jo-

gokat élveznek a férfiakkal. Rendíthetetlen

szatiellenes erõfeszítései, amelyek petíciók írá-

sából, polgárõrség szervezésébõl álltak, a nõk

iskoláztatásának és örökösödési jogának elis-

merésére irányultak, végül meghozták a gyü-

mölcsüket akkor, amikor William Bentinck, a

Kelet-indiai Társaság kormányzója 1829-ben

törvényesen betiltotta a szatit.

Ez persze egyáltalán nem jelentette azt, hogy

az özvegyégetés szokása végleg a múlt süllyesz-

tõjébe került volna. A tiltás érvényesítése nem

ment könnyen, 1839-ben, vagyis a szatiellenes

törvény meghozása után tíz évvel, Maharadzsa
Rándzsit Szing halálakor például tizenegy nõt –

négy feleségét és hét rabszolganõjét – égettek

el a halotti máglyán.
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Rám Móhan Rój erõfeszítései mégsem voltak

hiábavalóak. Az általa 1828-ban elindított ún.

Brahmá-Szamádzs (Isteni Társaság) mozgalom

ugyanis egyre nagyobb erõvel azt sürgette, hogy

az észérvek váljanak a hinduizmus igazi alapjá-

vá, s a valódi elõrelépés érdekében – fõként az

oktatás és a tömegkommunikáció terén – csök-

kenteni kell az elmaradott indiai és a nyugati

társadalmak közötti szakadékot. Ez a kezdetben

csak néhány bengáli értelmiségibõl álló marok-

nyi csoport világos és határozott elképzeléssel

rendelkezett a jövõrõl. Az iszlám, a keresztény-

ség és a modern tudományok hatására egyrészt

a hindu vallás tisztaságához akart visszatérni,

másrészt gyakorlatias módon India politikai és

gazdasági reformjára is törekedett. Tény, hogy a

19. század második felétõl a Brahmá-Szamádzs

tevékenysége folytán olyan szellemi ébredés vette

kezdetét elsõsorban a bengáliai értelmiség köré-

ben, amelyet leginkább az itáliai reneszánszhoz

hasonlíthatunk. A brit uralom hatására szinte ész-

revétlenül kialakult az indiai középosztály, elsõ-

sorban azokból, akik éppen az angol nyelvû

oktatás révén tudtak kiemelkedni környezetük-

bõl. Olyan irodalmi és szociológiai mûvek szü-

lettek, amelyek megkérdõjelezték a hinduizmu-

son belül korábban meggyökeresedett ortodox

álláspontokat. A társadalmi és vallási reformo-
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kat hangoztató új szemléletmód hamar megta-

lálta az utat a szélesebb néprétegek felé. Ennek

titka fõként a világos alapelvekben és az egy-

szerûségben rejlett. Országszerte hasonló tár-

saságokat alakítottak, s függetlenül a helyi sajátos-

ságoktól, a legfontosabb kérdésekben egyetértés

mutatkozott közöttük. Így például nem hittek töb-

bé a szent könyvek megfellebbezhetetlen tekinté-

lyében, szembefordultak a kasztrendszer különbö-

zõ megszorításaival, a karma és az újraszületés

elvének elfogadását pedig az egyéni meggyõzõdés

körébe utalták.

Mivel a Brahmá-Szamádzs következõ nagy ve-

zéralakja a költõ Rabindranath Tagore édesap-

ja, Debendranath Tagore volt, a fellendülõ indi-

ai reformmozgalom egyik központja éppen a

Tagore-ház lett. A hagyományt teremtõ család-

ban a legfiatalabb és egyben legígéretesebb te-

hetség a késõbb Európában is híressé vált

Rabindranath Tagore volt, akinek már tizennégy

évesen megjelentek versei és kritikai tanulmá-

nyai a bátyja által szerkesztett irodalmi folyó-

iratban. Rabindranath életére – aki késõbb Ang-

liában folytatta tanulmányait – nagy hatással

voltak a hindu reneszánsz eszményei. A költé-

szet mellett festett, zenélt és szociológiai érte-

kezést is írt, amelyben a hindu házasság árny-

oldalait mutatta be. Ezen túlmenõen irodalmi
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elbeszéléseiben fokozatosan egy olyan új indiai

világ bontakozott ki, amely távol áll az eposzok

idealizált világától, de az angolok által lenézett

primitív bennszülött világ sémájától is.

Mahámáyá címû mûve, amely egy özvegy-

égetés elbeszélése, történeti-lélektani szempont-

ból is elgondolkodtató (Tagore, 2003). Erre a

szerzõ konkrét utalást tesz az elbeszélésében:

„Az olvasó ne tartsa ezt a történetet a képzelet

szüleményének. Abban az idõben, amikor a

sáhmaran szokás létezett, az ilyen esetek meg-

történtek, ha ritkán is” (2003:15). A sáhmaran

(együtt halni) kifejezés jelentõségét külön kiemeli

itt az a tény, hogy az özvegyégetés szokására

Tagore szándékosan nem az angolok által el-

terjedt „szati” megjelölést használja. Így nézõ-

pontját képes szinte egyetlen szóval jelezni az

olvasónak. Van azonban egy másik fontos vo-

nása is Tagore történetének, mégpedig az, hogy

olyan özvegyégetést ábrázol, amit nem tudtak

teljesen elvégezni. Következményei azonban így

is lesznek. Érdemes behatóbban megismerni.

Az elbeszélés fõ alakja Mahámáyá, a huszon-

négy éves lány, aki egy valaha híres fõúri csa-

lád sarja. Mivel a lány szülei már nem élnek, a

szokásoknak megfelelõen bátyja viseli gondját.

Mahámáyá szerelmes lesz gyermekkori pajtá-

sába, Rádzsíbba, aki megkéri a kezét. Házassá-
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guk azonban komoly akadályba ütközik. Rád-

zsíb alacsonyabb kasztbéli származása lehetet-

lenné teszi a hagyományos esküvõt. Ezért a fia-

tal párnak – hogy tervét megvalósítsa – meg

kellene szöknie. Mahámáyá bátyja azonban tu-

domást szerez szerelmükrõl, s arra kényszeríti

húgát, hogy menjen feleségül egy haldokló

bráhminhoz. Így közvetlenül az esküvõ utáni na-

pon Mahámáyá özvegy lesz, s a szokásoknak

megfelelõen halotti máglyát készítenek számára.

Tagore így írja le az eseményeket: „Mahámáyát,

kezét és lábát összekötözve, a máglyára helyez-

ték, és a kijelölt idõpontban meggyújtották a mág-

lyát. A tûz zúgva lángolt fel, de hirtelen erõs szél

támadt, és megindult a felhõszakadás. A szertar-

táson részt vevõ emberek a zarándokok kunyhó-

jában kerestek menedéket. Az esõ eloltotta a mág-

lyát, de a Mahámáyá kezét összekötõ zsinórok

elégtek. Mahámáyá felemelkedett, az égési se-

bek fájdalmával nem törõdve, egyetlen nyögést

sem hallatva kibontotta lábán a köteléket. Azután

testét az elégett ruha rongyaiba takarva, majdnem

meztelenül, leszállt a máglyáról.” (Tagore 2003:15–

16) A történet azonban itt még nem ér véget.

Mahámáyá ösztönösen Rádzsíbhoz menekül, aki

a kezdeti öröm után hiába várja az ígért boldogsá-

got. Mahámáyá ugyanis csak azzal a feltétellel

marad mellette, ha megégett arcát örökké fátyol
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mögé rejtheti. A lány kérése véget nem érõ gyöt-

rõdést okoz Rádzsíbnak. Ezért egy napon, mikor

már nem bírja tovább, meglesi az alvó lány arcát.

Az álmából felriadt Mahámáyá kétségbeesésében

elmenekül Rádzsíbtól.

Az elbeszélés számos fontos dolgot tár elénk.

Az indiai család elsõ és legszembetûnõbb vo-

nása: szigorúan patriarchális jellege. A család feje

hagyományosan a férj, az apa, ha õ nem él,

akkor a fivére, ha õ sincs, akkor a fiúgyermek.

Így Mahámáyá esetében a családfõ egyértelmû-

en a bátyja. Különös jelentõséggel bír az a tény

is, hogy Mahámáyá huszonnégy éves, tehát

Indiában mondhatni vénlánynak számít. Ami az

özvegyégetésre vonatkozó részleteket illeti, le-

gyen az akár önkéntes, akár nem, a megkötö-

zött kéz és láb ténye nem kíván különösebb

magyarázatot. Tagore történetében tehát nem

csupán az a tragikus elem, hogy a kasztbéli sza-

bályok lehetetlenné teszik a különbözõ szárma-

zásúak közötti házasságot, hanem az is, hogy a

családjukból kiszakadt vagy elûzött nõk sorsa a

szívszorító semmibe vezet. Azaz – munkalehe-

tõség híján – koldussá vagy prostituálttá lesznek.

Ez a fajta ábrázolásmód azért is rendhagyó,

mert megkérdõjelezi a karma tanításának, a cse-

lekvés ok-okozati elvének hagyományos felfo-

gását. Tagore éppen a történet befejezetlensé-
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gével érzékelteti: nem biztos, hogy az életben

minden jó tett meghozza a jutalmát, s minden

gonosz tett elnyeri a büntetését. Csak egyet tud-

hatunk: ha helyesen akarunk élni, nem tehe-

tünk mást, mint hogy követjük a lelkiismeret

szavát.

20. 20. 20. 20. 20. SZÁZADISZÁZADISZÁZADISZÁZADISZÁZADI     ÖZVEGYÉGETÉSEKÖZVEGYÉGETÉSEKÖZVEGYÉGETÉSEKÖZVEGYÉGETÉSEKÖZVEGYÉGETÉSEK

A függetlenné válás után, 1947-ben új fejezet

kezdõdött India történetében. Az angolok távo-

zása ugyanis nemcsak a szabadság kivívását je-

lentette az ország számára, hanem temérdek

gond és baj felszínre kerülésével is együtt járt.

Ennek ellenére alapvetõ változások történtek a

társadalmi élet szinte valamennyi területén, így

a nõk jogainak terén is. A házassági törvény en-

gedélyezte a házasságot különbözõ kasztbeli és

vallású felek között. Kötelezõvé tette a mono-

gámiát, és felruházta a válás jogával a férfit és a

nõt is. Az örökösödési törvény jogot adott a lány-

nak, az özvegynek és az anyának, hogy a férfi

halála után egyenlõképpen örököljenek. Egyenlõ

jogot ad az örökségre a fiúnak és lánynak. Meg-

engedi a feleségnek, hogy a szüleitõl kapott va-

gyonával a házasság ideje alatt is szabadon ren-

delkezzék, és nem engedi meg a rendelkezést

errõl a vagyonról a férjnek. A hozománytörvény

(1961) kimondja, hogy hozományt követelni
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bírsággal vagy börtönnel, vagy mindkettõvel

büntetendõ. Ám annak, hogy az új törvények

sok esetben mégis csak a deklarációk szintjén

maradtak, számos oka van.

Ezek közül az egyik legsajátosabb az, hogy a

hatalmas, 28 tagállamból álló országban a tör-

téneti-kulturális fejlõdés a régmúlttól kezdve

meglehetõsen eltérõ ütemû. Az európai fejlõ-

dés hagyományos korszakmodellje éppen ezért

India fejlõdésére nem is alkalmazható. A mai

Indiában a hivatalos nyelvek száma 15, de eze-

ken kívül sok száz kisebb nyelv és dialektus is-

mert. Ezeknek a népeknek mind külön kultúrá-

ja, helyi szokásrendszere és önálló vallási élete

van. A rendkívüli kulturális és gazdasági eltéré-

sek következtében a modern, nyugati életmód

éppúgy megtalálható itt, mint az õsi, 2500 éves

életformák. Ugyanez a sokszínûség jellemzõ a

mai házassági szokásokra is. Míg a világtól el-

dugott falvakban nem ritka a gyermekházasság,

addig a nagyvárosi középosztály körében diva-

tosak a Bollywood* -stílusú, nyugatias esküvõk.

Tény, hogy még ma is vannak olyan világtól

elzárt helyek Indiában, ahol a falusi közösség

* Bollywood: a világ legnagyobb filmgyártója a Bollywood
néven ismert bombayi filmgyár, amely évente több fil-
met készít a hazai és a nemzetközi piacra, mint az ame-
rikai Hollywood.
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nyomására az újdonsült özvegy, férje halálát kö-

vetõen, halotti máglyára akarja vetni magát.

1996-ban például Madhja Prades tartományban

az 54 éves Betola Bairól elterjedt a hír, hogy

férje halála után szatira készül (Indian Express,

2001). Másnap hatalmas tömeg gyûlt össze a

faluban, hogy az esemény tanúja lehessen. Ám

mielõtt a szertartásra sor került volna, Betola

Bai négy fia a faluba érkezett, hogy megvédjék

anyjukat. Egy hasonló esetet a helyi rendõr aka-

dályozott meg egy bejelentésnek köszönhetõ-

en. Mindez 171 évvel az után történt, hogy Lord

William Bentinck törvényen kívül helyezte a szatit

Indiában. Ennek a jelenségnek az egyik feltûnõ

vonása ma is az, hogy a helyi társadalom igen

nagy várakozással tekint az ilyen események elé,

és látni akarja azokat. 1979 óta öt olyan esetrõl

lehet tudni, ahol az özvegyégetést akadály nél-

kül végrehajtották, s mindezt persze tömegek

nézték végig. A látványosság természetének

megfelelõen, minél fiatalabb az özvegy, annál

jobban felszínre kerül a szenzációéhes kíván-

csiság. E tekintetben a legnagyobb megdöbbe-

nést és egyben a legismertebb botrányt a mind-

össze 18 éves Roop Kanwar váltotta ki azzal,

hogy föláldozta magát férje halotti máglyáján.

1987. szeptember 4-én egy Deorala nevû kis

faluban a 18 éves özvegy máglyahalálát több
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százan nézték végig. Roop Kanwar hét hónap-

pal korábban ment férjhez Maal Singhhez, aki-

vel elõtte csak egyetlenegyszer találkozott. A férj

halálát követõen a fiatal özvegy piros esküvõi

ruhába öltözött, s a halottas menet élén végig-

vonult a falu közepén, hogy fellépjen a máglyá-

ra. A máglyát saját családja készítette el körülte-

kintõ gondoskodással. A lányukat férje holtteste

mellé ültették. Miután a szertartás véget ért, a

rokonok a tiszta anya (szati mata) tiszteletére

étellel vendégül látták a sokaságot. Az indiai

sajtóban a legnevesebb újságok is egymással

ellenkezõ véleményen voltak az esetrõl. A fiatal

özvegy által végrehajtott szati önkéntességét

mindmáig megkérdõjelezik. Maga a falu nem

sokkal késõbb hatalmas zarándokhellyé vált. Az

indiai közvéleményt nem várt módon megosz-

totta ez az esemény. Ekkor vált nyilvánvalóvá,

hogy a politikusok és a magas rangú állami tiszt-

viselõk körében is akadtak olyanok, akik Roop

Kanwart istennõként tisztelték tettéért.

Ugyanebben az évben az indiai országgyûlés

jóváhagyásával életbe lépett a szati elkövetésé-

vel kapcsolatos (megelõzõ szándékú) törvény,

amely mindenekelõtt nyomatékosítja, hogy a

„szati” élve elégettetést vagy eltemettetést jelent.

S bárki, aki elköveti vagy megkísérli elkövetni

ezt a tettet, az indiai büntetõtörvénykönyv sze-
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rint egy évig terjedõ börtönbüntetésre, vagyoni

bírságra, illetve mindkettõre büntethetõ. Külö-

nös szigorral jár el a törvény azok ellen is, akik

bármilyen módon segédkeznek – akár közvet-

lenül, akár csak közvetetten – a szati elköveté-

sében. Ez utóbbiak a törvény szerint egyértel-

mûen bûnpártolóknak minõsülnek, s tettük

súlyának megfelelõen halálbüntetéssel vagy élet-

fogytiglani börtönbüntetéssel sújthatók. Vége-

zetül, aki bármilyen tettével dicsõíti vagy ma-

gasztalja a szatit – akár az elkövetés elõtt vagy

után –, az egytõl hét évig terjedõ szabadság-

vesztéssel és pénzbírsággal büntethetõ. Példa

nélküli az is, hogy e törvény a húsz évnél nem

korábbi szatiemlékhelyeket vagy templomokat

„haladéktalanul eltávolítandónak” minõsíti. Igaz

ugyan, hogy ezt az utasítást pontosítandó, egy

évvel késõbb, 1988-ban újabb jogi határozat

született. Ebben elrendelik, hogy az eltávolítan-

dó emlékhelyek, templomok tulajdonosait vagy

lakóit az állami kormányzat, kilencven nappal a

rendelkezés végrehajtása elõtt köteles kiértesí-

teni a tervezett intézkedésrõl. Továbbá, a hely-

ben eljáró tisztviselõnek elõzetesen egy tulajdoni

leltárt kell készítenie a helyi ingóságokról. Mindez

arról tanúskodik, hogy a törvényhozók némileg

enyhíteni kívánták az emlékhelyekre vonatko-
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zó drasztikus rendeletet, attól tartva, hogy az

helyenként széles körû ellenállásba ütközhet.

A fenti jogszabályok alkalmazásában minden-

esetre sok ellentmondás tapasztalható. Jó pél-

da erre a Roop Kanwar-eset folytatása. 1996-

ban, csaknem tíz évvel a megrendítõ haláleset

után, az ügynek mind a harminckét vádlottját,

köztük az özvegy apósát is, felmentették az

összes vád alól. Felmentésük fõ oka az volt,

hogy a vádlottak szemtanúként nem voltak je-

len az áldozatbemutatáson, amely egyébként

több száz nézelõdõ jelenlétében zajlott. Tény az

is, hogy a bíróság kimondta, a vád képviselõje

nem tudta hitelt érdemlõen bizonyítani, hogy

Roop Kanwar még élt, amikor felültették a ha-

lotti máglyára, s ezt követõen elégették (Shukla,

2004).
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A A A A A SZÉGYENSZÉGYENSZÉGYENSZÉGYENSZÉGYEN     ETIKÁJAETIKÁJAETIKÁJAETIKÁJAETIKÁJA

Az özvegyáldozatban rejlõ, alapvetõ morális

ellentmondás akkor válik igazán világossá, ami-

kor nemcsak azt kutatjuk, hogy miért, milyen

cél érdekében vállalja ezt valaki, hanem azt is,

létezik-e egyáltalán olyan helyzet, amelyben er-

kölcsileg helyeselni tudunk egy ilyen cseleke-

detet. Az i. sz. 1. évszázadban India északnyu-

gati részén az egymás között és a muszlimok

ellen háborúskodó hindu közösségek sok fia-

tal férfit veszítettek el a harcok során. Ennek

következtében igen sok volt a megözvegyült

fiatal nõ, akik egyedül maradva képtelenek let-

tek volna megvédeni magukat az ellenséggel

szemben. Így egyetlen menekülési lehetõség-

ként a szatihoz folyamodtak. Az öngyilkosság

mint védekezési eszköz korántsem ismeretlen

háborús viszonyok között, olyan szélsõséges

helyzetekben, amikor a halál amúgy is elkerül-

hetetlen. Természetesen mindez olyan magas

fokú erkölcsi szilárdságot feltételez, amelynek

birtokában az adott személy nem retten vissza

az önként vállalt halál bárminemû nehézségei-

tõl. Azok az özvegyek, akik készek voltak tûzbe

vetni magukat, csak hogy férjük halála után ne

kerüljenek az ellenség kezére, bátor cselekede-

tükkel tanúbizonyságot tettek erkölcsi fölényük-

rõl, az emberi akaratnak azon ritka fokáról,
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amely akár az életösztön ellenében is képes gyõ-

zedelmeskedni. Ez utóbbi pedig minden joggal

vívja ki morális helyeslésünket, s az emberi

nagyságon való csodálatunkat.

Ezen a ponton válik világossá az is, hogy a

szati 19. és 20. századi követõi – bár rendkívüli

eltökéltségük kiválthat tiszteletet – morális he-

lyeslésünket már nem vagy csak feltételesen

nyerhetik el. Fõként azért, mert tettük nem va-

lós helyzetre jelent reagálást. Az özvegynek ép-

pen az erény látszata állít csapdát. A férjjel való

„együtthalás” önkéntes cselekedetéhez ugyan-

is – valódi krízishelyzet hiányában – egy több-

szörösen átkonstruált ideológia szolgál támaszul.

Ennek legbelsõ magva nem más, mint a szé-
gyen etikája, amely a személyes bûntudatra épít.

A szégyen – amelynek érzete végsõ soron a ha-

gyománynak való meg nem felelés tudatából

táplálkozik – egyedül a halál önkéntes vállalá-

sával, azaz a „becsület megõrzésével” gyõzhe-

tõ le. A kritikai viszonyulás hiánya arra ösztö-

nözheti az özvegyet, hogy „saját és férje üdvéért”

feláldozza magát.

A szégyen etikájának több válfaja létezik. Errõl

tanúskodik például a japán szamurájok sokáig

íratlan, majd írott erkölcskódexe, a 18. századi

Hagakure is. A halálhoz való lelki viszonyulás, a

halál elfogadásának sajátos szerepe ugyan me-
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rõben más feltételrendszerre utal itt, mégis a szé-

gyen mindenáron való elkerülése, mint általában

a harcias vagy harcra berendezkedõ társadalmak-

ban, központi szerepet játszott a szamurájok éle-

tében. A halál japán filozófiája lényegében a „tisz-

tává és egyszerûvé válás” lehetõségét látja az

önfeláldozásban. A cél ebben az esetben a leg-

nagyobb félelem, a halálfélelem legyõzése, amely

végsõ soron utat nyit a legnagyobb erény, a ren-

díthetetlen bátorság megszerzéséhez.

A szégyen-morál szerteágazó problémájával

kapcsolatban – bár látszólag igen távol áll az

eredeti tárgytól – egy hazai nyelvtörténeti ér-

dekességet is érdemes e helyen megemlíteni.

Szláv eredetû szégyen szavunknak (a styd/stud
fõnévnek) ugyanis kétféle jelentése van: egy-

részt ‘hideg’, másrészt ‘szégyen’. E két jelentés

közül N. D. Arutjunova orosz nyelvész szerint

az elsõdleges a ‘hideg’, a másodlagos a ‘szé-

gyen’, az elvont jelentésben pedig a közösség-

nek a vétkezõvel szembeni elhidegülése, elide-

genedése fejezõdik ki (Zoltán András, 1999).

Bár nyelvész körökben is sokan akadnak, akik

vitatják az ilyen jellegû magyarázatokat, úgy

vélem, a kiközösítéstõl való félelem e nyelvi

„nyomelemei” korántsem lehetnek véletlensze-

rûek. Társadalomlélektani szempontból min-

denesetre arra az érzelmi vákuumra utalnak,
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amikor valaki egy közösségen belül annak bel-

sõ törvényeibõl és saját helyzetébõl fakadóan

elszigetelõdik, és végletesen egyedül marad.

Ilyenkor gyakran úgy tûnhet, nincs számára

más lehetõség, csak az önfeláldozás. Mindez

az özvegyégetést illetõen egy újabb komoly

problémát is felvet. Megítélhetõ-e világosan,

hogy mi a különbség az önfeláldozás és az

öngyilkosság között?

A hivatalos jogi álláspont nem hagy kétséget

e felõl: azaz öngyilkosságnak vagy öngyilkos-

sági kísérletnek minõsít minden olyan cseleke-

detet, amelyben az özvegy a férje holttestével

el akarja égetni magát. Ráadásul – életben ma-

radása esetén – kivételes szigorúsággal, egyéves

börtönbüntetéssel is sújtja az elkövetõt.

Etikai szempontból azonban a válasz koránt-

sem ilyen egyértelmû. A megtisztulás és a hû-
ség motívumai kétségtelenül az áldozati jelleg-

re utalnak, így érthetõ módon az idõk során az

özvegyáldozat vezéreszméivé váltak. Ugyanak-

kor látni való az is, hogy mint ilyenek, egy idea-

lizált „haláltudat” összetevõi is, amelyben jelen-

tõs szerepet játszik az érzelmi kötõdés, s nem

utolsósorban a nagyobb elfogadottság iránti vá-

gyakozás. Ez utóbbi vonatkozás viszont hatá-

rozottan az öngyilkosság irányába billenti az

erkölcsi mérleget.

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3847



Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3848



49

Európa

TTTTTUDÓSÍTÁSOKUDÓSÍTÁSOKUDÓSÍTÁSOKUDÓSÍTÁSOKUDÓSÍTÁSOK     AZAZAZAZAZ     ÖZVEGYÉGETÉSRÕLÖZVEGYÉGETÉSRÕLÖZVEGYÉGETÉSRÕLÖZVEGYÉGETÉSRÕLÖZVEGYÉGETÉSRÕL     AZAZAZAZAZ     ÓKORIÓKORIÓKORIÓKORIÓKORI

ÉSÉSÉSÉSÉS     AAAAA     KÖZÉPKORIKÖZÉPKORIKÖZÉPKORIKÖZÉPKORIKÖZÉPKORI E E E E EURÓPÁBANURÓPÁBANURÓPÁBANURÓPÁBANURÓPÁBAN

Az özvegyégetés európai megítélésében min-

denekelõtt nagy szerepet játszott a két kultúra,

az európai és az indiai közötti jelentõs földrajzi

távolság, amelynek következtében Európában

sokáig igen keveset tudtak errõl a szokásról, még

akkor is, ha idõnként úti beszámolók, tudósítá-

sok láttak napvilágot e tárgykörben. Nem be-

szélve arról, hogy ez utóbbi leírások többnyire

a szenzációk és a borzongató rémtörténetek stí-

lusában számoltak be az eseményekrõl. Így e

kevés, hiányos tudás következtében kezdettõl

fogva sajátos és ellentmondásos elõítéletek ke-

letkeztek, amelyek aztán a köztudatban – még

a cáfoló bizonyítékok vagy tapasztalatok elle-

nére is – sokáig tartották magukat. Ha a kora-

beli vélekedésekrõl akarunk tájékozódni, cél-

szerû azokat az irodalmi, képzõmûvészeti vagy

tudományos jellegû forrásokat tanulmányoz-

ni, amelyek ma is hozzáférhetõek. A belõlük

kirajzolódó kép olyasmit mutat, amit talán jel-

lemzõen európai gondolkodásmódnak nevez-

hetünk.

Tény, hogy az özvegyégetés indiai szokása jó-
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val a brit gyarmatosítók tudósításai elõtt ismert

volt már Európában. Sztrabón a korabeli mû-

velt görög közönség számára a következõkép-

pen ír errõl híres Geógraphikájában: „Némelyik

törzsnél a nõk készségesen elégetik magukat a

férjeikkel, akik pedig ezt nem vállalják, azokat

megvetik” (in: Benedek, 1979:17). E korai (i.

sz. 7-ben, mások szerint i. sz. 18-ban megje-

lent) forrás az özvegyégetésrõl szemtanúkra hi-

vatkozva számol be.

Sztrabón ókori híradása kapcsán fontos kitér-

ni még arra a lényeges körülményre is, hogy a

nõk helyzete Európában az ókorban és a kö-

zépkorban egyaránt kifejezetten kedvezõtlen

volt. A görög, héber és keresztény hagyomány

gyanakvó, férfiközpontú nézõpontból szemlél-

te a nõt. Kétségtelen, hogy már az Ószövetség

õstörténetében, a Teremtés Könyvében is affé-

le bûnbakként jelenik meg a nõ, aki az „õsi bûn-

be” elsõként esik bele, majd férjét is hasonló-

képpen áldozattá teszi. Ez a megközelítés –

jelképes volta ellenére – valamiképpen a hét-

köznapi gondolkodásba is átjutott, s egy idõ után

mindinkább nyilvánvalóvá vált. Lényegében

ugyanez áll a korai kereszténység szemléletmód-

jára is, amely a héber hagyomány befolyására

szintén alárendelt szerepet jelölt ki a nõk szá-

mára: „Mint a szentek minden egyházában, az
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asszonyok hallgassanak az összejöveteleken.

Nincs megengedve, hogy beszéljenek, hanem

engedelmeskedjenek, amint a törvény is mond-

ja” (ÚSZ 1 Kor 14,34).

Más háttérrel, és más mitológiával ugyan, de

az ókori görög források sem bizonyítják ennek a

férfiközpontú gondolkodásnak az ellenkezõjét.

Hésziodosz, Euripidész, Arisztophanész írásai bõ-

séges példával szolgálnak erre vonatkozólag, de

még Arisztotelész sem hagy kétséget a nõ társa-

dalmi státusa felõl. Politika címû mûvében egye-

nesen így érvel: „A szolgaembernek egyáltalában

nincs megfontoló képessége; az asszonynak van,

de nem teljes értékû, s a gyermeknek is van, de

még ki nem fejlett. Tehát szükségképpen úgy kell

értelmeznünk az erkölcsi értékek kérdését is,

hogy részesednek ugyan bennük valamennyien,

de nem egyazon módon, hanem oly fokban,

amint kinek-kinek a maga hivatása kívánja”

(Arisztotelész, 1969:105).

Nyilvánvaló, hogy a fenti példák tanúsága nem

terjeszthetõ ki feltétel nélkül a nyugati világ egé-

szére. Lényeges eltérések mindig voltak és lesz-

nek is az egyes közösségek kultúrái között. A

nõk bizonyos szempontból más szerepet ját-

szottak az angolszász nyelvû országokban, mint

a latin népeknél, ahol a férfiak az alárendeltség

normáit általában elszántabban védelmezték,
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mint adott esetben északi társaik. Összességé-

ben azonban a nõkkel szembeni ókori mentali-

tást a merev hierarchia érvényesítése és az el-

nyomás hagyományos szokásai jellemzik, ami

a történelem további eseményeinek alakulásá-

ban még nagyobb szélsõségekhez vezet majd.

A középkorban Ibn Battúta, tudós arab utazó

számol be szemtanúként az özvegyégetés szo-

kásáról. 1333-ban érkezik Indiába, ahol már

kialakult a Delhi Szultanátus. Battúta, aki szinte

az egész korabeli muszlim világot beutazta, a

következõképpen ír az özvegyégetésrõl: „…gya-

korta láttam ezen a vidéken bálványimádó po-

gány indus nõket, amint ékszerekkel feldíszítve

lovagoltak muszlim és bálványimádó férfiaktól

követve, elõttük dobok peregtek, trombiták

zengtek. Brahmánok mentek velük, az indusok

fõemberei. Ha a szultán vidékén laktak, tõle

kértek engedélyt az asszony elégetésére. Az

megadta az engedélyt, és az asszonyt annak

rendje-módja szerint megégették. […] Az asszo-

nyok megégetése férjük halála után az indiaiak-

nál jóváhagyott dolog, de nem kötelezõ. Ám aki

megégetteti magát férje után, annak házanépére

dicsõség száll, nevezetessé válik hûségérõl. Aki

nem égetteti meg magát, az durva ruhát ölt,

családjánál húzódik meg nyomorultul, háziszol-

gaként, mivel kötelességét nem teljesítette; de
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nem kényszerítik a máglyahalálra” (in: Benedek,

1979:113–114).

Battúta megfigyelései kétségtelenül pontosak,

s jól megmutatkozik leírásában egy korabeli arab

világfi szemlélete. A neves jogász és hittudós

korántsem mentes az elõítéletektõl. Hívõ mu-

zulmánként bálványimádónak és pogánynak

nevezi az „indus nõket”. Nem érti, hogy a hin-

du vallás távolról sem „pogányság” vagy „bál-

ványimádás”. Van azonban még valami Battúta

idézett szövegében, amelyre érdemes odafigyel-

ni. A szultánnak mint helytartónak a szerepére.

Õ az, akitõl engedélyt kérnek, és meg is kapják

az özvegyégetõk. Ez két dologra is utalhat. Az

egyik az, hogy a szultánt nem különösebben

érdekelte, hogy mit mûvelnek a „primitív benn-

szülöttek”, csak ismerjék el uralkodói fensõbb-

ségét. A másik ennél bonyolultabb tényezõ. A

muzulmán uralom hosszú ideig tartó elnyomá-

sa arra késztette a hindukat, hogy a szellemi lét-

fenntartás ösztönét követve szigorítsák szabá-

lyaikat. Így az özvegyekre is a korábbinál

nagyobb nyomás nehezedett, amelynek követ-

keztében az özvegyégetés egyre inkább belsõ

kényszerré, azaz a „nemzeti” ellenállás egyik

szimbólumává vált, s a közvélemény szinte el-

viselhetetlenné tette az önfeláldozást megtaga-

dó özvegy életét.
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AAAAAZZZZZ     IGAZIGAZIGAZIGAZIGAZ     NÕNÕNÕNÕNÕ     ÉSÉSÉSÉSÉS     AAAAA     BOSZORKÁNYBOSZORKÁNYBOSZORKÁNYBOSZORKÁNYBOSZORKÁNY

Nem valószínû, hogy Battúta indiai beszámo-

lóit a korabeli Európában sokan ismerték. En-

nek ellenére nem mellékes tényezõ, hogy a kon-

tinensen ekkor tûnik fel a korszak legsötétebb

jelensége, a boszorkányüldözés. A 13.-tól a 19.

századig egymillió embert végeztek ki boszor-

kányság vádjával. Igaz ugyan, hogy a perek és

a kivégzések döntõ többsége a 16–17. század-

ban történt, az áldozatok azonban itt is fõként

szegénységben élõ nõk, elsõsorban özvegyek

voltak. A jelenség magyarázatául a kutatók szá-

mos okra hivatkoznak. Így például a nõi kuruzs-

lók és bábaasszonyok elleni hadjáratra, a korabeli

szifiliszjárvány bûnbakképzõ mechanizmusára, sõt

(az ún. kis jégkorszak idején) a klimatikus viszo-

nyokból adódó terméshozam-csökkenésre, vala-

mint az ezzel kapcsolatos babonás hiedelmekre,

stb. Mindezek mellett én egy más természetû

összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Arra,

hogy az Európában hosszú évszázadok során

kialakult nõkép bizonyos értelemben szöges

ellentéte az indiai szatinak, az „igaz nõ” feleme-

lõ eszményének. A bizonyítékért ezúttal nem kell

messzire menni. A híres, vagy még inkább hír-

hedtté vált Malleus Maleficarum (Boszorkányok

pörölye) például így összegzi a nõkkel kapcso-

latos álláspontját: „A nõ lelki és testi erejét te-
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kintve tökéletlen; gondolkodásbeli könnyelmû-

ségével a gyerekhez hasonlít; érzékibb, mint a

férfi...; féktelen érzelmei és szenvedélyei van-

nak, melyek felbõszítik, féltékennyé és bosszú-

állóvá teszik, ez boszorkányságának két legfõbb

eszköze. […] Természeténél fogva hazug, nem

csupán nyelvében, de testtartását, fejtartását és

magatartását tekintve is. […] Ha nem lenne nõi

rosszindulat, nem mondanánk a boszorkányok-

ról semmit, a világ számtalan veszedelemtõl sza-

badulna meg” (in: Kéri, 1999).

A fentiekbõl ítélve a Kelet és a Nyugat ellenté-

tes nõképe nyilvánvalóan abból adódik, hogy a

férfiközpontú nézõpontnak két szélsõ pólusa le-

hetséges. Az egyik azzal teszi lehetetlenné a nõ

helyzetét, hogy elérhetetlen ideált (lásd szati) állít

követendõ példaként elébe, a másik viszont nyíl-

tan megalázza, és a bizalmatlanság légkörével

igyekszik elszigetelni környezetétõl azt a nõt, akit

ellenszegülése, makacssága vagy bármely más

rendhagyó tulajdonsága miatt boszorkánynak

minõsít. Míg Keleten az igaz nõ halálával a hû-

ségét bizonyítja, Nyugaton épp ezt vitatják el a

boszorkánytól. Míg egyiket a mennyország, a

másikat a pokol várja. Keleten a halál által az

igaz nõt egyesíteni akarják a férjével, Nyugaton

a boszorkányt örökre el akarják taszítani tõle.

Európában mindennek a hátterében nagy való-

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3855



A Z  Ö Z V E G Y É G E T É S

56

színûséggel az ellenõrizhetetlen nõiségtõl való

félelem, Indiában viszont az égi nõ ideáljának

való megfelelés kényszere áll. A hit megõrzésére

és tisztán tartására hivatkozó boszorkányüldö-

zés ugyanakkor nem csupán a katolikus egyház

találmánya, hanem sokkal inkább a fokozatosan

kiépülõ fanatizmus terméke volt. Így például Lu-

ther, Kálvin és más reformátorok is részt vettek

benne. A vallási, politikai és állami fanatizmus

egymásra találásának következtében Spanyolor-

szágban 1481-tõl az inkvizíció állami hivatalként

is mûködött. Említésre méltó tény viszont az is,

hogy a boszorkányüldözések ellen elõször az

erazmiánus Johannes Weyer, majd a jezsuita

Adam Tanner és a szintén jezsuita Friedrich von

Spee lépett fel.

A középkori nõ helyzetérõl tehát általánosság-

ban elmondható, hogy míg a nõ képe a világ

egyik végén idillikus éteri figuraként áll elõttünk,

addig a másikon annak ellenpólusa: a nõ a dé-

mon jelmezébe kényszerül. Ráadásul e két, lát-

szólag merõben eltérõ beállítás egyaránt azt

eredményezi, hogy a nõ, különösképpen az öz-

vegy nõ, egy szélsõséges, eltorzult alávetettség-

nek válik áldozatává.
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AZ ÖNKÉNTES TÛZHALÁL KÉRDÉSÉRÕL A FELVILÁGO-
SODÁSTÓL A ROMANTIKÁIG

A középkor – fõként vallásos-teológiai meg-

határozottságú – korszakának letûnte után egy

merõben más világ keletkezésének lehetünk

tanúi Európában. Talán nem véletlen, hogy eb-

ben az idõszakban több olyan mû is született,

amely az özvegyégetés témáját kezdte boncol-

gatni. Voltaire volt az, aki az özvegyégetés prob-

lémáját humanitárius-morális szempontból föl-

vetette. A szellemi önrendelkezés e mestere bár

a jezsuitáknál tanult, jóval a hivatalos egyház

határán kívül állt, világi csiszoltsága és szabad

gondolkodása alkalmassá tette a középkori ba-

bona és téboly „démontalanítására”, a fanatiz-

mus elleni harcra. Zadig avagy a végzet címû

keleti hangulatú mesefüzérét Memnon keleti tör-
ténet címen jelentette meg elsõ ízben 1747-ben,

álnéven. Az alapmû a késõbbiek folyamán még

további öt fejezettel bõvült. Kettõ ezek közül (A
tánc, A kék szemek) csak Voltaire halála után

került a kötetbe. A filozofikus mesekönyv egyik

fejezete (A máglya) részletesen foglalkozik az

özvegyégetés szokásával (Voltaire, 1995:66–68).

Ha a voltaire-i szöveget komolyan vesszük, a

szokás Szkítián és Indián keresztül került Ará-

biába, s „meghódítással fenyegette egész Ke-

letet”.
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A történetben Zadig, a bölcs rabszolga, Vol-

taire alteregója, lerántja a leplet a képmutató

szertartásról: miután megtudja, hogy gazdája,

Szetok törzsébõl egy asszony a férje halála után

el akarja égettetni magát, arról próbálja meg-

gyõzni urát, hogy ez a borzalmas szokás meny-

nyire ellentétes az emberi nem javával. Szetok,

az arab így szól Zadighoz: „–Az asszonyoknak

több mint ezeréves joga, hogy elégettessék ma-

gukat. Melyikünk merne megváltoztatni egy olyan

törvényt, amelyet az idõ szentesített? Mi lehetne

tiszteletre méltóbb egy régi hibánál? / – Az ész

még régebbi – felelte Zadig. / – Beszélj a törzs-

fõkkel, én pedig fölkeresem a fiatal özvegyet.”

Miután az okos rabszolga az özvegy, Almona

bizalmába férkõzik, meggyõzi arról, hogy értel-

metlen lenne „másokért hiúságból megégettet-

ni magát”.

Érdekes momentum még, hogy racionális ér-

vei mellett Zadig személyes vonzerejét is latba

veti, hogy ily módon is fölkeltse az özvegyben

az élet utáni természetes vágyat. A mese vég-

következtetésében Voltaire kimondatlanul is a

jámbor-engedelmes nõideál helyességét kérdõ-

jelezi meg. Zadig – miután beszámolt a törzs-

fõknek a történtekrõl – a következõ tanáccsal

áll elõ: „olyan törvényt hozzanak, amely meg-

tiltja az özvegyek égetését, míg egy álló órát nem
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beszélgettek négyszemközt egy fiatalemberrel”.
Így aztán nemcsak a megtévesztett Almona

menekül meg a tûzhaláltól, hanem sikerül hu-

szonnégy óra alatt véget vetni annak a kegyet-

len szokásnak, amely hosszú évszázadok óta

állott fenn. A történet zárása finoman azt is ér-

zékelteti, hogy ha sikerül valamiképpen a józan

észnek érvényre jutnia, akkor minden korábbi

babonától megszabadulhat az ember.

Voltaire özvegyégetéssel kapcsolatos elképze-

lése minden józansága és üdítõen friss világi

szemléletmódja mellett azonban több szem-

pontból is sematikusnak mondható. Ennek

egyik jól érzékelhetõ eleme éppen az, hogy a

felvilágosult gondolkodás népszerû és hatásos

érvelése szerint az ész egyetemes gyógyszer-

nek számít. Az emberben lévõ természetes gon-

dolkodási ösztönök eszméje egyébként elõször

Angliában jelenik meg, ahol Locke és Bacon

mellett a 18. század elsõ felében számos kép-

viselõje akad. Voltaire úgy ábrázolja az özvegy-

égetést, mintha annak egyetlen és legfõbb oka

a józan ész hiánya lenne. Ezt viszont egyfajta

megfélemlítettségbõl (a más szemével való lá-

tásból) eredezteti. Filozófiai ábécéjében a kö-

vetkezõ példával illusztrálja a jelenséget: „Egy

arab, aki egyébként jó matematikus, kitûnõ ké-

mikus, pontos csillagász, azt hiszi, hogy Moha-
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med a Hold felét köpenyének ujjába rejtette”

(Voltaire, 1996:126). Miként lehetséges ez? –

teszi fel a kérdést. A választ pedig egyértelmû-

en az emberbe nevelt vallásos félelmekben ta-

lálja meg, amelyekben az ember még akkor is

hinni akar, ha nem hisz bennük.

Voltaire optimizmusára még nem volt befo-

lyással az a késõbbi, elbizonytalanító jelenség,

amelynek során – éppen a felvilágosodás és a

racionalizmus szószólói – felfedezték az ész el-

lentmondásait és problematikus voltát. Az em-

ber ésszerû valója nála oly módon jelenik meg,

mintha erõsebb lenne az egyéniségnél. A Zadig
publikálását követõen alig fél évszázaddal ké-

sõbb viszont Sade márki már lerombolni lát-

szik az ésszel kapcsolatos összes voltaire-i illú-

ziót. Ez utóbbiról találóan jegyzi meg Rüdiger

Safranski a következõt: „Mikor Sade a Filozófia
a budoárban (1795) címû mûvében kifejti tár-

sadalommodelljét, amelyben a ‘mindent szabad’

alapelvét a lehetõ legtökéletesebben érvényesíti –

hamar észre lehet venni, hogy nem fûti a társada-

lom megreformálásának és az utópizmusnak a

becsvágya. Valójában az észt akarja prostituálni.

A stricijének a szerepét játssza, és megmutatja,

hogy az ész bármire kapható – a gyilkosság és

kegyetlenség ésszerû megokolására is” (Safranski,

1999:203).
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A Zadig másik érdekes vetülete a benne meg-

jelenõ szexuális utalásokból adódik. Ez a sajá-

tosság egyrészt a korszakra jellemzõ szenvedély

jellegzetessége, amellyel a szexualitásról beszél-

nek, másrészt annak tudatosítása, hogy egy fi-

lozófiai mesében az önmaga iránt szimpátiát

keltõ „csábítónak” bizonyos értelemben a mû-

faji határokon belül kell maradnia. A történet-

ben ezt Voltaire úgy érzékelteti, hogy amikor

Almona nyíltan kifejezi vonzalmát Zadig iránt,

rögtön megnyugtatja az olvasót: „Zadigot sok-

kal jobban eltöltötte Astarte képe, semhogy el

ne hárította volna ezt a vallomást…”

Az özvegyégetés értelmezésének egy merõ-

ben más változatával Goethe: Az isten és a ba-
jadér címû versében találkozhatunk. Goethe

egzotikus témájú verse Indiai legenda alcímmel

1797-ben keletkezett (Goethe, 1982:162). A

balladisztikus mûben az õsi és távoli India vilá-

ga mély erkölcsi és mitikus tartalommal telítõ-

dik. Nem kétséges, hogy a költõ versében ezút-

tal – európai viszonylatban kivételes módon –

az önfeláldozás cselekedete kerül elõtérbe,

amely a túláradó, „halálos szerelem” sajátos

megnyilvánulása. Egy olyan titokzatos rítus,

amelyben „Mahadõ”, az Isten a „forró halálba”

futó táncoslány lelkét végül tûzkarjaival magá-

hoz öleli. Figyelemre méltó az is, hogy Goethe
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versének hangulati háttere, valamely ösztönös

megérzés folytán, meglepõ hasonlóságot mu-

tat a szati hagyományos érzelmi légkörével.

Mindezek ellenére nem valószínû, hogy Goe-

the ábrázolásmódja a költõi megérzésen túl a

hindu szemlélet beható ismeretén alapult vol-

na. A vers központi eleme ettõl függetlenül a

szerelemnek egy olyan regényes és végzetes

formája, amelyben a „hûséges nõ” annyira egy-

beforr párjával, hogy követi õt még a halálba is,

mivel nélküle értelmetlennek tartja az életet.

Goethe Indiai legendája a késõbbiekben Schu-

bertet is megihlette (Schubert, 1815).

BBBBBALTHASARALTHASARALTHASARALTHASARALTHASAR S S S S SOLVYNSOLVYNSOLVYNSOLVYNSOLVYNS     DOKUMENTUMDOKUMENTUMDOKUMENTUMDOKUMENTUMDOKUMENTUM     ÉRTÉKÛÉRTÉKÛÉRTÉKÛÉRTÉKÛÉRTÉKÛ

RÉZKARCAIRÉZKARCAIRÉZKARCAIRÉZKARCAIRÉZKARCAI

A 16. század végétõl a 19. század elejéig több

amatõr és hivatásos mûvészt is lázasan foglalko-

zott az özvegyégetés képi megörökítése. Európá-

ban a legkorábbi szatiábrázolás valószínûleg az a

metszet, amely Jan Huygen van Linschoten írott

beszámolójához készült 1598-ban. Linschoten

holland kereskedõ volt, aki 1593-ban hajózott

Indiába. Könyve éles szemû megfigyeléseinek

és más európai utazók feljegyzéseinek keveré-

ke, amelyet saját rajzaival illusztrált, s mivel egy

tucat európai nyelvre lefordították, hamarosan
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széles körben ismertté vált. A nevesebb mûvé-

szek közül híressé vált még Allain Manesson

Mallet (1683), Edward Cavendish Drake (1768),

William Hodges (1780), Giulio Ferrario (1816)

vagy Frederic Shoberl (1820) egy-egy szatiábrá-

zolása.

A korai illusztrációk – annak ellenére, hogy

rendszerint valamely szemtanú úti beszámoló-

jára épültek – fõként a képzelet termékeinek

nevezhetõek. Az angol Edward Cavendish Drake

özvegyégetést ábrázoló rézkarcán* például vala-

mennyi figura európai ruhában látható, ennek

megfelelõen Drake a bráhmin papokat is a barokk

festészetben gyakran szereplõ ótestamentumi

próféták mintája alapján alkotta meg. A való-

sághû ábrázolásmód legfõbb akadálya termé-

szetesen az volt, hogy nem adódott lehetõség

elõzetes vázlatok, tanulmányok készítésére a

helyszínen. A 18. század végén azonban akadt

egy festõmûvész, aki – jól lehet sem hírnévvel,

sem anyagi tõkével nem rendelkezett – képes-

nek bizonyult mindezen akadályok leküzdésé-

re, s az özvegyégetést a maga megdöbbentõ

képi valóságában tárta az európai közönség elé.

* Lásd Edward Cavendish Drake: A Gentoo Woman Burning
Herself on the Funeral Pile of her Deceased Husband. “A
Universal Collection of Authentic and Entertaining Voyages
and Travels” (J. Cooke, London, 1768)
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Balthasar Solvyns szinte véletlenül, a jobb meg-

élhetés reményében vetõdött Indiába. Ottani

életének elsõ néhány éve a céltalanság jegyé-

ben telt.

Solvyns Antwerpenben született 1760-ban egy

elõkelõ kereskedõcsaládban, s elsõsorban a ten-

gert megjelenítõ képek festésében szerzett ko-

molyabb gyakorlatot; tehetsége különösen a

kikötõk szorgos munkáséletének megörökítésé-

ben tûnt ki. 1790-ben, harmincéves korában a

gyors karrier reményében Indiába ment, ahová

akkor tájt sok brit és európai mûvész érkezett

szerencsét próbálni. Az itt élõ európaiak vagy

éppen az indiai elõkelõségek szívesen vásárol-

tak az európai festõk munkáiból. A 18. század

végi India nagyvárosaiban, így például Kalkut-

tában és Madrászban a legdivatosabb mûfajnak

a portré- és a tájképfestés számított. Azonban,

mint kiderült, az európai értelemben vett mû-

vészetre akkor itt senki sem volt kíváncsi. Ebbõl

adódóan Solvyns az elsõ idõkben különbözõ

ünnepi, báli dekorációkat készített, festménye-

ket restaurált, s alkalmanként olajfestésre, vízfes-

tésre és krétával való rajzolásra tanította az ér-

deklõdõket. Megélhetésének fõ forrása viszont

– annak ellenére, hogy ez elõzetes elképzelé-

seitõl meglehetõsen távol állt – a különbözõ ko-

csik és gyaloghintók díszítése volt. Mindemel-
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lett Solvyns eléggé nyitott életet élt ahhoz, hogy

a kezdeti néhány éves, mondhatni útkeresõ idõ-

szak után végül is megtalálja a saját útját.

1794-ben Sir William Jones, a kor elsõ számú

orientalistája arra biztatja, hogy tehetségét vala-

mely maradandóbb mû megalkotásával kama-

toztassa. Ennek hatására Solvyns nagyszabású

grafikai sorozat elkészítésébe fog, amelynek a

következõ címet kívánta adni: „Színes rézkarc-

gyûjtemény kétszázötven rajzzal a hinduk élet-

módjáról, szokásairól és öltözködésérõl.” Ez az

elhatározás a késõbbiekben minden megpró-

báltatás ellenére valódi életcéllá vált a mûvész

számára. Solvyns rézkarcainak eredeti gyûjte-

ménye – Indiában töltött tizenhárom évének

valódi gyümölcse – 1796-ban jelent meg elõ-

ször Kalkuttában, igaz, csak néhány példány-

ban, ám az elõzetes számítások ellenére a vál-

lalkozást így is üzleti sikertelenség kísérte. Ennek

okai fõként Solvyns meg nem értett mûvészi lá-

tásmódjában gyökereztek. A korabeli nagyközön-

ség ugyanis az idealizáló, gyakran mesterkélten

kifinomult, romantikus ábrázolást részesítette

elõnyben. Ezzel szemben Solvyns realisztikus,

minden részletre kiterjedõ látásmódja a benn-

szülöttek bemutatásában is a sajátos, egyéni

elemet kereste, függetlenül a szegénységtõl és

a mások számára sokszor visszataszító környe-
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zettõl és általános állapotoktól. A színes rézkarc-

gyûjtemény egészének kétszázötven rajzából

egyébként kétségkívül jól megismerhetõ az in-

diaiak korabeli életmódja, öltözködési és egyéb

szokásai, de még a földrészre jellemzõ flóra és

fauna jellegzetes világa is. A korabeli illusztráci-

ók romantikus fantáziatájképei, allegorikus, esz-

ményített figurái helyett ugyanis Solvyns mun-

káiban egy merõben más, igazabb világ

mutatkozik meg. Valójában erre vezethetõ

vissza, hogy kritikusai elismerték ugyan hûsé-

ges ábrázolásmódját, ugyanakkor durvának, báj

nélkülinek és monotonnak minõsítették. Az al-

bum feltételezett vásárlói kétségtelenül a társa-

dalom vagyonosabb rétegeibõl kerülhettek vol-

na ki. A korszak divatos dámái és jómódú

uraságai azonban nemigen akartak tudomást

venni a zord külvilág realitásáról, amely egyéb-

ként éppen sokszor hangoztatott érzékenysé-

gükre gyakorolhatott volna hatást.

Maga Solvyns is bizonyos beilleszkedési ne-

hézségekkel küzdött a 18. század végi Bengá-

liában. Nem volt sem angol, sem sikeres, ráadá-

sul természetes szimpátiát érzett a szegények és

számkivetettek iránt, akiket egyáltalán nem lá-

tott vallásukat és életmódjukat tekintve „szelle-

mi sötétségben élõknek”. Attól függetlenül, hogy

elítélte a különbözõ szélsõségeket, például az
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önkorbácsoló, hátukba kampókat akasztó asz-

kétákat, általában elfogulatlan volt a hinduizmus-

sal szemben. Ez irányú toleranciája azonban már

nem terjedt ki a muzulmánokra, akikre úgy tekin-

tett, mint zsarnoki hódítókra, az indiai kultúra

megrontóira, s akiket következésképpen ritkán

is ábrázolt. Sikerekben kevésbé bõvelkedõ éle-

tében azonban mindvégig kitartott abbéli meg-

gyõzõdése mellett, hogy egyedülálló küldetést

teljesít, még akkor is, ha az idõvel a feledés ho-

mályába merül majd. Végül azonban minden

másképpen történt.

Munkásságának maradandó értékeire és sza-

tival kapcsolatos rézkarcaira érdekes módon

mintegy kétszáz év elteltével egy amerikai tu-

dós, Robert Hardgrave Jr. tanulmánya hívta fel

újra az indiai és a nyugati közönség figyelmét,

amelyet a Kalkuttai Történelmi Társaság folyó-

irata, a Bengal Past and Present közölt 1998-

ban (Hardgrave, 1998). Ebben a tanulmányban

Hardgrave azzal ragadja meg olvasóit, hogy sa-

ját kommentárjai elõtt közli azokat a leírásokat,

amelyeket maga Solvyns mellékelt négy erede-

ti rézkarcához. Solvyns viszonyára az általa áb-

rázolt világgal tehát nemcsak a képeken feltûnõ

alakok egyszerûségébõl és természetes szép-

ségébõl tudunk következtetni, hanem írásos fel-

jegyzéseibõl is. Ezek a közönségnek szánt ma-
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gyarázatok abból az idõszakból származnak,

amikor Solvyns már elhagyta Indiát.

Hardgrave tanulmánya arra is felhívja a figyel-

met, hogy Solvyns rajzainak címében az özvegy-

égetésre nem az angolok által alkalmazott „sati”

vagy „suttee” kifejezést használja, hanem a

bennszülöttek által használt sahagamana,
anumarana és anumrta (sáhgaman, sáhmaran,

ánumrta) szanszkrit kifejezéseket (lásd Szakki-
fejezések és névmagyarázatok).

A továbbiakban tehát ezt a három, özvegyége-

téssel kapcsolatos rézkarcot elemzem, valamint

egy negyediket, mely az élve eltemettetés vallási

rituáléját ábrázolja. Az idézeteket (Solvyns észre-

vételeit) szintén Hardgrave tanulmányából vet-

tem (Hardgrave, 1998). A képek címein sem vál-

toztattam, amelyek eredetileg Solvyns mûveinek

párizsi kiadásából (1808– 1812) származnak, pon-

tos helymeghatározással (kötet, fejezet és lap-

szám).

A reprodukciók minõsége és színvilága, a réz-

karc mûfaji sajátosságaiból kifolyólag, természe-

tesen kiadásonként változó. A kalkuttai kollek-

ció színárnyalataira a halványsárga és szürke

túlsúlya jellemzõ, míg a párizsi kiadásban –

amelyhez nyílván új nyomólemezek is készül-

tek – inkább a kék és a barna különbözõ árnya-

latai a meghatározók.
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Solvyns az alábbi megjegyzést fûzi az elsõ kép-

hez: „Ez a szertartás, amely szorosan kapcsoló-

dik a hindu vallás egyedülálló dogmáinak egyi-

kéhez, eléggé fontosnak tûnt nekem ahhoz,

hogy annak rendje és módja szerint, a körül-

ményeket messzemenõen figyelembe véve és

a legapróbb részletességgel, több oldalról is

bemutassam, annak ellenére, hogy számos

munkában már leírták azt. Az Ázsiai Társaság

például számos memoárt hozott nyilvánosság-

1. KÉP. Egy nõ elégeti magát férje holttestével

(Párizs: II. 9. 1. SAHAGAMANA)
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ra e tárgyban, sõt Mr. Hodges egy metszetben

is megörökítette a jelenetet, bár nem túl nagy

hûséggel. A valóságnak leginkább megfelelõ le-

írás Mr. Shakespeare-tõl*, a Kelet-indiai Társa-

ság egyik vezetõjétõl származik, akinek rövid

pamfletje Angliában jelent meg 1790 körül. A

magam részérõl csak annyit szeretnék monda-

ni, hogy szemtanúként gyõzõdhettem meg ar-

ról, hogy ennek a komor szertartásnak alapve-

tõ funkcióit a hinduk szent írásai határozzák

meg. A nõ, aki esküt tett arra, hogy elégeti ma-

gát férje holttestével, fürdõvel kezdi a szertar-

tást; s miután felöltözött egy új, még soha nem

használt ruhába, a papok befestik az arcát míni-

ummal vagy vörös okker színnel, amit meggyõ-

zõdésem szerint puskaporral és kénnel kever-

nek össze, bizonyára azért, hogy megrövidítse a

babonák fogságába esett szerencsétlen áldozat

fájdalmait. Ha ez megvan, a nõ egyik kezébe

örökzöld kusafüvet vesz, a másik kezébe pedig

egy kis vizet, és miközben a bráhminok az Om,

Om szót ismételgetik, szétosztja a míniumot (a

vörös okker festéket) a rokonok között és ék-

* A Solvyns által említett leírás szerzõje, „Mr. Shakespeare”
neve nem szerepel a Kelet-indiai Társaság vezetõinek
korabeli listáján. Feltehetõen Colin Shakespear (sic!) pos-
taügyi miniszterrõl van szó. Az általa írt szövegnek azon-
ban az idõk során nyoma veszett.
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szereit a papok között. Azok felé, akik a szertar-

tás körül segédkeznek, néhány rizsszemet szór,

és háromszor megkerüli a máglyát, amelyen fér-

je holtteste fekszik fehér lepedõbe burkolva. Két

bráhmin kíséri õt ismételgetve a szent írások szö-

vegeit, s felidézve neki azt a kimondhatatlan gyö-

nyört, ami a túlvilágon várja. Sõt, véleményük

szerint, az özvegy egész családja részesül ab-

ban a boldogságban, ami tettének következté-

ben hárul rájuk. Ami a bráhminokat illeti, úgy

tartják, hogy azoknak, akik az özvegyet vezetik

a máglyához, minden lépésükért sokévi boldog-

ság lesz az osztályrészük. Emlékeztetnem kell

olvasóimat a Kalkutta Társaság memoárjaira,

hogy a vallásos formák és a szent mondások

meghatározzák a szertartás egészét. Ez a nyo-

mat a máglya körüli körmenetet ábrázolja: az

egyik oldalon a folyópart látszik és egy kis temp-

lom, a jelenet rendszerint egy pagoda közelé-

ben játszódik” (in: Hardgrave, 1998).

Solvyns elbeszélésmódja érzésem szerint re-

mek összhangban van szikár, grafikus ábrázo-

lásmódjával. Csak arról beszél, ami lényeges,

de mindeközben gondja van arra is, hogy pon-

tosan felsorakoztassa azokat a tényeket, ame-

lyek képesek az események hátterét, mélyebb

összefüggéseit is érzékeltetni. A kép középteré-

ben lévõ halotti máglya körül nyilvánvalóan a
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férj és az özvegy közeli hozzátartozói állnak. A

háttérben pedig számos olyan alakot látunk,

akik csak messzirõl kísérik figyelemmel az ese-

ményt. Érdekes még Solvyns záró mondata,

amelyben két építményrõl is említést tesz.

Mindkettõ a kép bal oldalán jelenik meg, a fo-

lyópart melletti kis templomról, valamint az

ennek elõterében lévõ pagodáról van szó. Ez

utóbbi, mint ismeretes, az õsi indiai sztúpából

alakult ki, amely rendszerint egy szent ember

vagy uralkodó földi maradványai, illetve erek-

lyéi fölé emelt, kupola alakú emlékmû. A szent

relikviák õrzésére szolgáló építményt késõbb

átvette a buddhizmus, s ezzel ismerkedtek meg

pagoda néven a nyugatiak.

Solvyns második rajza a máglya fellobbanó

tüzét ábrázolja.

Solvyns az alábbiakat fûzi ehhez a képhez: „Mi-

után háromszor körbejárta a máglyát, az özvegy

bátran felhág rá, s helyet foglalva halott férje

mellett háromszor ezt kiáltja: szatja. Ezt köve-

tõen lángra lobban a farakás, amit mindig egy

kissé a földfelszín fölé építenek. Száraz levelek,

olaj, olvasztott vaj (ghí) és mindenfajta gyúlé-

kony anyag van szétszórva a máglyán, hogy le-

rövidítse a nõ szenvedésének idejét. Majd két

bambuszrúddal rögzítik a nõ testét, hogy ne

tudjon mozogni; a lángok azonnal fölcsapnak,
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s néhány perc múlva elemésztik õt. Általában

erre a rettenetes aktusra néhány órával a férj

halála után kerül sor, de ha a férj egy távoli or-

szágban hal meg, több hónap is eltelhet, sokkal

nagyobb megpróbáltatást jelent az özvegy szá-

mára, hiszen ez idõ alatt állandóan a szeme elõtt

lebeghet az a szörnyû sors, ami még reá vár.

Amíg elérkezik az idõ, az özvegy állandóan

magán hord valamit a férje ruhatárából, olykor

csak egy sarut, vagy egy ruhadarabot, amit a

2. KÉP. A feleség elégeti magát férje néhány vagyontárgyával

(Párizs: II. 10. 1: ANU-MARANA vagy ANU-MRTA)
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férje viselt. Minden mást illetõen a ceremónia

pontosan megegyezik azzal, amit eddig leírtunk.

Meg kell azonban jegyezni, hogy India más-más

táján sajátos, csak arra a vidékre jellemzõ szo-

kásokat is magukénak vallanak az emberek. A

szertartás alapvetõ részleteit tekintve azonban

nincsenek eltérések. A szent szövegek szerint

az önkéntes halálnak ez a módja tilos a szopta-

tó anyáknak, továbbá azoknak, akiknek havi cik-

lusuk van, vagy terhesek, illetve feltételezhetõ-

en azok. Ezeket az eseteket kivéve az özvegyek

vállalják a máglyahalált. Aki nem vállalja, szol-

gaként élhet a saját házában, vagy a legalanta-

sabb tevékenységeket végezheti, például pros-

tituáltként élhet. Az ilyen özvegy számkivetetté

válik, minden valamirevaló társaság és a saját

családja is kiközösíti.

Van azonban egy út, amely által elkerülhetik

az efféle méltatlanságot, ez pedig az, ha kivo-

nulnak a pusztaságba, s az aghórik (kolduló

szerzetesnõk) életét élik. Európában egyes uta-

zók beszámolóiból sokat úgy tudják, hogy az itt

ábrázolt áldozati ceremónia teljesen kiment már

a gyakorlatból. Az mindenesetre igaz, hogy ke-

vesebb példa van rá, mint korábban, de akárki

utazzon is hindu területre, még tanúja lehet en-

nek a szokásnak. Az angol kormány meg akar-

ta szüntetni ezt a kegyetlen szokást, de a gya-
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korlatot többször csak katonai beavatkozással

tudta megakadályozni, s ennek mértékét nem

akarta az emberiesség rovására kiterjeszteni. Így

viszont a hinduk még körültekintõbbek lettek,

és titokban hajtották végre azt, ami hivatalosan

nem volt megengedett. Az özvegy még mindig

elégeti magát férjével, s egy hindu férfi halála

néha valamennyi általa eltartott nõ önkéntes ön-

gyilkosságát vonja maga után” (in: Hardgrave,

1998).

Solvyns alapos, beható ismereteket sejtetõ le-

írása után érdemes megfigyelni az általa alkal-

mazott kompozíciós eljárást is. Az átlós kom-

pozíció tengelyében, a hatalmas lángokkal égõ

máglya füstje eltakarja a tûz hátterében körben

álló alakok jelentõs hányadát; így van, aki csak

deréktól vagy térdtõl lefelé látszik, és persze van

olyan figura is, akinek csak a feje bukkan ki a

füstbõl. Solvyns ezzel érzékelteti a máglya kö-

rül összegyûlt nézõk kívülállását vagy éppen

részvétteli, áhítatosságát.

A harmadik rézkarcon látható áldozati aktus

abban különbözik az elsõ kettõtõl, hogy az öz-

vegy halált megvetõ bátorsággal távolról ugrik

bele a már égõ máglyába. Ez a szinte hihetetlen

cselekedet rendkívüli elõkészületeket igényel.

Solvyns így írja le ezt az aktust: „Ez a szokás

ritkán fordul elõ Hindusztán vidékein, ahonnan
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témáim nagyobb részét merítettem metszete-

imhez. Azonban mivel egyszer magam is jelen

voltam egy ilyen esetnél, alkalmam volt egy raj-

zot készíteni errõl a ceremóniáról, figyelembe

véve az összes körülményeket. Úgy tûnt nekem,

hogy ez még kegyetlenebb, mint amit az elõzõ

két esetben leírtam, s valóban ez a módszer

sokkal népszerûbb a marathák és a szikhek

harcias törzseinél. Az özvegy, akit láttam, amint

elégeti magát, virágzóan fiatal volt, mindazonál-

tal teljes bátorsággal és határozottsággal jelent

meg. A kísérõ bráhminok szóval tartották, s is-

tenfélõ viselkedésérõl beszélgettek vele, miköz-

ben a máglyához vezették, ahol a félelem legki-

sebb jele nélkül beleugrott a tûzbe, s miközben

körülvették a lángok, háromszor a „szatja” szót

kiáltotta. Rokonai és barátai ekkor különbözõ

gyúlékony anyagokat dobáltak rá, s öt vagy hat

perc elteltével teste hamuvá vált, néhány meg-

maradt csontját végül összegyûjtötték és elham-

vasztották. Miután e rettenetes ceremónia vé-

get ért, a bráhminok a szerencsétlen özvegy

családjával visszatértek lakóhelyükre, és eközben

fogadták a közönség tiszteletadását. Az effajta

áldozati aktus, ezeknek a fanatikus embereknek

a szemében a legmagasabb rendû megfontolás-

ból származik. Az asszonyt, különösen, ha

bráhmin felesége, az elvakult vallásosság ösz-
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tönzi arra, hogy a halálnak e módját válassza.

Õk úgy tekintenek erre az aktusra, mintha köte-

lességük volna kifejezésre juttatni a kínok köze-

pette is a felsõbbrendûséget, amely megkülön-

bözteti õket más nõktõl, akiket lenéznek. Ennek

ellenére gyakori, hogy a bráhminok és felesé-

geik között nincs különösebben gyengéd vi-

szony, némely házasság csaknem konszenzus

nélkül köttetik. Meg kell említenem egy külö-

nös szokást, amit alkalmam volt megfigyelni az

alatt az idõ alatt, amíg Indiában tartózkodtam.

3. KÉP. Férje holttestéhez a lángokba ugrik egy nõ

(Párizs: II. 11. 1: SAHAGAMANA)
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Ha egy apának van egy eladósorban lévõ lá-

nya, és nincs szándékában tovább gondoskod-

ni róla, valamilyen ürüggyel meghív a házához

egy ismerõs bráhmint. Amint megérkezik az il-

letõ, az apa bemutatja neki a leányát, aki tiszte-

letbõl odanyújtja a férfinak a kezét, amit persze

a bráhmin gyanútlanul elfogad; az apa erre rög-

tön elmondja nemzetségtábláját, s csupán ez

az egyszerû ceremónia elegendõ ahhoz, hogy

az így létrejött házasságkötést többé ne lehes-

sen feloldani. Nemritkán az történik, hogy a

bráhmin képtelen támogatni fiatal feleségét;

bárhogy legyen is, az apa védve érezheti magát

lányának szemrehányásától, hogy hajadon

maradt, a lány viszont örvend mindannak a tisz-

teletadásnak, ami egy bráhmin feleségének ki-

jár” (in: Hardgrave, 1998).

Ezek után nézzük ismét a metszet kompozí-

cióját. A kép középterében lévõ máglya két ol-

dalán szorgos segítõk láthatók, akik arról hiva-

tottak gondoskodni, hogy a tûz minél nagyobb

lánggal égjen. Bal oldalon a máglya középpont-

ja felé emelt karokkal az ugrásra készülõ özve-

gyet láthatjuk. Közvetlenül mögötte a kísérõ

papok „felügyelik” az eseményeket. Látható

módon azonban itt már nem sok szükség van

rájuk. Az özvegy elszántsága nélkülük is rendít-

hetetlen. A földtõl kissé eltávolodva fél lába már
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a levegõben van. S bár egy kisebb emelkedõrõl

készül leugrani, a tûz ehhez képest túl távolinak

tûnik. Nem valószínû azonban, hogy ez vala-

miféle elrajzolásból fakad. Solvyns tudatosan

gondoskodik a látványból adódó feszültség

megteremtésérõl, belesûrítve ebbe azt a drámai-

ságot, amely abból keletkezik, hogy valaki egy

ilyen visszavonhatatlan, hõsiesen tragikus tett-

re készül.

Solvyns negyedik rézkarca az élve eltemette-

tés vallásos rituáléját ábrázolja. Ez a szokás a

legkegyetlenebb, az áldozattal itt nem az elha-

talmasodó lángok végeznek, hanem a jóval las-

súbb fuldoklás, kiszáradás és éhezés. Ebbõl a

halálnembõl sincs menekülés. Ráadásul aktí-

vabb részvételt kíván a rokonoktól, szolgáktól

és közelebbi barátoktól egyaránt. Hardgrave e

képpel kapcsolatban fontosnak tartja tanulmá-

nyában megjegyezni a következõt: „Mindössze

néhány európai beszámolóban találunk utalá-

sokat arra vonatkozóan, hogy az özvegyet fér-

jével együtt eltemetik. Solvyns tehát viszonylag

ritka leírással szolgál nekünk e tárgyban, s talán

az egyetlen vizuális ábrázolását adja itt a rítus-

nak” (Hardgrave, 1998). Majd idézi William

Ward, baptista misszionárius egyik igencsak a

témába vágó feljegyzését: „Ha valaki a Gangesz

közelében hal meg, akkor a folyó mellett ássák
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meg a sírját; valójában leterítenek egy új ruhát,

s arra fektetik rá a holttestet. Ezután az özvegy

megfürdik, új ruhát vesz fel, és kifesti a lábait,

majd a különbözõ ceremóniák után leereszke-

dik a sírgödörbe, ami teljességgel elnyeli õt. A

sírboltban leül, s halott férjének a fejét saját tér-

dére helyezi, nem messze tõle egy lámpa van.

Egy pap (nem a bráhminok közül való) odaül a

sír szélére, és bizonyos szertartásokat ismétel,

miközben az elhunyt barátai többször körüljár-

ják a sírt, ráolvasásokat mondogatva. Eközben

különféle felajánlási tárgyakat dobálnak a sírba.

Amikor a földet gondosan az özvegy köré szór-

ták, amíg az egészen a válláig nem ért, a fia is

egy új ruhát dob a sírba virágokkal, szantálfá-

val, stb. Ezután pedig a rokonság, amilyen gyor-

san csak lehet, betemeti földdel a gödröt, majd

sírhalmot képez fölé, amit lábbal taposva lapí-

tanak le. Ekképpen temetik el élve a szerencsét-

len nyomorultat” (in Hardgrave, 1998).

Solvyns negyedik metszetéhez fûzött jegyze-

te: „A fakírokon és a vaisnavákon kívül, a hin-

duk között külön társadalmi réteget alkotnak a

jugik, a kelmekereskedõk és a takácsok, akik a

halottakat temetni szokták. Az özvegyek élve el-

temettetésének kegyetlen szokása ezért csakis

a munkáskasztnak e sajátos ágazataiban léte-

zik, és a maráthák földjén, a kelet-indiai Orissza
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környékén gyakorolják. Azoknak az utazóknak,

akik Bengálba és Biharba látogatnak, csak rit-

kán adódik lehetõségük arra, hogy e fanatikus

ceremónia szemtanújává váljanak, ezért min-

dent pontosan úgy fogok leírni, ahogy láttam.

Mikor egy jugi özvegye kifejezi szándékát, hogy

eltemettesse magát elhunyt férjével, a családja

megássa a sírt, hat vagy nyolc láb mélyen, ami-

be aztán leengedik a férj holttestét. Kezeit egy-

másba rakva ülõ helyzetbe emelik. Ezt követõ-

en az özvegy megközelíti a sírt, a szertartásos

4. KÉP. Egy hindu feleségének élve eltemettetése

(Párizs: II.12.1: SAHAGAMANA)
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körmenetben kísérõk segítik, ahogy azt már le-

írtuk. Mielõtt azonban a nyilvánosság elé áll,

megfürdik, s mindenben megfontoltan jár el,

nehogy okot adjon rá, hogy megszólják. Attól

kezdve, hogy a halotti áldozatot választja, olyan,

akár egy természetfölötti lény. A sír szélén meg-

hallgatja az õt kísérõ bráhminok vallásos buzdí-

tását, nekik adja ékszereit, és miután fejére he-

lyezte a cseréplábast (khicuri), azaz a rizzsel,

banánnal, bétellel és vízzel teli fazekat, kézfo-

gással búcsúzik el segítõitõl. Majd leereszkedik

a sírba egy bambuszlétrán, amit, alighogy leért,

nyomban felhúznak a gödörbõl. A nõ ülõ hely-

zetben elhelyezkedik a férje mellett, s abban a

pillanatban valamennyi hangszer, ami csak a

ceremónia alkalmából használatos, megszólal,

s a rokonok nagy mennyiségû földet szórnak a

szerencsétlen özvegyre, míg végül egészen be-

temetik, és az megfullad. A szertartásra való elõ-

készületek kellemetlenek, de a boldogtalan ál-

dozat hosszú ideig tartó szenvedései nem

látszanak. A metszet hûen tükrözi azt, amit meg-

figyeltem; még az a kis emelkedõ is érzékelhe-

tõ, ahonnan tanúja voltam a jelenetnek. Persze

a kép nem tudja visszaadni azt a rettenetes ér-

zést, ami ilyenkor az emberben támad. Lehe-

tetlen megtagadni a szánalmunkat ezektõl a sze-

gény hindu nõktõl, akiket feláldoznak ennek az
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õsi és barbár szokásnak megfelelõen. Bátorsá-

guk, állhatatosságuk és lemondásuk azonban

méltán vívja ki csodálatunkat is. Amíg a férjük

él, õk szolgák, amikor meghal, készen kell állni-

uk rá, hogy lemondjanak e módfelett gyötrel-

mes életrõl, aminek az örömeit sohasem élvez-

hették. Nincs olyan helye a világnak, ahol a nõk

születésüktõl fogva ilyen szomorú kilátásoknak

néznének elébe” (in: Hardgrave, 1998).

Ami ez utóbbi ábrázoláson számomra még

szembeszökõ, az a szertartásos gépiesség,

szenvtelen nyugalom, amelyben azért jelen van

a sírba szállás minden gyötrelme és a túlvilági

megújulás reménye is. A megásott sírt csupán

egy kör alakú nyílás jelzi, ahova egy létrán ke-

resztül az özvegy majd le fog ereszkedni, hogy

elfoglalja helyét halott férje mellett. Solvyns ép-

pen azt a jelenetet ábrázolja, amikor az özvegy

a sír széléhez érve összetett kezeit arca elé emeli.

Indiában a két összeérintett tenyérnek különös

jelentõsége van, a hétköznapi szertartásos jel-

legû köszöntésen (namaszté) túlmenõen a hívõ

fejének és Isten lábának összeérintését is idézi.

A jobb kéz Isten lábát, a bal kéz pedig a hívõ

fejét jelképezi. Az özvegy fején lévõ cserépedény

(khicuri) szintén kultikus jelentéssel bír. Juhász
Vilmos vallástörténész felhívja a figyelmet arra,

hogy a szent edény már a neolitkori mûveltség
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emberének is fontos kultusztárgya volt. A ben-

ne lévõ italok és ételek áldozati célt szolgáltak,

a megújulást, az újjászületést voltak hivatottak

elõsegíteni, megszentelni. Ugyanígy a görög vi-

lágban az eleusziszi misztériumokban a szent

edénynek, a kernosnak is fontos szerepe volt.

Juhász szerint „az edény a sötétség és ugyan-

akkor a megújulás helye, az anya nagy funkció-

jának ábrázolása, amely a táplálkozás terén azt

a szerepet tölti be, amelyet az anya beteljesít az

emberi életben, a nagy anya pedig a világmin-

denségben. Az edény kicsinyített mása ennek a

világmindenségnek, s az embernek azt az õsi

hajlamát fejezi ki, hogy magáénak akarja tudni,

a maga életének szûk keretei közé akarja be-

hozni azt, ami felette áll, és lelkébõl a legna-

gyobb emóciókat váltja ki” (Juhász, 1943: 150).

A rítusok közti párhuzamok tehát arra enged-

nek következtetni, hogy az élve eltemettetés

szertartásában az indiai khicuri – hasonlóan a

görög kernoshoz – helyi változata annak az esz-

köznek, amely a teremtmények nagy egységé-

nek kifejezõje. A kép egyéb részletei közül ki-

emelkedik még a jobb oldali elõtérben görnyedõ

és a nem messze tõle álló, sötétebb tónusú alak

– valószínûleg mindketten sírásók –, akik nyil-

vánvalóan arra a pillanatra várnak, amikor majd

villámgyorsan be kell temetniük a sírgödröt. A
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zenészek a kép jobb oldalán, kissé a háttérben

láthatók, tõlük balra, fönt a magaslaton pedig

egy európai áll – feltehetõen hivatalos személy

–, aki a neki tartott ernyõ árnyékában, õrökkel

körülvéve figyeli a ceremóniát.

Solvyns rézkarcai több kiadást is megértek,

az elsõ gyûjteménye, mint már említettem, csu-

pán néhány példányban jelent meg Kalkuttában

1796-ban, majd ezt követõen nagyobb példány-

számban 1799-ben. Edward Orme londoni ki-

adó egy kalózkiadásban hatvan nyomatot kö-

zölt úgymond „Solvyns után”, lényegében

erõsen átstilizált és az „európai ízlésnek megfe-

lelõ” formában. Ez utóbbi plágiumnak is nevez-

hetõ kiadásból természetesen Solvyns semmit

sem profitált. Miután 1804-ben elhagyta Indiát,

Párizsban elõkészített egy új rézkarcokból álló,

288 lapos fóliókiadást, ami Les Hindous címen

1808 és 1812 között jelent meg négy nagy kö-

tetben. Ebben a kiadásban Solvyns minden réz-

karc mellé egy terjedelmes leírást is mellékelt

franciául és angolul. Ennek köszönhetõen a

könyvet itt már a hinduizmusról készült érdek-

feszítõ és igen eredeti munkának ismerték el.
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A félreértések elkerülése végett a szütti kifeje-

zés nem más, mint az angol szati franciásított

változata. S mint ilyen, Verne egyik regényében

– sajátos tömörséggel – az emberáldozat jelölé-

sére szolgál. Amíg mások bonyolult fogalmi ma-

gyarázatokkal próbálták megvilágítani Európá-

ban az özvegyáldozat lényegét, Verne magával

ragadó könnyedséggel hozza szóba ugyanezt a

Nyolcvan nap alatt a Föld körül címû regényé-

ben:

„Phileas Fogg is meghallotta, mit mondott Sir

Francis Cromarty, és alighogy a körmenet el-

tûnt, így fordult hozzá:

– Mi az, hogy szütti?

– A szütti – válaszolt a dandártábornok – em-

beráldozat, Fogg úr, de önkéntes áldozat. Ez a

nõ, akit most látott, holnap kora reggel máglya-

halált hal.

– Hej, a csibészek! – kiáltott fel Passepartou,

mert nem tudta elnyomni felháborodását” (Ver-

ne, 1980).

Verne 1870-ben látta meg Párizsban a Cooks

Travel Agency hirdetését, amelyben azt állítot-

ták, hogy kilencven nap alatt körbeutaztatnak

bárkit a Földön. Ez adta az ötletet leghíresebb

regénye megírásához. A mû 12–13. fejezete
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plasztikus képekkel és érzékletes leírással jele-

níti meg a szati (szütti) indiai szokását, de errõl

majd késõbb.

A kereskedõ, középpolgári családban szüle-

tett Verne a gyors polgári meggazdagodás, a ka-

landos üzleti vállalkozások és a váratlanul fel-

gyorsuló mûszaki fejlõdés korszakában nõtt fel.

Szenvedélyesen olvasott a felfedezésekrõl és az

egzotikus szokásokról. Hatalmas könyvtára és

dokumentációja volt, számtalan cédulára jegyez-

te fel, és tudományágak szerint rendezte sorba

ismereteit. A Nyolcvan nap alatt a Föld körül
címû kalandregénye elõször 1873-ban jelent

meg, s jól tükrözi az Indiával kapcsolatos 19.

századi elképzeléseket. A regény hõse Phileas

Fogg, a pedáns angol úr és inasa, a francia

Passepartou egy õserdei kalandozás során,

olyan területen találkozik az özvegyégetéssel,

ahol az angol befolyás még nem tudta érvénye-

síteni hatását. Ennek ellenére megmentik Audát,

azt a fiatal özvegyet, akit máglyahalálra ítélt val-

lási fanatizmustól áthatott környezete. A szatival

kapcsolatos vallásos körmenet ceremóniáját

Verne vélhetõen fõként a korabeli beszámolók-

ból merítve írta le.

Mivel a regény szövege jól illusztrálja a témá-

val kapcsolatos európai vélekedés szinte vala-

mennyi meghatározó elemét, érdemes hosszab-

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3887



A Z  Ö Z V E G Y É G E T É S

88

ban idézni: „Az élen tornyos süvegben, hosszú,

tarka lepelben papok haladtak. Férfiak, nõk,

gyermekek vették õket körül, gyászos kántálá-

sukat szabályos ütemre tamtamok és cintányé-

rok zuhogása törte meg. Mögöttük négykerekû

szekér haladt; küllõi és abroncsa összefonódó

kígyók képét mutatták; két pár gazdagon felszer-

számozott zebu húzta a szekeret, rajta visszata-

szító külsejû szobor. A szobornak négy karja

volt, testét sötétvörösre pingálták, dúlt tekinte-

tû, borzas üstökû, kilógó nyelvû ábrázatának

ajkát henna és bétel színezte. Nyakán halálfe-

jekbõl fûzött láncot, derekán levágott kezekbõl

font övet viselt. Lába egy lenyakazott, földön

fetrengõ óriáson tiport. […] A szobor körül kü-

lönös embercsoport nyüzsgött, handabandázott

görcsösen rángó mozdulatokkal […] Néhány

bráhmin haladt a nyomukban, pompázatos

keleti viseletben; egy asszonyt vonszoltak ma-

gukkal, a szerencsétlen alig állt a lábán. Fiatal,

fehér bõrû nõ volt, európai lehetett volna. Feje,

nyaka, válla, füle, karja, keze, lábujja gazdagon

megrakva ékszerrel, nyaklánccal, karpereccel,

kösöntyûvel és gyûrûvel. Arannyal áttört, köny-

nyû muszlinnal takart tunika simult derekára.

[…] A fiatal nõ mögött – kiáltó ellentét – egy

gyaloghintó, rajta egy holttest; õrök cipelték,

meztelen kard az övükben, kezükben hosszú
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csövû, dömöckölt pisztolyok. A holttest egy ag-

gastyán holtteste volt: dús öltözéke rádzsára

vallott; akárcsak életében, fején most is ott ékes-

kedett gyöngyökkel hímzett turbánja, testén

selyem- és aranyruha, derekán gyémántos kas-

míröv, mellette a hindu uralkodók remek fegy-

verzete. Nyomában zenészek és õrjöngõ cso-

port alkotta a hátvédet. Ordítozásuk néha még

a hangszerek fülsiketítõ macskazenéjét is túlki-

abálta. Velük fejezõdött be a gyászmenet” (Ver-

ne, 1980).

A körmeneti, „visszataszító külsejû” szoborra

való hivatkozás Káli istennõre vonatkozik, aki a

regény szerint „a szerelem és a halál istenasszo-

nya”. A nyugati olvasó hajlamos e szoborleírás

fölött elsiklani, holott ennek rendkívüli jelentõ-

sége van. A nõiség olyan szimbolikus ábrázolá-

sáról van itt szó, amely a hindu jelképek gazdag

tárházára irányíthatja a figyelmünket. Káli ilyen

szempontból a férfitárs nélküli õserõ megteste-

sítõje, aki áldozatai vérétõl részegül meg. Ter-

méketlensége mellett heves, forró és nemi ter-

mészetû. Ennek ellenére õt is anyának nevezik

(Basu, 1994). A nõiség „sötét” arcát felmutató

szimbólumnak azonban Nyugaton hiányzik a

vallásos színezetû kultusza. Hogy Verne regé-

nyének szemléletmódját mennyire az európai

kultúra felsõbbrendûségében való hit jellemzi,
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arra jó példa a fent említett Káli-szobor riasztó

bemutatása is, de további bizonyítékul szolgál-

hatnak az alábbi kifejezések is. Az utazók több

ízben „vad hinduk bandáit pillantották meg”. A

„fanatikus népességet a hindu vallás legször-

nyûbb parancsai egészen elvadították” stb. A

barbár bennszülöttekkel szemben az író a be-

csületes úriember, Phileas Fogg személyét állít-

ja elénk, aki az igazi angol gentleman figuráját

testesíti meg. Éppen ezért ábrázolásmódjában

olyan – alapjában a középkori lovagi erények-

ben gyökerezõ – jellemvonásokkal teszi szá-

munkra Fogg személyét rokonszenvessé, mint

a szerénység, a jó modor, a nagylelkûség és a

hidegvérrel párosult hõsiesség. Ráadásul õ a

gyenge és kiszolgáltatott nõ megmentõje is.

Auda alakjában, aki egy gazdag bombayi ke-

reskedõ lánya, Verne egy olyan nõideált mutat

be, akinek szépsége rendkívüli erkölcsi nemes-

séggel párosul. Ilyen értelemben közel áll az igaz
nõ, tehát a szati típusához. Ráadásul a „szütti”-

jelenetben Auda díszes, ünnepélyes öltözetének

leírása az özvegyáldozatkor szokásos esküvõi

ruhára való utalásként is felfogható. A túldíszí-

tettség kihangsúlyozása azonban itt csupán arra

enged következtetni, hogy inkább az egzotikum

érzékeltetése volt az író célja. A regény végül,
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nem egészen meglepõ módon, Phileas Fogg és

Auda házasságával zárul.

VVVVVERNEERNEERNEERNEERNE     NYOMÁBANNYOMÁBANNYOMÁBANNYOMÁBANNYOMÁBAN

Verne mûve már folytatásokban való megje-

lenésekor olyan sikert aratott, hogy a hajózási

társaságok komoly összegeket fizettek volna

azért, hogy nevük olvasható legyen a regény-

ben. A mû egy korai színpadi átiratát az 1870-

es évek közepén egy év alatt négyszáz alkalom-

mal játszották. A filmipar megjelenésével a

regény aztán olyanok millióihoz is eljutott, akik

korábban nem ismerték.

Michael Anderson 80 nap alatt a Föld körül
címû filmjét, amelyet – David Niven, Charles

Boyer és Shirley MacLaine fõszereplésével –

1956-ban rendezett, széles körû elismerés fo-

gadta. Nyolc kategóriában jelölték Oscar-díjra,

és ötöt el is nyert, egyet közülük a „legjobb film”

kategóriában. A rendezõ Verne regényéhez

hûen érzékelteti a szereplõk jellemét, ám bizo-

nyos helyeken eltér ettõl. Így történt ez a film

özvegyégetést ábrázoló öt-hat perces jeleneté-

ben is. Anderson a szertartási körmenet ábrá-

zolásában sokkal visszafogottabb, mint Verne

leírása. Nem látunk „õrjöngõ csoportokat”, „gör-

csösen rángó” mozdulatokat, sem négykarú
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Káli-szobrot húzó szekeret. Ehelyett egy méltó-

ságteljes, vallásos révületben a folyóparton

menetelõ embercsoport jelenik meg elõttünk,

alakjuk a vízen tükrözõdik. A kísérõzene sem

disszonáns, inkább különös, egzotikus hangu-

latot áraszt. Akárcsak a regényben, itt is hama-

rosan kiderül, hogy az özvegyáldozat ezúttal

nem önkéntes. A nõi sors ábrázolásának izgal-

mához Anderson a regény történeti elemeit

összesûríti, és más hangsúlyokkal látja el. En-

nek eredményeképp a regényben megjelenõ

„gyarmatosító nézõpont” a filmben kevésbé

érvényesül, s egy érzelmileg árnyaltabb, nagy-

vonalúbb világlátásnak ad teret. Ez utóbbi elmoz-

dulás nyilván annak is köszönhetõ, hogy Ander-

son felismerte, a közönség igénye, pontosabban

a tömegízlés Verne kora óta alaposan megvál-

tozott. Hozzáteszem, mai szemmel nézve ter-

mészetesen már Anderson alkotása is konzer-

vatív, kosztümös filmnek tekinthetõ.

A bebetonozott, magabiztosnak tûnõ igazsá-

gokkal még inkább szembemegy Pavel Kohout

80 nap alatt a Föld körül címû színdarabja. Ver-

ne regényét a cseh költõ és drámaíró játékos,

helyzetgyakorlatos formában tálalja a publikum-

nak (Kohout, 2005). A darabban egyébként

negyvenöt helyszín van, és a négy állandó sze-

replõ mellett mindössze kilencen játszanak el

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3892



E U R Ó P A

93

hetvenhárom szerepet. A színpadon a romanti-

kus elemek helyett a komikum, a vígjátéki alap-

helyzet kerül elõtérbe, Kohout a cseh humort

francia típusú viccekkel ötvözi. A kalandos ko-

médiában szinte minden alakot hûen megõr-

zött, egyedül az indiai özvegyet írta rámenõsebb-

re és pénzsóvárabbra. A darab egyik magyar

rendezõje, Lendvai Zoltán errõl így nyilatkozik:

„Auda nagyon más lett. Miután megmentik a

máglyahaláltól, folyamatosan férjet akar szerez-

ni, és ezt mindig különbözõ figurákban véli föl-

fedezni, ez is számos humoros helyzetet teremt”

(Vörösmarty Színház Online, 2006).

Kohout feldolgozásában tehát a Verne-regény

elengedhetetlennek tartott idõbeli folyamatos-

sága, a jellemábrázolás, a meseszövés teljes

mértékben átalakul. Az özvegy szerepének ef-

féle átértékelése meglehetõsen szokatlan. Egy-

felõl megtöri az évszázados hagyományt, más-

felõl arra utal, hogy a régi világrendnek nincs

többé meghatározó jelentõsége, nincs egyedüli

igazság, mert sokféle igazság létezik. Ebbõl adó-

dóan Verne és Kohout, vagy akár Anderson és

Kohout között a legfeltûnõbb különbség az,

hogy míg a klasszikus ábrázolásmódban min-

dig a valóságot követi a paródia, addig Kohout

darabjában – a valóság helyett zajló paródia – a

tréfás utánzat bizonyul átélhetõ valóságnak.
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy

Anderson és Kohout, Verne kései követõi rávi-

lágítanak egy lényeges igazságra. Az özvegyége-

tés európai megítélése mindig annak függvénye,

hogy éppen milyen önképpel rendelkezik és mi-

lyen mértékben tér el a harmóniától az a köz-

szellem, amelyet bölcs vagy éppen kevésbé

bölcs hangadói befolyásolnak és irányítanak.

Sztrabón, Ibn Battúta, Voltaire, Goethe és a töb-

biek nézetei mind-mind alakítottak valamit az

özvegyégetéssel kapcsolatos elképzeléseinken.

Európaiak lévén valamiképp mindegyikük az

„élet pártján” állva közelítette meg a kérdést.

Mindvégig maradt azonban valami tisztázatlan,

elvarratlan szál ebben az ügyben. Meglehet, csak

közvetetten kapcsolódik témánkhoz, de annál

lényegesebbnek tûnhet most elõttünk. Kelet és

Nyugat viszonylatában ennek a „valaminek” lé-

nyegi eleme a halálhoz való viszonyulás. A ha-

lál kultúrája, illetve ennek a kultúrának a hiá-

nya. Kétségtelen, hogy európai szemszögbõl

inkább a megmentés, a halál elleni küzdelem a

fõ mozgatórugó. Keleten ellenben a halállal való

szembenézésnek komoly és szerteágazó hagyo-

mánya van. E hagyomány szerint a halál alap-

vetõen nem ellenség, nem mélypont, hanem

lehetõség a szabadságra vagy a szabadulásra.

Ebben az eltérõ viszonyulásban nyilvánul meg
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leginkább a két kultúra közötti szakadék. Az

özvegyégetés ellentmondásos jelensége, pon-

tosabban az önfeláldozás és az öngyilkosság

igazi különbsége akkor fejthetõ meg a maga tel-

jességében, ha a halálban és a hozzá vezetõ

szenvedésben rejlõ titkot, az átalakulás lehetõ-

ségét behatóbban szemügyre vesszük.
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Amerika

AAAAAZZZZZ     ÖZVEGYÉGETÉSÖZVEGYÉGETÉSÖZVEGYÉGETÉSÖZVEGYÉGETÉSÖZVEGYÉGETÉS     FEMINISTAFEMINISTAFEMINISTAFEMINISTAFEMINISTA     NÉZÕPONTBÓLNÉZÕPONTBÓLNÉZÕPONTBÓLNÉZÕPONTBÓLNÉZÕPONTBÓL

Az 1990-es évek elejétõl az Egyesült Államok-

ban bontakozott ki a legteljesebben a nõk tár-

sadalmi felszabadításáért, a nemek közötti

egyenlõtlenségek megszüntetéséért küzdõ femi-

nizmus ideológiai kutatása. A gyarmatosítás utá-

ni, posztkolonialista kritika és elmélet behatóan

foglalkozott az özvegyégetés jelenségével is. Az

angol gyarmatosításból felszabadult India hely-

zetének és a korábbi gyarmatosítókhoz fûzõdõ

viszonyának vizsgálata így rövid idõ alatt a nem-

zetközi figyelem elõterébe került. A javarészt már

feledésbe merült, régi problémák új megvilágí-

tásba helyezésére nem véletlenül az USA-ban

került sor. Elõször is az indiai értelmiség egy

része a függetlenség kivívása után itt talált mun-

kalehetõséget, új otthont magának, másodszor

pedig Amerika helyzetébõl fakadóan alkalma-

sabb terepe volt a független, korábbi beidegzõ-

désektõl mentes gondolkodásmódnak, mint az

elõítéletekkel és különféle sebekkel terhelt Eu-

rópa vagy éppen India.

Az özvegyégetés jelenségének vizsgálatához

– több mint kétszáz év elteltével – végsõ soron

azok a dokumentumok adták az alapot, ame-
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lyek a brit gyarmatbirodalom területén szemta-

núk által készített feljegyzésekbõl fennmarad-

tak. Az irányzat fõ képviselõi, Gayatri Spivak,

Lata Mani és Kumkum Sangari éppen azzal ér-

tek el tudományos sikereket, hogy egy elõzõ

gondolkodási rendszert – amely maga is értel-

mezésekbõl áll – képesek voltak más szempon-

tok alapján újraértelmezni. Természetesen eh-

hez az újraértelmezéshez több tényezõ is

hozzájárult. Ezek körébe sorolhatjuk az elvétve

felbukkanó újabb szatieseteket, a nõk aláren-

delt helyzetének megoldatlan problémáját, s a

modern világban tapasztalható társadalmi és

politikai hatalomért vívott harcot.

A szemtanúk által készített feljegyzéseket, ko-

rabeli rendõrségi jegyzõkönyveket és más ha-

sonló jellegû dokumentumokat Lata Mani gyar-
mati szövegeknek nevezi. Ezeket elemezve

megállapítja, hogy a szatiról szóló leírások négy

momentum köré szervezõdnek: 1. Az elbeszé-

lõ vagy tudósító a helyszínre érkezik. 2. Figye-

lemmel kíséri az özvegy viselkedését, s a lebe-

szélési kísérleteket. 3. Leírja az égetést megelõzõ

rituális gyakorlatokat. 4. Leírja a máglya meg-

gyújtásának körülményeit és az özvegy halálát.

A beszámolók további jellemzõjeként azt is ki-

emeli, hogy azok többsége sajátos szemszög-

bõl, anglo-nyugati perspektívából írja le az ese-

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:3898



A M E R I K A

99

ményeket. Ennek következtében az elbeszélõk

hajlamosak összemosni, törölni vagy egysze-

rûen kihagyni fontos, egymástól eltérõ, de szo-

rosan összefüggõ tényeket. Ebbõl következõen

Lata Mani fõ törekvése abban áll, hogy meg-

próbálja rekonstruálni az események emberi

oldalát. Szövegelemzésével újra és újra felhívja

a figyelmet azokra az elemekre – a fájdalomra,

a szenvedésre és az erõszakra –, amelyek a 19.

századi gyarmati szövegekbõl nagyrészt kima-

radtak. A szati szokása egyébként Bengáliában

volt a leggyakoribb, 1815 és 1828 között 8134

nõ áldozta fel magát férje halotti máglyáján

(Mani, 1998:119).

A gyarmatosító nézõpont önelégült érzéket-

lensége Mani szerint elsõsorban abban nyilvá-

nul meg, hogy a megfigyelõk – éppen az általuk

képviselt rutinszerû gondolkodás miatt – nem

veszik észre, hogy szemben állnak az özvegyek

közvetlen tanúságtételeivel. Mindezekbõl óha-

tatlanul adódhatott számukra az a következte-

tés is, hogy a fehér ember, mint valamely ma-

gasabb civilizáció képviselõje, egyrészt kénytelen

eltûrni a barbárok (õt közvetlenül nem fenye-

getõ) szokásait, másrészt pedig valamiféle meg-

mentõként érkezik az egzotikus környezetbe.

Kumkum Sangari a közösségi erõszak jelen-

kori természetének vizsgálatán keresztül jut el a
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szati kérdéséhez. Lata Manival ellentétben te-

hát nem a gyarmati szövegeket használja fel

érvelése alátámasztásához, hanem a vallási tü-

relmetlenséget, a rendõri felügyelet kegyetlen

módszereit, a brutális erõszakcselekményekkel

szembeni társadalmi toleranciát és cinkos hall-

gatást hozza kapcsolatba a szati hétköznapi drá-

májával. Feltételezése az, hogy a közösségi erõ-

szak és az özvegyek feláldozása valójában közös

tõrõl fakad, bár elsõ pillantásra meglehetõsen

különbözõnek tûnik a két jelenség, mégis ideo-

lógiai és technikai szempontból feltûnõen sok

közöttük a hasonlóság.

A szatival kapcsolatban Sangari megállapítja,

hogy az – a szakrális aura ellenére – olyan ha-

lálrítus, amelyben az asszonyok így vagy úgy,

de az õsi tradíció eszközévé válnak. S felhívja a

figyelmet arra a sorsdöntõ fordulatra, amelyben

különösen a 19. század folyamán az özvegyál-

dozat az elit kasztok gyakorlatából nacionalista

szokássá vált. Ez a folyamat pedig gyakorlatilag

a nõk feletti ellenõrzés széles körû kiterjeszté-

sét eredményezte. Ugyanakkor a szati egyre

inkább központi szerepet kapott az idegen

asszony ideájának megteremtésében is, s ezál-

tal mindenfajta nõi „másság” ellen irányult. Így

válhatott aztán a szati a hindu népesség tiltako-

zásává elõbb a muzulmánok, majd a brit gyar-
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matosítók és a keresztények ellen, napjainkban

pedig a szatiellenes világi szemléletû törvény-

kezés ellen. Éppen ezért nem véletlen, hogy a

szatival kapcsolatos állásfoglalások ma is igen

heves, nemegyszer gyûlölettõl terhes légkört

tudnak teremteni (The Hindu, 2002). A femi-

nistákat például szokássá vált még a hindu jog

híveinek körében is gyökértelen, elidegenedett,

hitetlenekként démonizálni, akik minden további

nélkül gyilkosságnak és bûncselekménynek

neveznek egy szent hagyományt. E körökben

az ún. „elõáldozat” rítusát, amelynek során az

özvegy – elszántságát bizonyítandó – megégeti

a kezét, gyakran a helyi lakosságnak a külföldi

befolyás elleni tiltakozásaként tüntetik fel.

Sangari legfontosabb megállapítása a követ-

kezõ: „Az özvegyáldozat egyáltalán nem egyéni

cselekmény. Olyan kollektív aktus, amely sok-

kal inkább a család és a falu akaratának meg-

nyilvánulása a nõ felett, mint a nõ saját akaratá-

nak kifejezõdése. A szatiban kifejezõdõ kollektív

akaratot az individuális döntés és az idealizálás

leplébe bújtatják. A tömeg a legkevésbé sem

csupán kiegészítõje a nõ saját döntésének. A

szati lehetetlenné válna a tömeg akarata nélkül”

(Sangari, 2003). Éppen ezért a helyi társada-

lom kisközösségében azokat, akik valamilyen

módon meg akarnak akadályozni egy özvegy-
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égetést, szokás súdráknak, zsebtolvajoknak, an-

goloknak, rendõröknek vagy muzulmánoknak

titulálni.

A feminista kritika másik neves képviselõje

Gayatri Spivak klasszikussá vált kérdése („Szó-

ra bírható-e az alárendelt?”) éppen arra vonat-

kozik, hogy a korabeli bennszülött lakosságon

belül a nõknek különösen alárendelt helyzet ju-

tott osztályrészül, ugyanakkor ennek képtelenek

voltak hangot adni. A feleség alárendelt szere-

pe Spivak szerint abban nyilvánul meg, hogy a

nõk nemcsak a családban, hanem általában a

hatalommal bírókkal szemben is némák, azaz

csak magukban beszélnek. Ebben a helyzetben

a tradíciót képviselõ férfiak megszólalása nor-

maként jelenik meg, míg a nõk nem rendelkez-

nek a beszéd valódi képességével, csak fecseg-

nek (talk), amit nem hallgat meg senki. Spivak

frappáns módon a „talk/speak” igék szembeál-

lításával különbözteti meg a kirekesztettek és a

sorsukat alakítani bírók helyzetét. Abból kifolyó-

lag, hogy az angol speak, „beszél” ige mindig

feltételezi a hallgató másikat is, míg a talk, „fe-
cseg/fecsegés” nem szükségképpen jár együtt

a hallgató jelenlétével.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a

gyarmatosítás utáni feminista kritika elsõsorban

a gyarmati korszakban élõ nõk valódi helyzeté-
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nek feltárására irányul annak érdekében, hogy

kikerülje az ezzel kapcsolatos hamisításokat,

vagy éppen felszínre hozza az elhallgatott igaz-

ságokat. A múlt ilyen értelmû megismerése

semmiképpen sem nevezhetõ öncélú tevékeny-

ségnek, hiszen minden ízében a jelenkori ne-

hézségek gyökereinek megértésére és az ebbõl

fakadó bajok orvoslására irányul. A vallási vo-

natkozások, az úgynevezett „szakrális aura” fel-

derítésére azonban a feminista kutatás nem tesz

kísérletet, már csak azért sem, mert a szatit ön-

kéntes vagy a közösség által kikényszerített ön-

gyilkosságnak minõsíti. Az özvegyégetéssel

együtt járó mérhetetlen szenvedést és fájdalmat

értelmetlennek tartja. Így a „halálrítus” végsõ

soron ugyanolyan rejtély vagy barbár szokás

marad a feminista kutatás számára, mint azt az

európai nézõpont bemutatásánál tapasztalhattuk.

Van azonban egy másik út, amelyen keresztül a

feministák a férfiközpontú gondolkodásmódot és

társadalmi berendezkedést igyekeznek teljes egé-

szében megkérdõjelezni.
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MATRIARCHÁTUSMATRIARCHÁTUSMATRIARCHÁTUSMATRIARCHÁTUSMATRIARCHÁTUS-----KUTATÁSKUTATÁSKUTATÁSKUTATÁSKUTATÁS

Az özvegyégetés jelenségével kapcsolatban,

bár naivnak tûnhet, mégis jogosan merülhet fel

a kérdés, miért nem fordítva történik mindez?

Elméletileg a férj is feláldozhatná magát a fele-

ségéért, mégsem teszi. Annak a kérdésnek a

megválaszolására tett kísérletek, hogy miért

éppen a férfiközpontú világszemlélet vált uralko-

dóvá az elmúlt néhány évezred során, már

Bachofen 19. századi, úttörõ jellegû munkássá-

gával megkezdõdtek (Bachofen, 1978). Bachofen

a legkorábbi korok vallási és mitológiai hagyo-

mányát tanulmányozva egy, a földmûvelés kor-

szakában mûködõ, õsi nõuralom létét feltételez-

te, amelyet az õsi anyajogról mint az emberi

történelem korai állapotáról szóló elméletével

igyekezett bizonyítani. Néprajzi adatokkal és a

rokonsági rendszerek vizsgálatával alátámasz-

tott modellje szerint ezt a hajdani nõuralmat

váltotta fel a vadászó és állattartó népek férfi-

központú, patriarchális társadalma.

Érdekes módon Bachofen elméletét körülte-

kintõ megalapozottsága ellenére nem fogadta

túlzott elismerés, s fõbb tételei máig vita tárgyát

képezik. Ezt követõen alapvetõ fordulat csak az

utóbbi néhány évtizedben, az 1960-as évektõl

kezdõdõen következett be – a fõként Ameriká-
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ban és Nyugat-Európában jelentkezõ – modern
matriarchátus-kutatás keretén belül. A társada-

lomtudománynak ez az újonnan kifejlõdött ága

saját szakmai szókincset hozott létre, s kritiká-

val illeti a jelenkori társadalmak férfiközpontú

megnyilvánulásait. Az új irányzat olyan jeles

képviselõinek, mint Marija Gimbutas és Heide
Goettner-Abendroth, számos ellentmondással

és tudományos nehézséggel kellett megküzde-

niük (Gimbutas, 1991 – Goettner-Abendroth,

2000). Az alapvetõ probléma ugyanis az, hogy

a sokszor magától értetõdõ elméleti magyará-

zatok nem ellenõrizhetõek tudományos mód-

szerekkel. Nincsenek olyan kortárs anyajogú

társadalmak – leszámítva az Afrikában, Óceáni-

ában és egyebütt elvétve elõforduló törzsi vál-

tozatokat –, amelyek összehasonlítási alapul

szolgálhatnának e téren az antropológusok szá-

mára. Ezért kétértelmû és félreérthetõ minden

olyan állítás, amely valamifajta kizárólagosság-

ra törekszik az õskori kultuszokat és társadal-

makat illetõen. Cynthia Eller, amerikai vallásku-

tató, aki egyébként önmagát feministának vallja,

erõteljes kritikával illeti azokat, akik valamiféle

menedéket, kompenzációs lehetõséget látnak

a matriarchátus-kutatásban. Szerinte az antro-

pológia és a régészet tudománya nem minden-

ben támasztja alá a különbözõ feminista teóriá-
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kat. Bachofen elméletét az anyajogról elõször

az 1960-as években adoptálták a radikális fe-

ministák. Ez aztán az „elveszett Paradicsom”

ideájává alakulva, az 1970-es évek feminista

köreiben vált divatos eszmévé. Az 1990-es évek-

ben pedig ez a mítosz viszonylag széles körben

bekerült az amerikai kultúra fõáramába (Eller,

2000). Ettõl függetlenül a kortárs antropológu-

sok túlnyomó többsége elutasítja Bachofen és

Lewis Morgan azon 19. századi elméletét, amely

szerint a történelem elõtti, korai társadalmakra

a matriarchátus volt a jellemzõ (Bachofen, 1978

– Morgan, 1961).

A különbözõ feltételezések között azonban

nem egy olyan akad, amely méltán keltheti fel

érdeklõdésünket. Ilyen a méltatlanul elfeledett

kultúrtörténész, Juhász Vilmos õstörténeti elmé-

lete is, amelynek megismeréséhez – mintegy

párhuzamot vonva a modern elméletekkel – ér-

demes egy kis kitérõt tenni.

Juhász kiindulópontja, mint látni fogjuk, nem

esik messze a modern matriarchátus-kutatások

alapelveitõl, ugyanakkor távol áll tõle az olyan

magyarázat, amely a „kerek egész” érdekében

szinteket ugrik át. A szerzõ Megváltás felé címû

könyvében – fõként Bachofen kutatásaira és a

20. század elsõ harmadának német szakirodal-

mára alapozva (többek között Heine-Geldern,
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1921) – részletesen bemutatja és elemzi az

anyajogú közösségek vallási és világképi jelleg-

zetességeit is. Így az õskori vallási fejlõdést nyo-

mon követve fontos megállapításokat közöl az

ún. nagy anyajogi szertartásról, amelyhez sze-

rinte a korabeli társadalom egésze alkalmazko-

dott. Ennek az eredeti õsmisztérium-játéknak a

leírása, a Juhász-féle elmélet legizgalmasabb

része, s érdekes magyarázatul szolgálhat a nõ-

ket alárendelt szerepbe juttató, a korábbinál

sokkal szigorúbb, férfiközpontú világkép és csa-

ládmodell elõzményeire – pontosabban ezek-

nek kiváltó okára – vonatkozólag is.

Az anyajogú társadalom fõbb vonásai tehát Ju-

hász szerint is a következõk: a törzsek letelepe-

dése, a közösségi földtulajdon, az anyai ágon való

öröklés, továbbá házasság esetén a férfi követi

feleségét annak családjához (matrilokalitás). Ezen

túlmenõen a vallási életben a holdanya és az an-

nak gyermekeként megjelenõ holdisten elõtérbe

kerülése az aktív, atyai vonásokkal rendelkezõ

napisten helyett. Miközben a szerzõ részletesen

leírja, hogy az anyajogi világkép miként fosztotta

meg a tróntól a napistent, a fõnöki tekintélyt és

ennek következtében a harcos férfierõt, arra is

felhívja a figyelmet, hogy az anyajogú társada-

lom a nõiség egyetemes vonásaival próbálta

megszilárdítani hatalmát. Fontos momentum to-
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vábbá, hogy a férfiak ebben a társadalomban

annak ellenére sem váltak „ellenséggé”, hogy

az õsmisztérium-játékok során a hagyományok-

nak megfelelõen démoni szerepre kényszerül-

tek. Az eredeti anyajogi szertartásban ugyanis

mindig a megtámadott, a sértett fél az erõsebb;

a támadó, a sértõ a gyengébb. „Az anya ereje,

mint ahogyan a gyermek ereje is, éppen teljes

kiszolgáltatottságában állott, és ez az egész val-

lásos világképre rányomta bélyegét” (Juhász,

1943:98). A misztériumjátéknak három szerep-

lõje van. Az elsõ a holdisten, aki mint a láthatat-

lan holdanya gyermeke egyben az elhaló és fel-

támadó, földbe rejtett magot szimbolizálja, a

második a gonosz démonok kara, akik az aktív

férfierõ képviselõi, végül a harmadik az anyák

gyászoló kórusa. Ez utóbbiak természetesen az

együtt érzõ gyászolók és az eljövendõ újjászü-

letés felett örvendezõ anyák képviselõi.

A szertartás lényege annak bemutatása, hogy

a démonok üldözik, és végül megölik a holdis-

tent, s így szükségképpen elõsegítik a megúju-

lást és az újjászületést. Világos tehát, hogy ez a

látásmód az atyai erõt háttérbe szorította. Erre

utal az a momentum is, hogy a holdistennek

nem az apja fontos, akit õ maga is teljes mér-

tékben képvisel, hanem az anyja, aki együttér-

zésével még a halálba is hajlandó elkísérni õt
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egészen az újjászületésig. A holdanya felsõbb-

rendû nõisége ebben a szertartásban ugyan

közvetve, átvitt értelemben van csak jelen, de

feltétlen tekintéllyel bír, s nincs szüksége férfi

támogatóra maga mellett. Távol áll tõle minden-

fajta alárendeltség. Õ a Magna Mater, a min-

denség anyja, aki gyermeke, a holdisten világ-

rahozatalával a háttérbõl irányítja az emberi

életet, s teljes egészében képes elhalványítani

az atya emlékét és szerepét.

Juhász feltételezése szerint ez az õsmisztéri-

um nemcsak a késõbbi megváltás-mítoszok

alaptípusa, hanem egyúttal a férfi titkos szövet-

ségek (Geheimbünde) létrejöttének kiváltó oka

is. Az õsmisztérium-játékban szereplõ gonosz

démonok ugyanis szertartásos értelemben nem-

csak a totemista ideált és a fõnöki erõt szimbo-

lizálják, hanem a szenvedést és a halált elkerül-

ni vágyó, ugyanakkor az újjászületést vállalni

nem tudó, vad férfiak csoportját is. Azonban

bármennyire egyértelmûnek tûnik e szereposz-

tás, tévedés lenne azt gondolni, hogy az anya-

jogú társadalom tökéletes ellentéte volt az õt

felváltó patriarchális berendezkedésnek. Juhász

feltételezése nem arról szól, hogy ez a társada-

lom jobb vagy rosszabb egy másiknál. Csupán

arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy az ókor

hajnalán, a mezõgazdaság uralkodó szerepének
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megtörésekor a már létezõ titkos férfitársasá-

gok, „amelyek a halhatatlan férfierõt, s ugyan-

akkor valamifajta szellemi szabadságot is rep-

rezentáltak, milyen könnyen válhattak a világi

hatalom és az erõszak eszközeivé” (Juhász,

1943:130). A nõk késõbbi elnyomásának lélek-

tani oka mindenesetre logikus értelmet nyerhet

a ”nagy anyajogi” szertartásban. Hiszen a férfi-

ak alárendeltségét nemcsak sajátos társadalmi

helyzetük (lásd pl. többférjûség és matrilokali-
tás), hanem egyfajta démonizálás is megerõsí-

tette, megpecsételte. Így aztán a hosszan tartó

szelíd elnyomás helyzetébõl való kitörés és sza-

badulás vágya vezethetett egy olyan férfiközpon-

tú, szakrális családmodell megalapozásához,

amelyben nemcsak „fordult a kocka”, hanem

egy merõben más természetû szereposztás vet-

te kezdetét.
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HHHHHALÁLALÁLALÁLALÁLALÁL     ÉSÉSÉSÉSÉS     RÍTUSRÍTUSRÍTUSRÍTUSRÍTUS

Történeti ismereteink szerint nyilvánvaló tény,

hogy a halálról való gondolkodás koronként, kul-

túránként változik, még akkor is, ha viszonylag

hosszabb idõszakonként állandónak tûnik. En-

nek jobbára még az a körülmény sem mond

ellent, hogy bármilyen korszakban éljen is az

ember, a halállal mindig egyedül kell szembe-

néznie. Ez a személyes tapasztalás mondhatni

természetes módon kiegészül azzal a változó

rituáléval, amelyet a társadalom, a helyi közös-

ség képvisel a maga normarendszerével. Az

európai kultúrán belül kétségtelenül megfigyel-

hetõ egyfajta, rítustól függetlenedõ tendencia,

amelynek lényege meglehetõsen vázlatosan a

következõ.

A középkorban az emberek halálhoz való vi-

szonya fõként a félelemben és a sorsszerûség-

be belenyugvó elfogadásban nyilvánult meg.

Ugyanakkor a halállal való egyéni szembené-

zéshez meglehetõsen erõs egyházi rituális hát-

tér biztosította a kereteket. A felvilágosodás ko-

rától ez a viszony gyökeresen megváltozott, a

különbözõ tudományágak kialakulásával a cél

már az emberi élet meghosszabbítása, a halál
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idõpontjának minél távolabbra való kitolása lett.

A 20. század elsõ harmadától kezdve ismét új

fordulat állt be, amelynek lényege az, hogy a

halál nagyrészt klinikai eseménnyé változott. Eb-

bõl adódóan az emberek többsége arra kény-

szerült, hogy távol a családjától, egy elidegene-

dett, mesterséges környezetben haljon meg,

nemritkán hosszan tartó betegségben vagy

szenvedésben. A 20. század végére pedig a halál

– rítusát és annak szellemi hátterét vesztve –

szinte magánüggyé, biológiai eseménnyé vált

az egyén számára. Az így keletkezett kedvezõt-

len helyzetben a közösségi rituális elem gyen-

gülése ahelyett, hogy erõsítené a halálhoz való

személyes viszonyulást, egyre nagyobb magá-

ra hagyatottságot eredményez. Mindez persze

nemcsak mélypont a halál kultúráját illetõen,

hanem lehetõség is arra, hogy az embernek

valamiképpen – saját kultúrája adottságait ki-

használva – a jövõben módja legyen egyéni fel-

fogásának megfelelõen és az általa választott

keretek között átélni az elmúlást. E kettõ azon-

ban teljességgel sohasem nélkülözheti egymást.

A társadalmi normák és értékek természete-

sen Indiában is meghatározták és meghatároz-

zák a halálhoz való egyéni és közösségi viszo-

nyulást. Ennek tartalmi vonatkozásai és idõkeretei

azonban lényegesen eltérnek a halálhoz való vi-
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szonyulás Európában tapasztalt menetétõl. Ér-

dekes módon az egyik fõ különbség éppen az,

hogy Indiában rendkívül erõsek a közösségi

normák, de a halálhoz való egyéni viszonyulás

sem szorul a háttérbe. Mivel ennek sajátos hin-

du felfogásáról a Vallási gyökerek címû fejezet-

ben is esett már szó, itt csak néhány lényegi

elemét emelném ki. Elõször is, egybevetve az

európai vagy nyugati halálkép viszonylag gyors

változékonyságával, megállapíthatjuk, hogy

alapvonalaiban a hindu felfogás több ezer év

óta létezik, és ma is hatékonyan mûködik. A lé-

lekvándorlás és a megszabadulás (móksa) tana,

továbbá számos tradicionális irányzat és helyi

kultusz hagyománya mind-mind olyan „felké-

szült” halálfelfogásról tanúskodnak, amelynek

nyomán Indiában a halált a születés és a felnõt-

té válás utáni „harmadik beavatásnak” is neve-

zik. A társadalmi változások következtében termé-

szetesen itt is szükségszerûen sokan kórházban

halnak meg, ennek ellenére a halálos betegeket a

családtagok inkább hazaviszik, hogy otthoni, meg-

szokott környezetükben érje õket a halál. Nem

mellékes körülmény az sem, hogy a családta-

gok holttesthez való viszonya is más, mint Nyu-

gaton, hiszen a halál beállta után a családtagok

mosdatják meg a holttestet, s öltöztetik fel, mi-

elõtt elhoznák a kórházból. A hagyomány sze-
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rint az elhunyt legidõsebb fia játssza ebben a

folyamatban a vezetõ szerepet. Mielõtt a ham-

vasztásra (vagy ötéves kor alatti gyermek ese-

tében a temetésére) kerülne sor, lehetõleg az

elhunyt valamennyi szervét visszahelyezik a tes-

tébe.

Visszatérve az özvegyégetés szokására, az ed-

dig ismertetett okok alapján biztonsággal meg-

állapíthatjuk, hogy e jelenség – noha igyekszik

belesimulni a hinduizmus hagyományos halál-

felfogásába – kétségtelenül egy letûnt korszak

terméke, melyben meglehetõsen nagy súllyal

esik latba a helyi közösség vallásos meggyõzõ-

dése. Bármennyire is elítéljük azonban az öz-

vegyégetés szokását, látnunk kell, hogy az ön-

kéntesség és az erõszak határvonalai majd’

mindig összekuszálódnak a lényeg körül. En-

nek tisztázására – gondolatmenetem vége felé

közeledve – abban a reményben teszek kísérle-

tet, hogy ezzel még közelebb jutunk a jelenség

lényegéhez és legbensõbb magvához.

Vállalkozásomhoz mindenekelõtt a Hindu
Halottaskönyv (más néven Pretakalpa vagy

Garuda purána) szövegét hívom segítségül. A

purána szó jelentése egyébként: „régi, öreg”. A

legendás elemekkel sûrûn átszõtt szöveg kelet-

kezési idõpontja ismeretlen. A legkorábbi

puránák valószínûleg az i. e. 4–5. századból
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származnak. A Pretakalpa fontosságát – amely

lényegében Garuda, mitikus madárkirály és

Visnu párbeszéde – jelen esetben az is emeli,

hogy részletesen foglalkozik a hû feleségnek, a

„szatinak” elhunyt férjével kapcsolatos köteles-

ségeivel.

A teljes halotti szertartás rendje a könyv tize-

dik fejezetében olvasható, melynek címe: A
holttest elhamvasztása és a csontok összegyûj-
tése (Hindu Halottaskönyv, 1994:95). A holt-

testtel kapcsolatos konkrét utasításokon kívül

megtudhatjuk, hogy a tetemet szádhakának (a

célba érõ) is nevezik, az özvegy pedig, aki kö-

veti férjét a halálba, üdvöt nyer a mennyország-

ban. E szerint: „Ha az asszony követi férjét a

tûzbe, az csupán testét égeti el, míg lelkének

nem árt. Miként az olvasztott fémekbõl csak a

szenny ég ki, akképpen az asszonynak csupán

bûneit égeti el Hutása (Agni). Miként erényes

férfit meg nem éget istenítéletkor izzó vas heve,

úgy a férjével (tûzben) egyesülõ asszony meg

nem ég, de halott urával, kivel legbensõjében

azonos, egyesül.” Annak ellenére, hogy a ko-

rábban elmondottakhoz képest lényegesen újat

nem tartalmaz a szöveg, van egy olyan „sze-

replõje”: Hutása, azaz Agni, akire eddig talán

kevéssé irányult a figyelmünk. A hindu mitoló-

giában Agni, a tûz istene hagyományos megje-
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lenítésére a következõ jellemzõ: általában egy,

két vagy három lángoló fejjel, vörös testtel és

vörös szemekkel, három lábbal és hét karral áb-

rázolják. Azt mondják, azért van hét karja, hogy

elérje a hét világot, három lába pedig az ember

életében oly fontos három tüzet – az áldozati

tüzet, a házassági tüzet és a halotti máglyát –

jelképezi.

A tisztítótûz megszemélyesítõjének a halálrí-

tusban különösen jelentõs szerepe van. Elsõ-

sorban azért, mert általa tisztul meg mindenki,

aki visszatér a születés elõtti kezdetekhez. Má-

sodsorban pedig azért, mert a hamvasztás nem-

csak megsemmisülést, hanem új életet, egyfajta

visszatérést is jelent, hasonlóképpen a világegye-

tem szüntelen keletkezéséhez. A Hindu Halottas-
könyv azonban – amely, mint általában a purá-

nák, afféle „félszentírásnak” vagy a szentírások

népszerûsített változatának felel meg Indiában

(Baktay, 1943) – igyekszik oly módon össze-

kapcsolni Agni szerepét az özvegyégetéssel,

mintha az magától értetõdõ, természetes dolog

volna. De nézzük tovább a szöveget: „Terhes

asszony férjét ne kövesse (a tûzbe); gyerme-

két meg kell szülje, föl kell nevelje, és csak az-

után válhat szativá.” Továbbá: „Ha egy asz-

szony ura követésére nem vállalkozik, úgy

asszonyi testbõl soha nem menekülhet (azaz
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egyre asszonyként kell újraszülessék).” E tömör

megfogalmazás kétségkívül nyilvánvaló jegyeit

mutatja egy olyan férfiközpontú, szélsõséges

szemléletnek, amely, különösen az asszonyi test

„hátrányos voltáról” szóló megjegyzésével, azt

hiszem, nem is igényel különösebb magyará-

zatot, hacsak nem azt, hogy leplezetlenül szól

mindarról, amit eddig csak utalásokból vagy

kevésbé éles vélekedésekbõl szûrhettünk le ma-

gunknak.

A Hindu Halottaskönyv homályba veszõ szer-

zõje vagy szerzõi azonban nemcsak a „szent

írás” tekintélyt sugalló szavának félelmet ébresz-

tõ eszközével élnek, hanem lehetõség szerint

igyekeznek vonzóvá is tenni az önfeláldozás cse-

lekedetét. Ha tehát egy özvegy önként kívánja

követni férjét a halálba, feltétlenül támasztékul

szolgálhat számára az efféle ideológia, hiszen a

Pretakalpa a „szati”-nak, a hû feleségnek szánt

„keserû pirulát” a kellõ „édességgel” együtt adja

be az arra fogékony személy számára. Hadd

álljon itt erre vonatkozólag is egy-két konkrét

kijelentés: „A férjét halálában követõ asszony

Arundhatihoz hasonlóan (aki hûsége jutalma-

ként csillaggá változott) üdvöt nyer a mennyor-

szágban. A férjéhez hûségest apszaraszok ve-

szik körül és együtt él megváltottan urával

tizennégy Indra korszakon át (azaz egy Brah-
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man napon keresztül) ... Ha egy asszony urát

követi, ezzel három nemzetséget (kula) tisztít

meg bûneitõl. Harmincötmillió évig, amennyi az

ember hajszálainak száma, idõzik a mennyben,

és együtt lehet urával. Egy palotában (vagy is-

teni kocsiban), amely napként tündöklik, szó-

rakozik szerelmével. Míg Nap és Hold léteznek,

együtt idõzik urával annak világánál. Ezután új-

raszületik egy folttalan nemzetség tagjaként, és

magas kort ér el. A férjéhez hû asszony ismét

ama férfi felesége lesz. A balga azonban, aki a

tûz okozta pillanatnyi fájdalom miatt e szeren-

csét elutasítja magától, élete végéig szenvedni

fog a válás okozta fájdalom tüzében. Ezért az

asszony, annak tudatában, hogy ura maga Siva,

égettese meg testét. Ha szativá nem válik, ó

Tárksya, úgy hamvasztassa el õt (az elõbb) is-

mertetett módon.” (Kiemelések tõlem, lásd Szak-
kifejezések és névmagyarázatok) Eddig a Hindu
Halottaskönyv özvegyégetéssel kapcsolatos le-

írása és intelme.

A Pretakalpa vallásos képzetekkel átszõtt fa-

natizmusának erõs érzelmi töltése persze nem

egyedülálló jelenség. A már idézett japán for-

rás, a Hagakure például a hûbérúr iránti hûség-

rõl mint „odaadó lelkesedésrõl” tesz említést.

Mivel a hûség fogalma mindkét eszmerendszer-

ben központi szerepet játszik, egy rövid részlet
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erejéig ez utóbbi dokumentumot is érdemes-

nek tartom idézni: „Éveket vesz igénybe, hogy

a magával ragadó lelkesedést lépésrõl lépésre

megvalósítsuk, és végül felébredjünk a káprá-

zatból. Aki egyszer felébredt, annak nem kell

állandóan, tudatosan gondolnia az összponto-

sított erõfeszítésekre. A magával ragadó lelke-

sedés – ha egyszer megfogant – minden pilla-

natban meg tud tisztítani a semmiségek mögött

rejtõzõ, mindennapi zûrzavartól. A hûség a

magával ragadó lelkesedésben gyökerezik”

(Hagakure, 2001:110).

Ez utóbbi szövegrész valóban meglepõ hason-

lóságot mutat a hû feleség (a szati) idealizált sze-

repével. Korántsem állíthatjuk azonban, hogy

teljességgel ugyanarról az érzületrõl lenne szó.

Kérdés persze, mi jelezhetné számunkra a leg-

biztosabban, ha mégis az azonosítás mellett

döntenénk, hogy ezáltal tévútra kerültünk? Nem

más, mint az a kétségtelen tény, hogy az egyént

nem lehet teljességgel függetleníteni a közös-

ség által alkotott normarendszertõl és annak

sajátos rítusaitól, a kettõ erõteljes kölcsönhatás-

ban van egymással, még akkor is, ha ennek el-

lenkezõjére is akadnak olykor példák. A megrög-

zöttség és a fanatizmus az egymástól különbözõ

kultúrákban látszatra lehet ugyan hasonló, de

kiváltó okai minden esetben mások.
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Ebbõl adódóan, ha létezik valamiféle titok az

özvegyégetés lényegét illetõen, akkor az nem

valamely általános vallásos érzület vonatkozá-

sában nyilvánul meg. A titok sokkal inkább az a

meglehetõsen egyszerû tény, hogy az ember

morális természete – bármennyire is bevehe-

tetlen, belsõ várkastélynak tûnik – környezete

által befolyásolható és alakítható tényezõ. Pon-

tosabban egyén és közösség, mint lánc a lánc-

szemmel, kölcsönös viszonyban állnak egymás-

sal. Ugyanakkor persze nem tagadható az sem,

hogy az ember képes visszavonhatatlanul dön-

teni saját sorsa felõl. Azonban továbbra is kér-

dés marad, hogy valóban felelõs, szabad sze-

mélyként teszi-e ezt, vagy olyan áldozatként, aki

kényszerûen engedelmeskedik egy közösség

által megerõsített tévhitnek vagy babonának?

Ennek tisztázásához, azt hiszem, nemcsak az

egyéni esetek alapos vizsgálata, hanem a hin-

duizmus társadalmi szerepének mélyebb isme-

rete is adhat némi támpontot.
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A A A A A HINDUIZMUSHINDUIZMUSHINDUIZMUSHINDUIZMUSHINDUIZMUS     TÁRSADALMITÁRSADALMITÁRSADALMITÁRSADALMITÁRSADALMI     SZEREPÉRÕLSZEREPÉRÕLSZEREPÉRÕLSZEREPÉRÕLSZEREPÉRÕL

A hinduizmus társadalmi szerepének megér-

téséhez jelentõsen hozzásegíthet annak a keleti

sajátosságnak a belátása, hogy a vallás és a fi-

lozófia Indiában sem különül el mereven egy-

mástól, s lényegét tekintve vallásfilozófiát alkot.

Ebbõl adódik az a tény, hogy a gondolkodás

csaknem egészét áthatja a vallási jelleg. Az így

kialakult társadalmi-vallási szerkezet sok min-

dent képes integrálni, vagy csak egyszerûen ma-

gába szívni. A kulturális sokszínûség és a filozó-

fiai rendszerek gazdagságának magától értetõdõ

következménye az, hogy e rendszerek gyakran el-

lent is mondanak egymásnak, s a legmagasabb

igényû szellemi irányzatok – például az Upanisádok
tanításai – mellett megtalálhatjuk a népi vallásos-

ság naiv, rituális gyakorlatát is mindenféle illeszke-

dés igénye nélkül. A széles néptömegek természete-

sen nem az Upanisádokból ismerik a hinduizmus

tanításait, hanem a népszerû mesékbõl és epo-

szokból.

Ebbõl a szempontból az özvegyégetés szoká-

sa, annak vallási érvekkel való alátámasztása,

ugyanakkor megkérdõjelezése egyfelõl a történe-

ti múlt része, másfelõl a jelenben megmutatkozó

elszórt vallási szélsõségesség ritka, ám valóságos

példája. Mindemellett a mai hindu társadalom

alapvetõen egy olyan dinamikusan fejlõdõ rend-

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:38121



A Z  Ö Z V E G Y É G E T É S

122

szer, amely megpróbálja újrafogalmazni a nõk

szerepét a családban és a társadalom különbö-

zõ intézményeiben egyaránt. Politikai értelem-

ben tehát a hindu nõ egyenjogú társa a férfi-

nak, helyzete ugyanakkor elõítéletekkel terhelt.

Tény, hogy a felvilágosult, világias szemlélet

semmiképpen sem jelent hátrányt a mai hindu

társadalomban, jó példa lehet erre az a sajátos

momentum is, hogy egy önmagát ateistának

valló személy is szerves részét képezi vagy ké-

pezheti a hinduizmus – alapító és dogma nél-

küli – társadalmi és etikai normarendszerének.

A hinduizmus társadalmi szerepének lényege

éppen abban rejlik, hogy szemben a nyugati kul-

túra ellenpólusokat felállító, individualitásra ala-

pozott gondolkodásmódjával, alapvetõen nem

kirekesztõ, hanem bevonó jellegû, továbbá nem

az egyén által képviselt önrendelkezésre helye-

zi a fõ hangsúlyt, hanem általában a békés

együttmûködésre. Ebbõl adódóan, míg az

európai szemlélet számára az élet értelme min-

dig valamiképp az embernek mint független in-

dividuumnak az igenlése, addig a hindu szem-

léletmód ugyanezt az értelmet önmagán kívül –

a „nagy egészhez” kötött – kapcsolati tõkében

véli felfedezni. A hindu törvényhozás éppen ezt

a kollektivitásra hangolt mentalitást igyekszik he-

lyes mederbe terelni a legújabb szatiellenes tör-
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vénytervezet szigorító rendelkezéseivel (lásd

Melléklet).
Befejezésül hadd álljon itt egy olyan gondo-

lat, amelyet e munka során szûrtem le magam-

nak, mintegy személyes tanulságképpen. Erõ-

sen bízom benne, hogy Kelet és Nyugat halállal

kapcsolatos felfogása, önfeláldozásról vallott el-

képzelése – bár számos ponton eltér egymás-

tól – valamiképp rávilágít arra, hogy a halálról

való gondolkodás milyen rendkívüli fontosság-

gal bír. E nélkül nem beszélhetünk a kérdés

teljes valóságát átfogó tudatosságról. Más szó-

val az emberi szabadságról. Annak belátása,

hogy a halál nemcsak szörnyû végnek, hanem

életünk beteljesedésének is bizonyulhat, már

jelentõs elõrelépést jelentene az európai kul-

túra számára. Ettõl függetlenül persze nem hi-

szem, hogy akár Európában, akár Indiában,

vagy bárhol a világon szemet hunyhatnánk

számos embertársunk értelmetlen és kegyet-

len halála felett.

Meglehet, a halállal kapcsolatos igazságot is

érdemes a szélsõségektõl távol, valahol az arany

középúton keresni. Annál is inkább, mivel idõn-

ként hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a „jó

halál” bizonyos szempontból éppen annyira ma-

gánügy, mint amennyire közügy. Talán erre a

higgadt – ám mégis megindító – szembenézés-
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re utal Kosztolányi Dezsõ Számadás címû ver-

sében: „Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét,

/ szemedben éles fény legyen a részvét, / úgy

közeledj a szenvedõk felé.”
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Melléklet
(Új törvényi szigorítás a szatival kapcsolatban)

Az Associated Press* hírügynökség 2006. január

27-én az alábbi jelentést adta közre:

ÚJ-DELHI – India kész keményebb jogi lépése-

ket foganatosítani annak érdekében, hogy megelõz-

ze a szati gyakorlatát, azaz az özvegyek önfeláldo-

zását férjük halotti máglyáján. Ugyanakkor meg

akarja szüntetni azokat a szankciókat, amelyek azon

özvegyekre vonatkoztak, akik valamiképp túlélik ezt

a megpróbáltatást – adta hírül egy pénteki médiaje-

lentés.

Ritkán ugyan, de a szati gyakorlata tovább folyta-

tódik az ország néhány körzetében, különösen a

mélyen tradicionális vidéki régiókban, ahonnan az

özvegyeknek gyakran kell elmenekülniük, mert a

hiedelem szerint balszerencsét és tragédiát hoznak

a közösségre.

A Times of India közölte, hogy az új, szatival kap-

csolatos jogszabály a családtagok pártján áll majd,

és a vallási vezetõkre hárítja bármely esemény fe-

lelõsségét, jóllehet a túlélõ özvegyeket áldozatok-

ként kezeli, s feloldja a rájuk vonatkozó, jelenleg

* Forrás: AP. New Delhi, 2006. január 27.
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érvényben lévõ egyéves börtönbüntetést, kivételt

képez mégis azon eset, amelyben egyértelmûen

bebizonyosodik, hogy az asszony nem külsõ befo-

lyásra cselekedett.

Az újság a törvényjavaslatra hivatkozva közölte, ter-

helõ körülménynek számít az is, ha valaki közremû-

ködik a szatiban, beleértve azokat az embereket is,

akik biztatják az asszonyt, hogy vesse magát a halot-

ti máglyára, vagy olyan módon befolyásolják, hogy

annak hitbéli elszántságát növelik, s a szatinak vala-

mely üdvértéket tulajdonítva, azt a család jólétének

szempontjából is hasznosnak tüntetik fel.

Bárki, aki jelen van egy ilyen szertartáson, a puszta

jelenlétével bûnt követ el.

Az érvényben lévõ jogszabály szerint bûnsegéd-

nek minõsülnek mindazok, akik az asszonyt bár-

mely fizikai cselekedettel a halotti máglya közelébe

juttatják.

A Times szerint az új törvényjavaslatot egy bizott-

ság fogalmazta meg, melynek vezetõje B. K.

Chaturvedi kabinetminiszter volt. Chaturvedi azon-

ban nem tudott közvetlenül rendelkezésünkre állni.
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A bûnpártolásért, szati esetén, jelenleg halálbün-

tetés szabható ki, vagy életfogytiglani börtönbünte-

tés egy 1987-es törvény szerint.

Ez a törvény akkor lépett érvénybe, amikor Roop

Kanwar, egy tizennyolc éves lány feláldozta magát

férje halotti máglyáján egy kis faluban Rádzsasztán

államban.

A heves hazai fölháborodás egy újság jelentése

nyomán tört ki, amelybõl kiderült, hogy a falusiak

erõszakkal kényszerítették a lángok közé.

A szati gyakorlata a középkorban kezdõdött, ami-

kor a hindu nõk, a csatában elesett férjük halála

után, inkább az öngyilkosságot választották, ahe-

lyett, hogy a betolakodók fogságába essenek.

1829-ben a brit gyarmati hatóságok ezt a szokást

betiltották.

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:38127



129

Szakkifejezések
és névmagyarázatok

A kötetben elõforduló fontosabb fogalmak, szak-

kifejezések mellett a szanszkrit szavak fonetikus át-

írásánál egyrészt figyelembe vettem a már meglé-

võ, magyarul meghonosodott változatokat, másrészt

a szanszkrit nyelv latin betûs átírásának nemzetközi

szabályai szerint jártam el.

aghóri (szanszkrit: aghori) – Az aghórik, az Indiá-

ban élõ szádhuk szélsõséges szektája. Halottégetõ

helyekre járnak meditálni, hamuval kenik be mez-

telen testüket, és emberi koponyából étkeznek,

amely mind azt jelképezi, hogy számukra semmi

sem profán, minden szent.

anglo-nyugati perspektíva – A nyugati civilizáció

azon párbeszédképtelen nézõpontja, amely saját

szókészletét használja tõle alapvetõen idegen kul-

túrákra is. Ez végsõ soron olyan ismerõs közhelyek-

hez vezet, mint pl. „mi és a primitív népek, mi és a

barbárok, mi és a pogányok”. A gyarmati felszaba-

dító mozgalmak felhívták a figyelmet arra, hogy a

hódító mindig felsõbbrendûnek tartja magát azok-

nál, akiket sikerült meghódítania. Ez a szemlélet-

mód valójában egyfajta etnocentrizmus, amely oly

mértékben nehezen viseli a kulturális és morális
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sokféleséget, hogy kizárja az egyenjogú párbeszéd

lehetõségét is.

ánumárana (szanszkrit: anumarana) – Szó sze-

rint: követni valakit a halálba, „utánahalni”. Lénye-

gében tehát olyan önkéntes halálnem, amelyet az

elhunyt személy iránti hûség és szeretet vezérel. Az

újabb történeti kutatások szerint az ánumárana gyö-

kerei az ókori Gupta Birodalom elõtti korszakba

nyúlnak vissza. Lényeges eleme, hogy nemcsak

özvegyek követhették ezt a rítust, hanem a férjek

is, továbbá bárki, aki a halott rokona, barátja vagy

éppen szolgája volt. E szokás maradványai még a

brit kormányzat idejében is léteztek, igaz ugyan,

hogy lényegében már csak az özvegyekre vonat-

koztak. Azaz a halott férfi felesége akkor is követ-

hette urát a halálba, ha az történetesen idegen or-

szágban halt meg. 1817-ben a brit kormányzat

éppen annak érdekében hozott határozatot, hogy a

hindu jog ne engedélyezze a bráhmin özvegyek-

nek, hogy bármely más halotti máglyára föllépje-

nek, mint ami nem a saját férjüké. Ezzel az

ánumárana rítusát akarták betiltani, amelynek ér-

telmében az özvegyek nem égethetik el magukat a

férjük halála után valamely más helyen és más idõ-

pontban, csak a sahamarana, azaz ugyanazon a

máglyán való elégettetés engedélyezett számukra.
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ánumrta (szanszkrit: anumrta) – Olyan özvegy,

aki férje személyes vagyontárgyaival vagy ruhada-

rabjaival égeti el magát (lásd még ánumárana).

apszarasz (szanszkrit: apsaras) – tündér

Arundhati (szanszkrit: Arundhati) – Egy bolygó

mitológiai neve, amely egy kúszónövényfajta elne-

vezésébõl származik, lehetséges jelentése még „kor-

látozás nélküli”.

Brahmá (szanszkrit: Brahman) Visnu, Siva és

Brahmá a klasszikus indiai gondolkodás „Trimúrtiját”

(hindu háromságát) alkotják. Hármójuk közül Visnu

az, aki a védikus irodalom szerint az Istenség Sze-

mélyisége. Siva és Brahmá pedig általa felhatalma-

zott félistenek. Míg Visnu a fenntartó, aki a jóság

kötõerejét képviseli, addig Brahmá a teremtõ, aki

egyben a szenvedély kötõerejének képviselõje. Siva

pedig a világ megsemmisítésében játszik pusztító

szerepet, s a tudatlanság kötõerejét irányítja.

Brahman nap – A hinduizmus szerint egy brah-

man nap és éj együttesen körülbelül 8,6 milliárd

év. Ennek elteltével a világmindenség megújul, és

minden megy tovább.

bráhmin (szanszkrit: brahmana/angol: brahmin) –

A négy hindu társadalmi osztály közül a legmaga-
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sabb rend képviselõje, aki foglalkozására nézve le-

het pap, tanító, tudós, stb. Papi kasztként a bráh-

minok sok századon át uralták az indiai társadal-

mat. A modern gazdasági és társadalmi változások

következtében sok kései leszármazottjuk vállalt vi-

lági állást, amelyben az alsóbb kasztok mozgalmai

felõl érkezõ kritika is jelentõs szerepet játszott.

Brahmá-Szamádzs (szanszkrit: Brahma-Samaj)

„Isteni Társaság”, 1828-ban Rám Móhan Rój által

alapított teista mozgalom, amely azt sürgette, hogy

az észérvek váljanak a hinduizmus igazi alapjává.

Az iszlám, a kereszténység és a modern tudomá-

nyok hatására a hindu vallás tisztaságához akart

visszatérni azáltal, hogy a monoteizmust hangsú-

lyozta, visszautasította a bálványimádást, és a hin-

du társadalmi gyakorlat reformjára törekedett.

dharma (szanszkrit: dharma) – A hinduizmusban

több jelentésszintû szanszkrit szó. Alapvetõen a vi-

lágegyetemre, az emberi társadalomra és az egyénre

vonatkozó világtörvény. Morális törvényként egy-

szerre mindenkire vonatkozó általános erkölcsi sza-

bály és az egyén életszakaszaira sajátosan jellemzõ

erkölcsi törvény.

férfiközpontú (görög: androcentrikus) – Férfi né-

zõpontú. A feminista filozófia, logika és tudomány-

kritika egyik központi kategóriája, amelynek értel-
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mében androcentrikusnak neveznek minden olyan

morális gyakorlatot, amely magán viseli a nemek

hierarchikus viszonyán nyugvó, és azt mindmáig

õrzõ patriarchális közösségi élet jegyeit. Valamint

az így kialakított fogalomrendszert és elméleti hát-

teret az egyetemesség jegyében egyfajta univerza-

lizmusként tünteti fel.

gyarmati szövegek – Azok az özvegyégetésrõl

(szatiesetekrõl) szóló beszámolók és tudósítások,

rendõrségi beszámolók, amelyeket a 18–19. szá-

zadi Indiában készítettek az Európából – fõként

Nagy-Britanniából – érkezõ misszionáriusok, újság-

írók, utazók és köztisztviselõk. Sajátos, a gyarma-

tosító hatalomra és kultúrára jellemzõ nyelvezetük

és látásmódjuk miatt e dokumentumok jól tükrözik

az Indiában megfordult vagy letelepült európaiak,

nem utolsósorban az angol gyarmati elit meghatá-

rozó jellegû kulturális identitását és viszonyulását

egy számukra idegen kultúrához.

hinduizmus – A hindu kifejezés perzsa eredetû

szó, s az Indus szanszkrit nevébõl, a Szindhuból

származik. Korábban azoknak az embereknek a

megjelölésére alkalmazták, akik az Indus völgyé-

ben laktak. Gautama Buddha (i. e. 563–483?) korá-

ban még nem létezett az európaiak által hinduizmus-

nak nevezett vallási rendszer, ez utóbbi valójában a

buddhizmus és a dzsainizmus által kritizált régi,
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védikus gyökerû brahmanizmusból az elsõ évez-

red végére alakult ki, mintegy annak megreformá-

lásaként. Buddha ilyen értelemben a brahmanizmus

követõje volt, mint kortársai közül bárki más.

Hitópadésa – Szanszkrit mesegyûjtemény, jellem-

zõ vonása a próza és vers elegye. A könnyedebb,

mulattató részek prózában vannak írva, az okulás-

ra való tanulságok pedig versben.

holdanya – A holdanya az anyajogú világképben

a mindenség anyja, a Magna Mater, akihez nem

lehet közvetlenül odafordulni, mert láthatatlan.

holdisten – A holdisten indiai megfelelõje, Csándra

(szanszkrit: Chandra) ugyancsak hímnemû.

Indra (szanszkrit: Indra) – Indra a védikus indiai

árják fõistene, Zeusszal egyezõen jelképe a villám-

fegyver. Ahogyan Zeusz, úgy Indra is a vendégjog,

az emberek közötti jogrend védelmezõje. Segít a

bajbajutottakon, a gyengéken, a jogfosztottakon.

jugi (szanszkrit: yugi) – A jógik azon leszármazot-

tai, akik házasságban éltek.

Káli (szanszkrit: Kali) – A szanszkrit Kali szó kap-

csolatban van a kala, „fekete” szóval. Kálit közön-

ségesen Káli Mának, Fekete Anyának is nevezik.
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karma (szanszkrit: karma) A szó közvetlen jelen-

tése: „tett” vagy „cselekedet”. Filozófiai értelemben

a sors alakulásának mibenlétét feltáró tan, az ok és

okozat erkölcsi törvénye, amely szerint az ember

felelõs tetteiért, amelyek meghatározzák jövõbeni

sorsát. A jó, illetve a rossz cselekedetek vezetnek el

a magasabb vagy az alacsonyabb életformákhoz.

kasztrendszer (szanszkrit: varnasrama-dharma) –

A kasztrendszer valójában négy fõ osztályra és

számtalan alosztályra oszlik. A négy fõ osztály

(varna) a következõ: bráhminok (papok és tanítók),

ksatríják (harcosok és hivatalnokok), vaisják (föld-

mûvesek és üzletemberek), valamint a sudrák

(munkás és mesteremberek). Ez a négy varna sok

ezer kasztra (dzsati) oszlik, a társadalom perifériá-

ján pedig a kasztokon kívül rekedt dalitok (megtör-

tek, elnyomottak) foglalnak helyet.

Malleus Maleficarum – A könyv szerzõi Domon-

kos-rendi inkvizítorok voltak, név szerint Heinrich

Kramer és Jacob Sprenger. A Boszorkányok pörö-

lye (1486) nem csupán a katolikus boszorkányül-

dözõk és az inkvizíció kézikönyve volt, hanem a

német protestánsoké is, különösen a harmincéves

háború idején, majd az angol puritánoké Cromwell

protektorátusa alatt, illetve a leghíresebb angol ön-

jelölt „boszorkányvadász”, Matthew Hopkins mû-

ködésének éveiben.
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Manvantara (szanszkrit: manvantara) – Egy

Manvantara (71 csatur-juga), azaz 306 720 000 év.

modern matriarchátus-kutatás (Modern Matriar-

chal Studies) – Az 1980-as évektõl kezdõdõen ki-

alakult és azóta is folyamatosan fejlõdõ társadalom-

tudományi ágazat célja, hogy sajátos elméleti és

módszertani hátterével kutassa a történeti és kor-

társ társadalmak még meglévõ vagy nyomaiban

felfedezhetõ matriarchális berendezkedését. Továb-

bá feltárja az anyajogú társadalmak eredeti gyöke-

reit, s a nõk történelmi fejlõdésben betöltött szere-

pét. Az így elõállt új paradigma számos kulturális

kutatás kiindulópontjává vált.

móksa (szanszkrit: moksa) – felszabadulás, üd-

vösség, alapvetõen arra az állapotra utal, amelyet a

karmától való megszabadulás után ér el az ember.

Valójában a születés, a halál, az öregség és a beteg-

ség anyagi világából való kiszabadulást, a létforga-

tagból való kilépést jelenti.

Om (szanszkrit: aum) – Az „Om” szó, illetve írott

jel, a legfontosabb szimbólum a hinduizmusban.

Vallási kontextusban olyan õsi hangvibráció, amely

az isteni világ, a teremtés és minden teremtmény

egységének a szimbóluma. Egyes interpretációk

szerint az Aum három betûje (A – U – M) a hindu

háromság (Brahmá, Visnu és Siva) – amely valójá-
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ban tevékenységekben megnyilvánuló körforgás-

szerû Egység – teremtõ, fenntartó és pusztító funk-

cióját jelképezi.

pandit (szanszkrit: pandit) – Olyan tudós vagy ér-

telmiségi személy, általában bráhmin, aki járatos a

szanszkrit nyelvben, a Védák tudományában és a

hindu jogrendszerben.

páti-paramesvara (szanszkrit: pati-paramesvara) –

A férj jelképes (isteni) státusának jelölésére szolgáló

többszörösen összetett szó. A Bhagavad Gítában

például kizárólag Krisna személyét illeti meg a Para-

mesvara, azaz a Legfelsõ Úr (Isten) kifejezés.

pátivratja (szanszkrit: pativratya) – A férj iránti fel-

tétel nélküli, teljes odaadás. A szanszkrit kifejezés

összetett szó, amelynek az elsõ tagja (páti) férjet

jelent, a második tagja (vratja) pedig odaadást, oda-

szentelést, egyfajta szolgálatot.

pátivratja-ideológia – A pátivratja-ideált felhasz-

náló szélsõséges ideológia, amely a hû feleség esz-

ményképébõl kísérelte meg levezetni az özvegyek

szó szerinti önfeláldozásának eszményét.

posztkolonialista kritika – Lényegében olyan szer-

teágazó mûvelõdéselmélet, amelynek jellegzetes vo-

nása, hogy kiáll a társadalom marginális rétegei mel-

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:38137



A Z  Ö Z V E G Y É G E T É S

138

lett, hangsúlyozva ezzel a kisebbségi jogok, a tole-

rancia, a kulturális sokszínûség és a demokratikus

egyenlõségen alapuló társadalomeszmények fon-

tosságát. A posztkoloniális elmélet ugyanakkor el-

utasítja a nyugati normák erõszakos alkalmazását

a harmadik világ társadalmaiban. A posztkoloniális

jelzõt az 1980-as évektõl fõként azokra a harmadik

világból érkezõ gondolkodókra alkalmazták, akik az

elsõ világban tevékenykedtek. Napjainkban viszont

számos nyugati szerzõ minõsül posztkoloniálisnak

abból kifolyólag, hogy kutatási területe valamilyen

módon kapcsolódik az Európán kívüli gyarmatosí-

tó jellegû jelenségekhez.

Pretakalpa (szanszkrit: pretakalpa) A szanszkrit

preta (pra ita) és kalpa (krlip) szóalakok összevo-

násából keletkezett kifejezés. A „preta” szó szerinti

jelentése „az, aki eltávozott”, lényegében bármely

elhunyt személy lelkére vonatkozik. A „kalpa” kife-

jezés jelentése pedig „elõkészített, elrendezett”.

Ráma (szanszkrit: Rama) – A hindu hagyomány-

ban három különbözõ Ráma is ismeretes (Para-

suráma, Balaráma és Rámacsandra). A Ráma elne-

vezést leginkább a harmadikra alkalmazzák, aki

egyben Visnu isten hetedik megtestesülése. Törté-

netét mindkét nagy indiai eposz, a Mahábhárata és

a Rámájána is elmeséli, az elõbbi rövidebben, az

utóbbi részletesebben.
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Rámájána (szanszkrit: Ramayanam) – A Rámájána

(„Ráma útja”) az i. e. 4–2. század között keletkezett

hõseposz. Mai alakjának elsõ és utolsó fejezete va-

lószínûleg késõbbi eredetû. Szerzõje egy valóságos,

bár kevéssé ismert történeti személy, Válmíki.

sáhgaman (szanszkrit: sahagamana) – A szó je-

lentése „együtt távozni”, „vele menni”, arra utal,

hogy az özvegy saját akaratából elhunyt férjével

együtt égetteti el magát a halotti máglyán. Balthasar

Solvyns – az angolok által elterjesztett szati megje-

lölés helyett – ezt a kifejezést alkalmazta özvegy-

égetést ábrázoló képeinek címeiben.

sáhmaran (szanszkrit: sahamarana) – A szó jelen-

tése „együtt halni”. Értelme megegyezik a sáhgaman

kifejezéssel, valójában annak egy köznapibb válto-

zata.

súdra (szanszkrit: sudra) – A kétkezi munkások

osztályához tartozó, alacsony kasztbeli ember.

szati (szanszkrit: sati) – A szó eredeti jelentése: az

„igaz nõ” vagy hûséges feleség, aki kész követni

férjét még a halálba is, mert nélküle értelmetlennek

tartja az életet. A tradicionális indiai nõideál legma-

gasabb eszménye. Ezt az elnevezést alkalmazták
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aztán (nyelvtanilag tévesen) az angol gyarmatosí-

tók az özvegyégetés vallási rítusára.

szatja (szanszkrit: satya) – Igazság, valóság, igaz

dolog. Tágabb értelemben a békés társadalmi moz-

galmak, a méltányosság, a pártatlanság, a társadal-

mi igazságosság fogalmával kapcsolatos kifejezés.

Filozófiailag egy olyan tisztaságot jelent, amelyet

nem lehet bemocskolni, amelyen nem lehet erõ-

szakot tenni és ezáltal eltorzítani, mert túl van té-

ren, idõn és egyéniségen, s az univerzum minden

szegmensét átitatja. Az özvegy halála elõtti utolsó

szava (szatja) tehát az ez iránti teljes odaadást je-

lenti.

szádhu (szanszkrit: sadhu) – Vallásos aszkéta,

szent ember, aki lemondott az anyagi világról és

minden tulajdonáról. A szádhuk jellemzõen vándor-

ló aszkéták, akik alamizsnából és könyöradomá-

nyokból tartják fenn magukat. A hinduizmus és a

dzsainizmus követõi között egyaránt megtalálhatók.

Közösségben vagy magányosan élnek, s egyaránt

kerülik a hagyományos és modern öltözékeket,

hajukat leborotválják vagy éppen gondozatlanul

hagyják.

szimbolikus szati – Bizonyos hindu közösségek-

ben a férj halálakor az özvegy által eljátszott vallási

ceremónia. Ennek lényege, hogy az özvegy férje
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holtteste mellé fekve – mintegy a házasságkötés és

a halotti szertartás elemeit összekapcsolva –, szim-

bolikus módon juttatja kifejezésre férje iránti tiszte-

letét és hûségét.

Tárksya (szanszkrit: Tarksya) – Garuda becézõ

megszólítása. A „Garuda” eredetileg egy szent szár-

nyas ló, Garuda Asva (Tárksya) neve a Rig-védában,

ahol a madarak és a szárnyas lovak egyazon „faj”

képviselõi.

tiszta anya (szanszkrit: sati mata) – Roop Kanwart,

a fiatalon máglyahalált szenvedett özvegyet halála

után szati matának, tiszta anyának nevezték roko-

nai és rajongói.

Özvegy.p65 2008.09.07., 13:38141



143

Életrajzi adatok

Bánabhatta (Banabhatta) – A 7. századi Indiában élt. Egy

bráhmancsaládban született. Egyike volt a korszak azon

kevés írójának, aki határozott megértést és együttérzést ta-

núsított a szegények és a megalázottak társadalmi rétegei

iránt.

Gayatri Spivak (1942– ) – Indiai származású amerikai

irodalomkritikus, teoretikus. A posztkolonializmus alap-

szövegének tekintett, Szóra bírható-e az alárendelt? címû ta-

nulmánya világszerte ismertté tette a nevét. Az általa kitalált

mûszó, a „stratégiai esszencializmus” (strategic essentialism)

egyaránt jól tükrözi emberi és szakmai hitvallását. Arra utal

ugyanis, hogy a társadalmi megmozdulások alapfeltétele

az átmeneti szolidaritás megteremtése, ilyen lehet például

az is, ha a különbözõ indíttatású nõmozgalmak össze tud-

nak fogni egy közös cél érdekében.

Heide Göttner-Abendroth (1941– ) – Német filozófusnõ

és társadalomkutató. Az 1970-es évek második felében a

nyugat-németországi nõkutatás, majd a hazai modern mat-

riarchátus-kutatás egyik megalapítója. Számos könyvet pub-

likált az anyajogú társadalomról és kultúráról. 2003-ban és

2005-ben az õ szervezésével és irányításával jött létre a

modern matriarchátus-kutatás elsõ és második világkong-

resszusa.
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Juhász Vilmos (1899–1967) – Kultúrtörténész, író, újság-

író, mûfordító, a Vigilia címû lap egyik alapítója (1935).

1949-ben kivándorolt New Yorkba. Elõbb a Columbia Egye-

tem lektora, majd a magyar irodalom és mûvelõdéstörté-

net elõadója. Szerkesztõje a római Katolikus Szemlének

(1949–1951). Az emigrációban folytatott munkásságát az

alábbi fontos mûvek jelzik: The Development of Catholicism

in Hungary in Modern Times (Church and Society, New

York, 1953); Bartók Béla amerikai évei (New York, 1956).

Idézett mûve: Megváltás felé (Új vallástörténet 1. A nem

keresztény világ, Bp., 1943).

Kumkum Sangari – Indiai feminista, angol nyelvû publi-

kációiban radikális elevenséggel jelennek meg az angol és

amerikai irodalom kritikai vonatkozásai, a társadalmi nem

(gender) kérdései, és nem utolsósorban az özvegyáldozat

kérdése. Ez utóbbiról tanúskodik magyarul is megjelent ta-

nulmánya, amely Az erõszak útjai címmel jelent meg 2003-

ban (lásd Irodalom).

Lata Mani – Amerikában élõ indiai történész és feminis-

ta. Civódó hagyományok–Vita a szatiról a gyarmati Indiá-

ban címû könyvében a gyarmati és a bennszülött diskurzu-

sok átfogó vizsgálatát adja. Antiimperialista és feminista

alapú társadalomkritikája szerint az özvegyek tanúságai

megkérdõjelezik a szatiról szóló, leginkább elterjedt repre-

zentációkat. Éppen ezért özvegyégetéssel kapcsolatos írá-

saiban az ideológiák taglalása helyett az áldozatok alanyi-

ságát igyekszik elõtérbe helyezni.

Mádhavácsárja (Madhavacharya) – Híres vallási tanító és

tudós a 14. századi Indiában. Filozófiájában a szellem és
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az anyag dualizmusának hirdetõje (Dvaita-Vedanta). Akár-

csak Vidzsnyánesvara, a szatit az erényes nõ törvényes tet-

teként, s nem öngyilkosságként értelmezte.

Maharadzsa Rándzsit Szing (Maharaja Ranjit Singh,

1780–1839) – szikh uralkodó, akit Pándzsáb oroszlánjának

is hívtak, mauzóleuma (The Samadhi of Ranjit Singh) a

pakisztáni Lahore-ban található.

Marija Gimbutas (1921–1994) – Litván származású ame-

rikai archeológus, kutatási területe az újkõkorszakbeli és a

bronzkori Európa. Mûvei 1946-tól 1971-ig folyamatosan je-

lentek meg, új megvilágításba helyezve a tradicionális régé-

szet, a nyelvészet és a mitológiai magyarázatok szintézisen

alapuló kapcsolatát.

Medhátithi (Medhatithi) – A 9. században élõ Medhátithi

számos teológiai és jogi munka, így például Manu törvény-

könyvének is kommentátora volt. Számára a kasztrendszer

(varnáshrama-dharma) nem statikus, merev társadalmi ren-

det jelent, hanem sokkal inkább dinamikus, folyton meg-

újuló erõforrást, amely minden ízében képes áthatni a vilá-

got. Meglepõ merészséggel azt állította, hogy bráhmin, a

legfelsõ társadalmi osztályhoz tartozó értelmiségi nem csu-

pán az lehet, aki annak születik. Így a kasztok közötti háza-

sodást is megengedettnek tekintette. Elítélte viszont azt a

széles körben elterjedt magatartást, amely szerint a férfi sze-

mélyes tulajdonának tartotta a feleségét, s kénye-kedve

szerint bánt vele. A szati gyakorlatáról úgy vélekedett, hogy

az nem más, mint öngyilkosság, s mivel ez ellenkezik a

védikus elvekkel, semmiképpen sem tûrhetõ el.
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Rám Móhan Rój (Raja Ram Mohun Roy, 1774–1833) – A

hindu reneszánsz kiemelkedõ alakja, a Brahmá-Szamádzs

alapítója, aki nemcsak az európai filozófia, a humanizmus

és a demokrácia lelkes rajongója volt, hanem más vallások

értékeinek kutatója is. Jelentõs befolyással volt az indiai tár-

sadalomban kibontakozó modern reformmozgalmakra,

továbbá õ volt az, aki – elsõként vállalva a nyilvánosságot –

az angol hatóságoknál is síkraszállt a szati betiltásáért. Sír-

emléke és nevezetes szobra az angliai Bristolban található.

Roop Kanwar (Kanwar, Roop) – 1987. szeptember 4-én

egy rádzsasztáni kis faluban a 18 éves özvegy máglyahalá-

lát több százan nézték végig. Roop Kanwar hét hónappal

korábban ment férjhez Maal Singhhez, akivel elõtte csak

egyetlenegyszer találkozott. Az indiai sajtóban az esetrõl a

legjelentõsebb újságok is egymással ellenkezõ véleménye-

ket formáltak. A fiatal özvegy által végrehajtott szati önkén-

tességét éppen ezért mindmáig megkérdõjelezik. Maga a

falu nem sokkal késõbb hatalmas zarándokhellyé vált.

Válmíki (Valmiki) – A Rámájána („Ráma útja”) jószerével

ismeretlen szerzõje, aki az idõszámításunk elõtti utolsó szá-

zadokban írta meg az indiai irodalom egyik máig népszerû

alapmûvét.

Vidzsnyánesvara (Vijnanesvara) – Jeles jogtudós a 12. szá-

zadi Indiában. Mitaksara címû szanszkrit nyelven írt, örökösö-

déssel kapcsolatos értekezése igen nagy befolyást gyakorolt a

hindu jogtudományra.
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