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tizfele es adja ki a torvenyes reszt a kdvetkezo eljdrds szerint:..."
Manu torvenyei, i. m., 164. p.; IX. 33. 152.

20 Brahma hazassag: hozomannyal bfro lany hazassaga ugyanazon
varnabol szarmazo ferfival, pontosan meghatarozott szertartas
soran.

21 Daiva hazassag: a csaladfo a leanyat az aldozatot bemutato pap-
nak adja, mintegy fizetseg gyanant.

22 Gandharva hazassag: szerelmi hazassag.
23 Prajdpatya hazassag: az elofrt szertartas soran, de hozomany

nelkiil adja oda az apa a leanyat.
24 Asura hazassag: a volegeny gazdag ajandekot ad a menyasszony

csaladjanak (gyakorlatilag megveszi leendo feleseget).
25 Raksasa hazassag:.rablassal torieno asszonyszerzes.
26 Paisdca hazassag: alvo, reszeg vagy elmebajos lany megron-

tasa/elcsabftasa. Voltakeppen alig nevezheto hazassagnak.
27 Arsa hazassag: hozomany helyett a volegeny tehenet vagy bikat

ad ajandekba az apanak, amikor ez a leanyat hozzaadja.

Jolly, Julius: i. m., 91. skk. p.
Jolly, Julius: i. m., 84. p,
Uo.
Manu torvenyei, i. m., 167. p.; IX. 34. 179.)
Uo. 152-153. p.; IX. 26.60, 62, 63.; 163. p.; IX. 32. 144.
Uo. 161. p.; IX. 31. 134.
Uo. 167. p.; IX. 35. 184.
Uo. 167. p.; IX. 34. 182. es 242. p.. 182. jegyzet
Uo. 168. p.; IX. 35. 185-189.
Uo. 169. p.; IX. 37. 201-203.
Uo. 171.p.;IX. 38. 214.
Uo. 170. p.; IX. 38. 206.
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Uo.: 170. p.; IX. 38.207.
Kautilya's Arthasdstra. Transl.: dr. R. Shamasastry (Mysore
Printing and Publishing House, Mysore, 184. p.)
Manu torvenyei, i. m., 158. p.; IX. 30. 105.)
Uo. 159. p.; IX. 30. 104.
Uo. 172. p.; IX. 38. 219.
Uo. 160. p.: IX. 30. 123.
Uo. 160. p.; IX. 30. 125.
Uo. 237. p.; 125. szamu jegyzet
Uo. 160. p.; IX. 30. 122-126.
Uo. 160. p.; IX. 30. 119.
Uo. 159. p.; IX. 30. 114.
Szemelvenyek az okori Kelet jogforrdsaibol. Szerk.: Jany Janos
(Studia Orientalia, Pazmany Peter Katolikus Egyetem,
Bolcseszettudomanyi Kar, Piliscsaba, 2003, 71. p., 221.
labjegyzet)
Manu torvenyei, \. m., 159. p.; IX. 30. 117.)
Uo. 160. p.; IX. 30. 121.
Uo. 161. p.; IX. 31.131.
Uo. 165. p.; IX. 34. 164.
Uo. 163-164. p.; IX. 33. 150-151.
Uo. 164. p.; IX. 33. 152-154.
Uo. 169. p.; IX. 36. 194.
Uo. 169. p.: IX. 36. 196.
Uo. 169. p.: IX. 36. 197.
Uo. 159. p.; IX. 30. 118.
Uo. 169. p.; IX. 36. 192-193.
Uo. 171. p.; IX. 38. 217. Meg kell azonban jegyezni, hogy
egyes nezetek szerint ez a resz kesei betoldas. Lasd.: Jolly,
Julius: i. in., 86. p.

A z ..onore" (meltatas. tisztelet) kifejezes regmult
idoket idez, hallatan elavult tarsadalmi kenysze-
rek jutnak esziinkbe. Ugyanez a szo azonban

egy altalanos ertek letezesere is utal. Feltetelezi azt a
tiszteletet, amely nem rank, nem a benniinket koriilve-
vore iranyul, hanem a benniinket idoben is tulhalado-
nak szol. A kotet, amelyet meltatok, tartos erteket
kepvisel, tobbet, mint a 34 benne levo tanulmany kii-
lon-kiilon. Megjelenese egy remelhetoen ujjaeledo
kutatasi teriilet, a jogi neprajz kiemelten fontos ese-
menye.

A jogtorteneti szakma neveben iidvozlom a konyvet,
amely szigoruan vett konyveszeti ertelemben is az. A
munek van formatuma, hivatalos arculata, ISBN szama,
nyelvi lektora, eselye arra, hogy szamon tartott, referalt
legyen. LFdvozlom a kiadot, a sorozatszerkesztot, a
szerkesztotarsakat. A tanulmanykotet alapvetoen uj
ismereteket kinal, keves benne a masodkozles, a resz-
tanulmanyok donto tobbsege koveti a cimben jelzett
tematikat. Az a nehany opus, amely tavolabb all a jogi
neprajz es jogi kulturtortenet temakoreitol, szinten
fontos reszleteket kozlo, hasznos olvasmany. Megalla-
pithato, hogy a szerzok tobbsege kitekintett a nemzet-
kozi irodalomra, a tanulmanyok iroi tudomanyos meg-
allapitasaikat terepmunkara, gyujtesre, leveltari forra-
sokra es adekvat nemzetkozi parhuzamokra epitettek.
Az ELTE Eotvos Kiado termeke tehat nem pusztan
egymas melle rakott eloadasszovegeket tartalmazo
konferencia-kiadvany, hanem jol rendszerezett, at-
szerkesztett, tudomanykozi parbeszedre alkalmassa tett

A Jogi neprajz-
jogi kulturtortenet ctmu
tanulmanykotet meltatasa*

Jogi neprajz - jogi kulturtortenet

Tanulmanyok a jogtudomanyok, a neprajztudomanyok es
a tortenelemtudomanyok korebol

Szerkesztette: Mezey Barna, Nagy Janka Teodora

ELTE Jogi Kari Tudomany 1.

Sorozatszerkeszto: Varga Istvan

ELTE Eotvos Kiado, Budapest, 2009, 488 p.

ISBN 978 963 2840 65 9

textus. A mu az ELTE Allam- es Jogtudomanyi Kara
ELTE Jogi Kari Tudomany cimu sorozatanak indulo
kotete, amelynek szerzoi kozott helyet kaptak a tars-
karok kepviseloi is. Ez onmagaban is szep gesztus, mel-
tatasra erdemes, kovetendo szokas. Kiilonleges tapin-
tatra vail, hogy a kotetet elsokent a XXIX. Orszagos
Tudomanyos Diakkori Konferencia Allam- es Jogtu-
domanyi szekciqjanak diak-eloadoi vehettek kezbe es
kaptak ajandekba.
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* * *

A konyv bevezeto tanulmanyaban olvashato, hogy a
jogi neprajz iranti igeny a kozelmultban ebredt fel. Az
egyik tanulmany megallapitasa szerint ,,Tarkany Szucs
Erno: Magyar jogi nepszokdsok cimu konyvenek meg-
jelenese utan sokaig nem hallhattunk ujabb kutata-
sokrol a hazai jogi etnografia teren." Ez valoszfnuleg
maskeppen van: a jogtortenet-tudomany addig is, es azt
kovetoen is kapcsolatot tartott a neprajztudomannyal. A
kontinuitas a jelen tanulmanyok hivatkozasaibol is
kideriil, de vannak az etnografia toretlen tovabb-
elesenek bibliografiai bizonyitekai is. Igaz, a jogi
neprajz szolgalatat, a hagyomanyos any aggyuj test, a
sajatos modszertan alkalmazasat a jogtorteneszek koziil
egyediil Nagy Janka Teodora vallalta elethivatassze-
ruen, es egyediil teljesitette azt a neprajztudomany
szamara is szakmailag hiteles szmvonalon. Koszonet
erte.

A tanulmanykotet ertekes gondolatokat kinal a
jogtortenet-tudomany szamara. A legfontosabb tanul-
saggal talan az un. konzervatfv felfogast kovetoknek
szolgal, akik a jogtortenet feladatat ma is a tudomanyos
torvenymagyarazatban. az intezmenyek jogi szabalyo-
zottsaganak elemzeseben es a modellkovetes vizsga-
lataban latjak. A konyv tarsadalomtorteneti kitekintesu
tanulmanyai onmagukban is igazoljak, hogy a jogi nor-
ma ervenyesiileset csak a tarstudomanyok segitsegevel
tarhatjuk fel. A kotet figyelmeztet arra is, hogy fontos
vegiggondolni terminologiankat. Igazolva lathatjuk,
hogy nemcsak a mai fogalomrendszerben, hanem a
korabeli valosagban is kiilonbseg volt a szokas, a szo-
kasjog es jogszokas kozott. Turi a vitat, hogy a jog-
szokas ervenyessege csak a rendi korszakig nyult-e, de
a fogalom lenyeget illetoen elfogadhato az alapozo
tanulmany megallapftasa. A kotet iizeni, hogy nem
csupan torvenyi szabalyok, hanem sokaig a biroi
gyakorlat szabta meg az ervenyesiilo normak tartalmat.
Az egyes jogag-torteneti ertekezesek onmagukban is
tanulsagosak. Domokos Mariann szerzoi jogi tanul-
manya vilagossa teszi, hogy az ,,elmemuvek joganak"
kutatasahoz komoly textologiai ismeretek sziiksegesek.
Nagy Janka Teodora, Szabo Bela modellalkotasi kiser-
lete es Bato Szilvia figyelemre melto, tortenelmi krimi-
nologiai targyfoglalasa megkertilhetetlen lesz a szu-
kebb szakman beliil. Homoki Nagy Maria elemzo ta-
nulmanya felveti a jogi mentalitastortenet igenyet. 6t
altalaban forraskutatokent tiszteljiik, akinek mikrotor-
teneti kutatasa nyoman most is igazolodott, hogy a
18-19. szazadi paraszti jog, es az ezt megitelo birosag
differencialt jogi fogalmakkal operalt. Notdri Tamds es
Babjdk Ildiko tanulmanyai bizonyitjak, hogy a romai es
a german jog hatasa nem hagyhato figyelmen kiviil a
18-19. szazadi magyar muvelodestortenet folyamata-
inak vizsgalatakor.

Tudomasul kell venni, hogy a jogi neprajz muvele-
sehez empirikus vizsgalatok sziiksegesek. Olyanok,
amelyeket Loss Sdndor Miskolcon folytatott, s amely

_ nagy hallgatoi kort rriegmozgato vallalkozas volt.
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Koszonet Frey Dordnak, hogy ebren tartja e torekvest
es folytatja ezt a munkat. Bdnkine Molndr Erzsebet es
Petercsdk Tivadar tanulmanya bizonyftja, hogy a level-
tari forrasok is eltetik a jogi neprajzot. A nepi szokasjog
leveltari kutathatosagat igazolja Virdg Gdbor tanulma-
nya is. Erdekes, hogy a szerzo az okiratok stilusat is
elemzi; ennek, a jogi stilustortenet hazai megalapitqja,
Kajtdr Istvdn bizonyara kiilonos fontossagot tulajdonit.
Egeto Melinda szolovesszo-szimbolumrol szolo tanul-
manya a jogtortenet figyelmet eddig elkeriilo kerdest
erintett.

A kotet jogelmeleti karakteru ertekezesei is rend-
kiviil tanulsagosak. Varga Csaba joggal kifogasolja a
jogtortenet elmeletszegeny jelleget, es azt is, hogy az
elvont jogi gondolkodas gyakran nelkiilozi a hazai
tudomanyos eredmenyeket. Szildgyi IstvdW jogi
antropologiai fejtegetesei tudomanyismereti' jelen-
toseguek. Az alkotmanyjogi etnografia (Fleck Zoltdn
altal partolt) gondolata, Selmeczi Kovdcs Attila
Orszagcimerrol szolo tanulmanya az allamtudomany
kompetenciajat veti fel -a neprajzi kozelftes teren.
Foglein Gizella egyenesen a nemzetkozi jogot emeli
ebbe a korbe, egyben a regionalizmus fontos nezopont-
jat kinalja. Jo olvasni Domokos Andrea, teteles joggal
foglalkozo munkatarsunk velemenyet, aki szerint torte-
netiseg nelkiil semmilyen jogintezmeny nem ertheto
meg.

A neprajzi, tarsadalomtorteneti targyu tanulmanyok
is szamos tanulsaggal szolgalnak a jogtortenet
muveloinek. Mindenekelott esziinkbe juttatjak: a
legjobbnak tartott jogtorteneszek koziil tobben nem is
voltak jogaszok; Taganyi Karoly, Bruckner Gyozo,
Eckhart Ferenc egyarant tudos bolcseszkent terme-
kenyitettek meg tudomanyagunkat. A konyv igazolja,
amit Szabo Bela kivalo tanulmanya is tiikroz, hogy
hazankban is volt neprajzi modszerrel kutato jogtor-
tenet, amelynek dogmatikai alapjait a miskolci Bruck-
ner Gyozo teremtette meg. Baranyai Decsi Paczolay
Gyula altal bemutatott szolasgyujtemenye onallo
jogtorteneti ertekkel bir, egyben ramutat, hogy milyen
forraskorben kell keresniink a honi jogi kozmonda-
sokat.

Lanczendorfer Zsuzsanna azt a kerdest valaszolta
meg, hogy a jogtorteneti forrasok, dokumentumok
mikent segithetik a nepballada-kutatast. Horvdth Jozsef
a bibliografiai szempont fontossagara hivja fel a figyel-
met, hiszen a tudomanyos munka sztiksegkeppen az
elozmenyek szambavetelevel kezdodik. Kocsis Gyula a
nok oroklese kapcsan a jogtorteneszek szamara is
megszivlelendo jogforrastani kerdeseket feszeget.
Veres Gdbor a helytorteneti kutatas Heves megyei
helyzetet tarja fel. Utal arra, hogy Csizmadia Andor
1979-ben publikalta Ivddjogelete cimu muvet, mintegy
igazolva, hogy jelentek meg a kozelmultban is fontos
tanulmanyok a jogszokaskutatas teriileten. Meg kell
hallgatnunk Bogndr Szabina Taganyi-tanulmanyaban
kozzetett figyelmezteteset a hagyatek leporolasanak
sziiksegessegerol, amely hasznos jogtorteneti OTKA
program lehetne. Katona Viktoria egy tudos regesz,



Papp Laszlo tudomanyos eletmuvere hivja fel a figyel-
met. Baldzs Kovdcs Sdndor es Barna Gabor a vallas
szerepenek jogi vonatkozasait targyalja, Kriston Vizi
Jozsef a szabalykovetes, a nepi jatekok temakoret
elemzi. Szocsne Gazda Eniko a szekelyfoldi hozomany
peldajan igazolja, hogy nem csupan a szokas valhat
torvennye, hanem (egy ido utan) a torvenyek egy resze
is a szokasrend reszeve szervesiilhet. Alapos statisztikai
elemzessel gazdagitja tudasunkat Kolumbdn Zsuzsa,
aki a valasok tarsadalmi es jogi hattererol irt
(jogtorteneszek szamara megkeriilhetetlen) tanulmanyt.
Varga Istvdn torvenytelen sziiletesrol irt muve szinten
leveltari forrasokra epiil, es hasznos adalekokkal szol-
gal a nepi szokasjogon kiviili vizsgalodasokhoz. A
tanulmany igazolja, hogy a modern kori birosagi
iteletek indokolasai fontos tarsadalomtorteneti forra-
sok.

Nagy Janka Teodora kotetbeli megallapitasa teny: a
jogi neprajz ma sem valt onallo tudomanyagga. Pedig

Jegy zetek -

* Elhangzott a kolet 2009. aprilis 24-ei, a Neprajzi Muzeumban -
az MTA I. Oszlalyanak Neprajzi Bizottsaga, az MTA IX.
Osztalyanak Joglorteneti Albizottsaga, az MTA-ELTE
Jogtorteneti Kutatocsoportja, az Eotvos Lorand Tudomanyegye-
tem Allam- es Jogtudomanyi Kara, a Pecsi Tudomanyegyetem

torteneti szemle

ez volt Tarkany Szucs Erno tudomanyos alma, testa-
mentuma. Mit tehetiink konkretan Tarkany Szucs Erno
szellemeben? Talalkozzunk gyakrabban, rendezziink
rendszeresen kozos tudomanyos konferenciat. Epitsiik
be jogaszi gondolkodasunkba a tarsadalomtorteneti
szempontot, es kozvetitsiik ezt hallgatoinknak. Az alap.-
es mesterkepzes teren a Jogtorteneti targyak tematikai-
ba felvehetiink jogi neprajzi targykoroket. Ezeken a
kepzesi szinteken batrabban hirdethetiink etnografiai
vonatkozasu szabadon valasztott targyakat. Az etnogra-
fiai ismeretkoroket nem csupan a hagyomanyos
jogaszkepzesben, hanem az egyre erosodo igazgatasi
kepzesi korben is oktathatjuk. Adhatunk ki neprajzhoz
kotodo evfolyam-dolgozati, szakdolgozati temakat,
elonyben reszesitve azon hallgatokat, akik ..terep-
munkat" vegeznek. A doktori kepzesben szinten ajanl-
hatunk jogi neprajzi temakoroket, es tudomanyos
fokozathoz segithetjiik az erdeklodo kutatokat. A
tananyagon nem kell gondolkodni: a kotet kivalo
tansegedletkent is szolgal.

Stipta Istvan

Holub Jozsef Joghistoriai es Jogi Kulturtorleneti Muhelye es
Il lyes Gyula Foiskolai Kara, a Magyar Neprajzi Tiirsasag, a
Magyar Jogasz Egylet Jogtorteneti Szakosztalya es a Tarkany
Sziics Erno Alapftvany altal - rendezett bemutatojan.
(A szerk.)

V annak konyvek, amelyeket jo kezbe venni. Ilyen
konyv a Honismereti Egyesiileti Kiskonyvtar 4.
kotete is, amely a III. Vasarok Vilaga

Konferencian elhangzott eloadasok szerkesztett,
kibovitett valtozatait tartalmazza. A konyv lapjain -
koszonhetoen az eloadok kivalo stilusanak - szinte
megelevenednek az elhangzott eloadasok szereploi.

A sziiret Szekszard es kornyeke egyik legnagyobb
iinnepe. A programsorozat mar az 1970-es evekben
letezett, es azota is minden esztendoben megrendezik.
A rendezveny napjai alatt a varosban es kornyeken
megtartott programok otvozik magukban a Sarkoz es a
szekszardi tortenelmi borvidek sziirettel osszefiiggo
nephagyomanyait. a gasztronomia, a boraszat es a kul-
turalt borfogyasztas szokasait. Emellett megjelennek a
rendezvenyen a varost koriilolelo kistersegek is sajat
kulturajukkal, tancaikkal, eteleikkel. Ennek a kulturalis
es gasztronomiai forgatagnak egyik fontos resze es
kiegeszitoje immar harmadik eve a Vasarok Vilaga
Konferencia. amelyen minden evben egy-egy tema
kore csoportositva, az orszag egesz teriileterol hivnak
meg szakertoket, hogy eloadasaikkal tovabb szmesitsek
a programot.

A III. Vasarok Vilaga Konferenciara a szervezok
neves jogtorteneszeket kertek fel, hogy a vasarokrol, a
szolorol es a borrol beszeljenek.

Vasar, szolo, bor
- ahogy a jogtorteneszek
latjak

Vasarok Vilaga III. Szekszard, 2007. szeptember 15.
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Az eloadasok sorat Dr. Beli Gabor PhD, egyetemi
docens, a Pecsi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudo-
manyi Karanak oktatoja nyitja. aki a kozepkori vasar-
jog kialakulasat idezi fel. Beli Gabor bevezeti az ol-
vasot a vasarok tartasanak idopontjaiba - hiszen a koz-
hiedelemmel ellentetben vasart egyes privilegiumok
alapjan a het majdnem minden napjan lehetett tartani
(kiveve altalaban a vasaraapot, amely I., Szent Laszlo
kiraly koraban mar biintetest is vont maga utan).
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