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Jogtörténeti közelítések 

a vásárhoz, a  szőlőhöz,
a  borhoz

III. V á s á ro k  v ilá g a  k o n fe re n c ia

H armadik alkalommal rendezte meg tudományos 
konferenciáját a Tolna megyei Önkormányzat 
dísztermében a Babits Mihály Művelődési Ház 

és Művészetek Háza, a Wosinszky Mór Megyei 
Múzeum és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Társaság. A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta. A konferencia középpontjában -  mint azt a 
meghívó is tudtul adta az eddigi, jellemzően néprajz- 
tudományi megközelítéstől különbözően, a jogtörténeti 
értelmezés állott. Ezt reprezentálta az előadók többsége 
is, akik a pécsi, szegedi és budapesti jogtörténeti műhe
lyekből jöttek Szekszárdra 2007. szeptember 15-én. A 
konferencia megnyitó beszédét Puskás Imre, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnöke tartotta, aki a jogtörténet 
jelentőségét méltatta a múlt kutatásában. Szabó Géza 
régész, főmuzeológus, a Wosinszky Mór Megyei 
Múzeum igazgatója vállalta magára az elnöki teen
dőket.

Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának egyetemi docense a középkori 
városjogokról beszélt. Szemléletesen taglalta, miként 
jöttek létre a különféle vásárhelyek, hogyan határozta 
meg jogánál fogva a király, hogy mikor és hol tartható 
vásár. A Szerdahely, Csütörtökhely, Szombathely 
helynevek világosan tükrözik ezt a gyakorlatot. Azt a 
folyamatot igyekezett ábrázolni, melynek során a kirá
lyi 2/3 rész bevételére alapított királyi jogból hogyan 
lett privilégiumok alapján ..szabad vásártartási jogként" 
megadományozottak, kiváltságoltak. hospesközössé- 
gek joga. Izgalmas volt azon fejtegetése, melynek során 
azt illusztrálta, hogyan adományozták sorra a 13. 
században különféle hospesközösségeknek azt az ún. 
fehérvári szabadságot, amelyről tudott volt. hogy ere
detileg a fehérvári vendégek nem rendelkeztek ilyen 
kiváltsággal, csupán gyakorlati szabadságaik foglalata 
volt a „fehérvári hospesek privilégiuma". Érintette azt a 
tendenciát is, amelynek során a szabadságok terje
delmét korlátozó királyi szándék több-kevesebb siker
rel kurtította meg az eredeti vendégjogokat. Például a 
pesti telepesek kiváltságából kiszakította a vámbe
vételeket. és azokat a Margit-szigeti apácáknak adomá
nyozta.

Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszékének 
vezetője a vásárjog egyik szegletébe vezette a hall

gatókat az adásvétel (főként 17-18. századi) sza
bályainak, rituáléinak ismertetésével. A mai világgal 
húzott párhuzamok bevezető megjegyzései után némi 
szabadkozással vezette fel a vásárokkal kapcsolatos 
adásvétel problémáját. Jelezte, hogy a 17-18. századi 
vásárokon zajlott ingóforgalom szóban zajlott. A paro
la és az áldomás elegendő volt a szerződés bizto
sításához és a garanciák elismeréséhez. Miután a min
dennapok jogában a szóbeliség uralkodott, a jog
történet-tudománynak sajnálattal kell tudomásul ven
nie. hogy hosszú évszázadokon át hiányoztak a feljegy
zések. Ezért a joghistória nem tehet mást, mint a 
zömében 18. századi, írott forrásanyag alapján rekonst
ruálja a piaci körképet. Az írásos nyomok is többnyire 
a problémák körül kristályosodtak ki. Azt jegyezték le, 
ami gondot, törvénykezési konfliktust hozhatott magá
val. Az egyes szerződéstípusokról szólva az előadó 
jelezte, hogy az adásvétel és a csere mellett a kölcsön
szerződéseket is a vásárokban kötötték, annak megje
lölésével, hogy mely vásárokon kell az adósnak vissza
fizetnie és milyen részletekben kölcsönét. A vásári 
adásvételi modellt a következőképpen jegyzete le: alku 
> parola > áruátadás > a vételár átadása > áldomás. Az 
áldomás Homoki-Nagy Mária definíciójában nem más, 
mint szerződésbiztosítás. Azt jelzi a tanúk, a jelenlévők 
számára, hogy a megállapodás létrejött, a felek mege
gyeztek a szerződés tartalmáról. A professzor asszony 
sok színes esettel illusztrálta mondanivalóját. így a 
kóbor állatok problémájával, a billog kérdésével, a 
„rejtett hiba" problémájának megoldási kísérleteivel, az 
állatbetegségek esetén viselt kölcsönös felelősség 
ügyével.

A vásári bicskásokról (értsd: zsebmetszőkről) és tár
saikról, a vásári tolvajlásokról beszélt lebilincselő izga
lommal Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karáról. A 
levéltári források elemzésére támaszkodó előadás 
szemléletes képét adta a 18. század Makójának. A 
vásári élet háttereként fölvázolta a város lakosságának 
képét, a társadalmi tagozódás alakulását, a kisnemesek. 
parasztok, zsellérek világát. A tolvajok, zsebmetszők 
működési terepe a vásár, amelynek általános megha
tározását adta az előadó, számba véve a legfontosabb 
jellemzőit, úgymint a (helyi és országos) vásár napjait, 
helyét, rendjét (pl. az ál lat vásárok, a „gyalog"-vásárok 
szabályozását). A város a földesúrral kötött szerződés 
értelmében a 12 forint értékhatár alatti büntetéssel 
fenyegetett cselekményeket a közösség saját bírói 
joghatósága alá engedte, így a paráznaság, káromkodás, 
csavargás, kisebb sértések és bántalmak, továbbá a lár
mázás mellett a lopást és zsebtolvajlást is. Éppen ezért 
lehet ennek a bűncselekménynek pontos látleletét adni 
a hatósági jegyzőkönyvekből. Ennek példájára Nagy 
Janka Teodóra a bírósági jegyzőkönyvek segítségével a 
hallgatóság elé tárt egy részletesen kimunkált, 
szervezett tolvajlási ügyet. Nem kevés tanúsággal jár a 
kérdés elemzése a korszakban kialakuló, s mindmáig 
csak részleteiben feltárt jogi terminológia szempont
jából sem. Az előadó idézte Dugonics András meg-



Jog
határozási kísérletét, aki szerint a vásári bicskás az, ..aki 
vásáron mások zsebében kotorász". Közmondásokat is 
idézett a nép körében élő fogalmakról, benyomásokról, 
vélekedésekről. Miként a lopó büntetéséről is. aki 
..megülte a falovat".

Kajtár István tanszékvezető egyetemi tanár (Pécsi 
Tudományegyetem. Jogtörténeti Tanszék) Hegyközsé
gek jogtörténeti szemmel című előadásában a borgaz
dálkodás egy speciális jelenségéről szólt. Az előadás a 
cím engedélyezte terjedelemnél szigorúbban vonta meg 
határait: a pécsi professzor a polgári korszak törvényi 
szabályozásának alapelveit részletezte. A hegyköz
ségek meg- és újjászervezéséről szólt, ismertette a négy 
hegyközségi törvényt, amelyek a polgári korszakban 
születtek, részletesen elemezte az 1929. évi és az 1938. 
évi hegyközségi törvényeket. Értékelte a korábbi 
földesúri rendtartások, statútumok, hegyrendtartások 
színes kavalkádja helyébe lépő átfogó, korszerű szabá
lyozást biztosító polgári törvényalkotást, amely a sző
lőterület, a szőlőkultúra, a szőlőtermelés törvényi sza
bályozásával a modem mezőgazdasági kultúrák előtt 
nyitott utat. Kajtár István méltatta a tradicionális 
hegyközség értékeit, amely egyszerre jelent életmódot 
és minőséget, s zálogát a táj- és környezetvédelemnek.

A Corpus Juris Hungarici borral kapcsolatos ren
delkezéseit elemezte Mezey Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) Bor és 
törvényhozás a magyar joghistóriában címmel. 
Előadásában nyomatékosította, hogy a törvényi szabá
lyozásból kiolvasható jogalkotói szándék közel sem a 
valóságot tükrözi: egy lehetséges metszetét mutathatja 
csak be a borral kapcsolatos tevékenységeknek. 
Hangsúlyozta, hogy az artikuláris rendezés leginkább 
arról tanúskodik, hogy mit tartott a maga korában a bor
ral kapcsolatban olyan lényeges kérdésnek a törvény

kibocsátója, hogy szankcionált magatartásszabállyal 
kívánta rendezni azt. így vette sorra a jobbágyszolgál
tatások. járadékok; a kereskedés és borforgalmazás; a 
minőségvédelem; a közbiztonság; az általános igaz
gatási kérdések és a büntetőjogi felelősség kérdéskörét. 
Az előadó végigvezette a hallgatóságot a törvényal
kotási kezdetektől, tehát Szent Istvántól a polgári kor
szak modern szabályozásának kialakulásáig a bor 
jogtörténetén. Ez a história kiválóan szemléltette a 
hangsúlyváltozásokat. Míg kezdetben a beszállásolás és 
a terményjáradék állt a középpontban, az árutermelés és 
csereforgalom megindultával előtérbe került a (bel- és 
külkereskedelem földesúri és állami szabályozása, 
majd a kereskedelmi érdek megerősödtével a bor hami
sításának gátlása. Mezey professzor érdekes pár
huzamos képletként villantotta fel a büntetőjog belső 
fejlődésében is szerepet játszó felelősségi formulák 
kifejlődését, ezen belül is a részegség értékelését a 
beszámítás szempontjából, valamint a részegség, mint 
önálló bűncselekményi tényálladék alkalmazását.

Szabó Géza elnöki teendői mellett fontos feladatot 
vállalt, amikor bemutatta a Vásárok Világa II. című 
2006. évi konferencia előadásaiból szerkesztett kiad
ványt, örömmel nyugtázva, hogy lassan hagyománnyá 
válik a konferenciák anyagának publikálása, mely egy
szerre dokumentálja a nívós tanácskozásokat, valamint 
a Múzeum és a Művelődési Központ elkötelezettségét a 
szakmailag igényes tematikai publikációk iránt.

A tudományos konferencia programja szervesen 
illeszkedett a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény- 
sorozatába. Nem véletlen tehát, hogy a konferencia 
résztvevőinek módja volt megtapasztalni az Ipar- és 
Népművészeti Kirakodóvásár forgatagát, a szüreti fel
vonulást és a Borudvar ínyes kínálatát.

M. B.

A  magyarországi egyetemi jogi karok állam- és 
jogtörténeti tanszékeinek találkozóját tartották 
meg 2007. november 9-10-én Bor, jog, filozófia 

címmel. Az összejövetelnek a Pécsi Tudományegyetem 
éppen harminc éves Illyés Gyula Főiskolai Kara adott 
helyt Szekszárdon. Napközben előadásokat hallgatha
tott a szép számú közönség, míg este a szocializálódásé 
volt a főszerep.

A konferenciát Izsák Lajos nyitotta meg, s övé volt a 
délelőtt moderátori szerepe is. Az első előadásban Béli 
Gábor a bor és a bűnözés kapcsolatáról beszélt a régi 
magyar jogban. Külön kitért a bortized kérdésére és a 
borlopás bűncselekményére, ami, bár kimerítette a 
lopás tényállását, a feudális korszak Magyarországán 
hatalmaskodásnak számított. Előadásának végén iro
dalmi példákkal illusztrálva a vádlottak részegségének 
a szankciókra vonatkozó hatásairól beszélt, s bár ez 
elvileg a büntetés kiszabásánál mentesítő, illetve eny
hítő körülménynek számított, a kutató nem sok példát 
talált arra. hogy ez a gyakorlatban is megjelent volna.

Bor, jog, filozófia
J o g tö rté n e ti k o n fe re n c ia  
S z e k szá rd o n

Mezey Barna színes előadásának bevezetőjéből a 
résztvevők megtudhatták, hogyan alakult ki a feudális 
korban Magyarországon a szegényebb rétegek körében 
a rossz bor és a sör ..kultúrája" az éghajlatváltozások 
következtében, illetve azt, hogy miért lett hazánk jelen
tős szeszesital-fogyasztó nemzet. Az előadásból kitűnt, 
hogy a jobbágyterhek behajtása elsősorban borban 
történt, és ez éppúgy vonatkozott a dézsmára, a kilen
cedre, mint később a hegyvámra vagy a pincejáradé
kokra. A földesurak és jobbágyaik sajátos harca volt a 
borral kapcsolatban, amikor az ország szélén élő jobbá
gyok kicsi bevételeiket úgy próbálták növelni, hogy a 
bort szisztematikusan vitték ki az országból, és adták el




