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A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti
és Jogi Néprajzi Kutatócsoport szakmai munkája

(2011–2016)

NAGY JANKA TEODÓRA

A Kutatócsoport 2011-ben alakult meg Szekszárdon a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula (jelenleg Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kar) a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszéke és 
a PTE ÁJK „A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai 
integ ráció jegyében” Doktori iskolája, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Ma    g y ar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, és a Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
támogatásával. 

A Kutatócsoportnak jelenleg 29 tagja van, elnöke Nagy Janka Teodóra, 
társelnöke Mezey Barna, tudományos titkára Bognár Szabina, a szervezési 
és adminisztratív munkákban Szabó Ernő kutatási asszisztens nyújt segít-
séget. A Kutatócsoport működéséhez szükséges feltételeket a Pécsi Tudo-
mányegyetem KPVK biztosítja, a Kari Tanács számára éves beszámoló ké-
szül a végzett munkáról.

A Kutatócsoport az alapító okiratban megfogalmazott küldetése: „a jogi 
kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, akár kapcsolt kutatási 
területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szak
emberek összefogása, a kapcsolódó tudományterületeken meglévő szellemi 
erőforrások egyesítése, az interdiszciplinaritás alapjain a tudományterüle
tek szinergiája jegyében a tudományterület fejlesztése, a színvonalas okta
tó-előadói tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá válásának elősegí
tése érdekében”. E tudományterületekhez tartozónak tekinti a jogi kultúr-
történet, a jogi néprajz témáihoz kapcsolódóan a jogtudományok körében 
a magyar és az egyetemes állam- és jogtörténetet, a jogelméletet és jogböl-
cseletet, az összehasonlító jogot, továbbá a jogszociológiát és a jogi antro-
pológiát. Mindezeken túl hangsúlyosnak tartja a történettudományok és a 
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néprajztudomány kutatási profiljához köthető kutatási tevékenységeket, de 
nyitott a fent fel nem sorolt, további társtudományokkal való együttműkö-
désre is.

Már az alapítás során megfogalmazódott, hogy a kutatócsoport tagjai 
egy klasszikus tudományos műhelymunkára szerveződnek. Ezt egészítik ki 
azok a részben a Kutatócsoport által a jogi kultúrtörténet és jogi néprajz 
témaköréhez kapcsolódóan szervezett, részben más partnerekkel együtt 
megvalósított hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási al-
kalmak, fórumok, közös honlapok, amelyek a kutatási terület eredménye-
inek megismerését, megosztását teszik lehetővé. A tudományos kutatást, a 
műhelymunkát közös pályázati tevékenység egészíti ki, továbbá a jogi kul-
túrtörténet és jogi néprajz oktatásában, a téma iránt érdeklődő hallgatók, 
doktoranduszok, fiatal kutatók tehetséggondozásában részvétel, a gyakorló 
szakemberekkel történő együttműködés. A Kutatócsoport tagjai elektroni-
kusan tartják a kapcsolatot, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvénye-
ken találkoznak, szükség esetén személyesen konzultálnak.

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
konkrét tevékenységként kutatások, szakmai programok (elsősorban kon-
ferenciák) szervezését, kiadványok megjelentetését, szakmai honlap mű-
ködtetését, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések 
kialakítását vállalta.

A Kutatócsoporthoz kapcsolódó kutatások között külön is érdemes szól-
ni a „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi 
digitális adattár” témában a Kutatócsoport 5 tagja által 2013-ban elnyert 
OTKA-támogatással megvalósuló kutatásról, amelynek eredményeiről a Ku-
tatócsoport tagjai és a téma iránt érdeklődők folyamatosan tájékoztatást 
kapnak szakmai fórumokon és a Kutatócsoport honlapján.

A 2013-ban elkészült honlap (http://jogineprajz.hu) a Kutatócsoport be-
mutatása, a tagokhoz és az OTKA-kutatásokhoz kapcsolódó aktuális hírek 
(programokról, a kutatási területhez kapcsolódó eseményekről külön kép-
galériával), a megjelent kiadványokról könyvajánlók, recenziók megjelen-
tetése mellett lehetőséget jelent az OTKA-támogatásnak1 köszönhetően 
2013–2017 között egy Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Digitális Adattár 
(DDFL) kialakítására is. Az Adattárban a jogi kultúrtörténethez, jogi néprajz-
hoz kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, források, segédletek kap-

1 OTKA K–109191. sz. pályázat
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nak helyet, amelyeket kiegészít a kutatási területhez kapcsolódó, kereshető 
bibliográfia kiépítése és egy kutatástörténeti arcképcsarnok. 

A Kutatócsoport megalakítására a Tárkány Szücs Ernő születésének 90. 
évfordulóján a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara (ma PTE KPVK) 
és a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya által szer
vezett Emléknap és Konferencia programjához kötődve került sor Szekszár-
don, 2011. október 5-én. Ezt követően az OTKA-kutatáshoz kapcsolódva 
2014. október 2-3-án szervezett ismét szakmai programot, amelynek az 
OTKA-kutatóhely, a szekszárdi PTE Illyés Gyula Kar (ma KPVK) adott ott-
hont. A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdisz
ciplináris Konferencia előadói között az 5 OTKA-kutatócsoport tag mellett a 
kutatócsoport további 16 tagja tartott előadást.

A Kutatócsoport önálló szimpóziummal vesz részt a VIII. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson (Pécs, 2016. augusztus 22-27.). A Jogi néprajz, 
jogi kultúrtörténet szimpóziumon (Pécs, 2016. augusztus 24., szimpózium-
vezető: Nagy Janka Teodóra, Mezey Barna) a Kutatócsoport 12 tagja tart 
előadást a kutatási terület legújabb eredményeiről.

Az említett, kifejezetten a Kutatócsoport tagjai számára szervezett prog-
ramokon túl a kutatók számos nemzetközi és hazai konferencián, egyetemi 
és további szakmai fórumon tartottak a kutatási területhez kapcsolódóan 
előadást illetve konzultációt, valamint ismeretterjesztő előadásokat. 

A Kutatócsoport tagjai igen intenzív publikációs tevékenységet folytattak 
az elmúlt időszakban, s ennek részeként szép számmal jelentek és jelennek 
meg a jogi kultúrtörténethez, jogi néprajzhoz kapcsolódó tárgyú tanulmá-
nyok is. A Kutatócsoport honlapján olvasható ezekről híradás, illetve re-
cenzió, könyvajánlás. Az OTKA-kutatócsoport tagjainak egyéni és közös, a 
pályázati témához kapcsolódó publikációja is igen nagyszámú. Az egyéni 
publikációkra nem térve ki itt és most csak azokat a kiadványokat emeljük 
ki, amelyekben a Kutatócsoport tagjai közösen publikáltak.

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
kutatási eredményeinek közzétételét és szélesebb körben történő megis-
mertetését tűzi célul a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kiskönyvtár soro-
zat, amelynek 2014-ben megjelent első kötete (Tanulmányok Tárkány Szücs 
Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére (szerk: Nagy Janka Teodóra). 
Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. PTE Illyés Gyula Kar, Szek
szárd, 2014. 205 pp., 8 kép) a jeles néprajztudós, a hazai és nemzetközi jogi 
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néprajzi kutatás emblematikus alakja, Tárkány Szücs Ernő 90. születésnap-
ja tiszteletére szervezett emlékülés és konferencia (Szekszárd, 2011.) elő-
adásai alapján született tanulmányokat adja közre (11 tanulmányt Tárkány 
Szücs Attila személyes hangú visszaemlékezésével kiegészítve). A tanulmá-
nyok a kutató hazai és nemzetközi tudománytörténetben betöltött szerepét, 
munkásságának eredményeit és hatását elemzik, kutatási eredményeinek 
a hazai néprajzi, jogtörténeti, történettudományi kutatásokba beépülését 
vizsgálják. A kiadvány a megjelent recenziók és a visszajelzések alapján már 
eddig is rendkívül pozitív fogadtatásban részesült a szűkebb szakmai és a 
tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről.2

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
kiadványsorozatának második kötete (Szokásjog és jogszokás… (szerk.: 
Nagy Janka Teodóra) Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 2. PTE 
KPVK, Szekszárd, 2016. ..pp., …kép) 2016-ban jelent meg. Alapját és kiindu-
lópontját a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdisz
ciplináris Konferencia (Szekszárd, 2014. október 2–3.) előadásai jelentették, 
a publikációk tematikus sokszínűsége és a kutatási eredmények fontossága 
a gazdag képi anyaggal kiegészülve azonban önálló tanulmánykötetté for-
málták. A Szokásjog és jogszokás… cím jelképes is: utal mindarra, ami az 
interdiszciplinaritást vállaltan célul tűző kutatásokat, a kötetben publikáló 
24 jogtörténészt, történészt és néprajzkutatót összefűzi. A kötet szakmai 
bemutatójára a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jogi néprajz, 
jogi kultúrtörténet szimpózium szakmai programjaként Pécsen, 2016. au-
gusztus 24-én kerül sor.

A Kutatócsoport tagjainak közös és egyéni kutatásai, a kutatási eredmé-
nyek szakmai előadások és tanulmányok formájában történő ismertetése, a 

2 Kecskés Tamás – Pétervári Máté: Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi 
Interdiciplináris Konferencia – Disputa a néprajz és a jog kapcsolatáról. Jogtörténeti Szem-
le. 2014. 3.

 Nagy Janka Teodóra: A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócso-
port. Néprajzi Hírek. 43:4 (2014) 74-75., Deák Éva: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő szü-
letésének 90. évfordulója tiszteletére. Ethnographia. 126:4 (2015) 685-686., Szabó Tamás: 
A jogi kultúrtörténeti, a jogi néprajzi kutatások új eredményei. Új Dunatáj, 20:3-4. (2015) 
70-73., Szabó Tamás: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tisz-
teletére – avagy adalékok a kutatóvá nevelődés folyamatához. (Kötetrecenzió az MTA PAB-
VEAB Neveléstörténeti Munkabizottságának kihelyezett ülésén (Szekszárd, 2014. decem-
ber 12.)  (m.a.)
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hazai és nemzetközi egyetemi és intézményi kapcsolatok erősítése, a kuta-
tóvá formálódás, nevelődés segítése a terület iránt érdeklődő doktorandu-
szok, fiatal kutatók esetében továbbra is fontos feladat. Az OTKA-kutatás 
kutatási tervéről és a megvalósítás folyamatáról, eredményeiről (kutatás, 
publikáció, szakmai műhelyprogramok, a kutatási eredmények disszeminá-
ciós alkalmai) külön szólunk, mert rendkívül fontosnak tartjuk a Kutató-
csoport tevékenységének egésze és a kutatási terület gazdagításához való 
hozzájárulás és a további munka eredményessége szempontjából. 
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A jogtörténet új forrásai:
a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi

Digitális Adattár 
New sources of legal history research: 
Digital Database of Folk Law (DDFL)1

Vezető kutató: Dr. Nagy Janka Teodóra
Kutatók: Dr. Kajtár István

Dr. Homoki Mária
Dr. Bánkiné Molnár Erzsébet
Dr. Bognár Szabina

Kutatási asszisztens: Szabó Ernő
Időtartam: 2013. október 1. – 2017. szeptember 30.

A jogtörténeti kutatások számára új forrásokat jelentő jogi kultúrtörténeti, 
jogi néprajzi kutatások elmúlt évtizedben történő megélénkülésében nagy 
szerepet játszott a kutatás korai szakaszaiban magától értetődő, majd hát-
térbe szorult tudományközi együttműködés, az interdiszciplináris szemlélet 
erősödése. Az OTKA-kutatás a jogtudomány (elsősorban a jogtörténet, a 
jogi kultúrtörténet), a néprajztudomány (különösképp a társadalomnép-
rajz, s ezen belül a jogi néprajz) és a történettudomány kutatatóinak be-
vonásával igyekszik bővíteni és összegezni a tudományközi kutatások az 
érintett tudományterületekre is visszaható eredményeit. 

Az OTKA-kutatási projekt megvalósításához a PTE szekszárdi kara (PTE 
KPVK) nyújt infrastrukturális, a 2011-ben alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi 

1 OTKA K–109191. sz. pályázat
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Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport pedig szakmai hátteret. Ez 
utóbbi alkalmat teremt a hazai tudományos életben a pályázat keretei között 
megvalósítandó kutatási eredmények és tudományos teljesítmények szakmai 
disszeminációjára, a hazai és nemzetközi kutatásokba történő beépülésére. 

Az OTKA-kutatás legfontosabb célkitűzése egy Digitális Adattár létreho
zása, amely lehetőséget ad a forráskutatás és a források digitalizálásra tör-
ténő szakmai előkészítését követően a források számbeli gyarapítására és 
egy szélesebb körben való megismerésére, a jogtörténeti kutatásokban és a 
társtudományterületeken történő hasznosulásukra. A Digitális Adattárban 
(DDFL) elhelyezendő források elsősorban levéltári és múzeumi adattári ku-
tatások, illetve az ezeket kiegészítő bibliográfiakutatások, továbbá egyéni 
és közös terepkutatások eredményei. 

Az OTKA-kutatás támogatási időszaka alatt (2013-2017) a Tárkány Szücs 
Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport honlapjának tar-
talomfejlesztése folyamatos, a források egy zárt adatbázisban (DDFL) ke-
rülnek elhelyezésre, majd a pályázat lezárultát követően a Kutatócsoport 
honlapján széles körű hozzáférést biztosítunk a kutatók és az érdeklődők 
számára. 

Az OTKA-kutatás tervezett céljai között szerepel a Digitális Adattáron 
(DDFL) túl egy interdiszciplináris monográfia, több kismonográfia és tanul
mány megjelentetése (amelyek tekintetében kutatóink jóvoltából eddig 
minden évben részarányosan is többletteljesítés történt), továbbá nemzet-
közi és hazai konferencia részvételek és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr
történeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoporttal közösen 2017-ben egy zárókon
ferencia szervezése.2 

2 A kutatás részeredményeit közlő tanulmányokat a nyílt hozzáférés (Open Access) 
normái szerint folyamatosan és térítésmentesen olvashatóvá tesszük.
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TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI
ÉS JOGI NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT

 

ALAPÍTÓ OKIRAT
 
AZ ALAPÍTÓK

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar3

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tan-
székének támogatásával

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar „A magyar jog
rendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében” Dok-
tori Iskolájának támogatásával

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan-
szék támogatásával

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Ál-
lam- és Jogtörténeti Tanszék támogatásával

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI
ÉS JOGI NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORTOT

hoznak létre
 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Az ezen okirat alapján megszerveződő egyetemközi kutatócsoport felada-
tának tekinti a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, akár 
kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos 
kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterü-
leteken meglévő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás 
alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a tudományterület fej-
lesztése, a színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka haté-
konyabbá válásának elősegítése érdekében.

3 A Kar neve megváltozott 2015-ben: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar



396

 CÉLKITŰZÉS
A leendő kutatócsoport tagjai a klasszikus tudományos műhelymunkára 
szerveződnek, így céljaik is megegyeznek az alapvetően hasonló profilú, 
más tudományterületeken szerveződő műhelyek célkitűzéseivel.

Hazai és nemzetközi konferenciákat, szakmai találkozási alkalmakat kí-
vánnak szervezni, azok anyagát közzétenni, szakmai fórumot és közös hon-
lapot kívánnak létrehozni, s összehangolni a tudományos feladatokat; kö-
zös feladattervekkel pályázni, ezáltal növelve a pályázatok hatékonyságát. 
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