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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
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külföldön, ami után viszont nem fizettek harmincadvá- 
mot. A földesurak természetesen ezt a fajta kereskedel
met minél inkább korlátok közé próbálták szorítani, 
ami mögött elsődlegesen nem a vámszabályok 
megsértése keresendő, hanem a földesúri saját bor 
védelme.

A délelőtt harmadik előadója, Völgyesi Levente a 
borral kapcsolatos szakrális kérdésekről folytatott 
kutatásait idézte. Bemutatta, milyen szigorúan szabá
lyozzák a szakrális előírások a borral kapcsolatos 
kérdéseket az ókortól a feudális korig, és ennek alátá
masztására -  többek között -  a Bibliából idézett részle
teket. Bemutatta, hogyan vált a tized a jobbágyság 
adójává, és a feudális korszakban a török veszélyre 
tekintettel hogyan csökkent jelentősen ennek az adófaj
tának a szakrális jellege.

Kajtár István a magyar borok születésének helyszí
neiről. a hegyközségekről tartott előadást. Prezentáció
jában végigvezette a hallgatóságot a hegyközségek meg
alakulásától kezdve a jelen problémáiig, külön kitérve a 
borral kapcsolatos hegyközségi szabályozásra. Előadá
sából kiderült, hogy az egyik legnagyobb veszélyt ré
gen és ma is a borhamisítás jelentette a hegyközségek 
számára, ami szorosan összefügg a minőségvédelem
mel és a hegyvidék jó hírnevének védelmével.

Pálvölgyi Balázst hallgatva szinte a borhamisítás 
szakértőjévé léphetett elő a közönség, hiszen az egysze
rű vizezési hamisítástól a modern vegyészet haszná
latáig jutott el az előadó. Mindennek háttereként a bol
dog békeidő, a dualizmus korát idézte fel. amikor is a 
filoxéra 1875-ös megjelenését követő borhiány miatt 
újabb hamisítási eljárásokat ismerhetett meg a kor em
bere. Az egyre fokozódó borhamisítás és a magyar bor 
külföldi népszerűségének csökkenése ellenére sem volt 
egyszerű a felmerült szabályozási igényeket orvosolni, 
ám az 1893. évi első modern bortörvény megszületése 
megoldott néhány problémát, például a műbor készíté
sének teljes tilalmával kapcsolatban.

Az ebédszünet után Karácsony András Hamvas Béla 
A bor filozófiája című művével kapcsolatban a bor 
lelkének és az embernek a kapcsolatáról értekezett. A 
könyv bemutatása után a borok ma használatos 
jellemzőivel (termőhely, szőlőfajta, évjárat) összefüg

gésben arról beszélt, hogy mi lehetett az oka annak, 
hogy Hamvas művében a borok évjáratát nem tartotta 
kiemelkedően fontosnak. Az előadó részletesen bemu
tatott egy magyar specialitást is. miszerint hazánkban 
nem a vidék megnevezése, hanem a borász neve a mi
nőség garanciája.

A filozofikus előadás után a szekszárdi szőlő és bor 
jogi néphagyományairól beszélt Töttős Gábor, aki 
prezentációját -  a hallgatóság nagy örömére -  népies 
rigmusokkal színesítette. Előadásából megismerhetővé 
vált a szőlőőrzés. a szőlőpásztorkodás hagyománya, a 
hálótanyázás szokásai és az ezekre vonatkozó népdal
kincs is. Szekszárdiként természetesen irodalmi és jogi 
példákon keresztül mutatta be a helyi vörös óbor. a 
bikavér kiemelkedő presztízsét is.

Ezután Kiss Bernadett hazánk legkisebb borvidé
kéről. a somlóiról beszélt, amelyet I. Istvántól kezdve 
hozzáértő szőlőtermesztők laktak, akik 1511-től speci
ális privilégiumok birtokába jutottak. A hallgatók 
megismerhették az első hegyközségi szabályzat (1629) 
rendelkezéseit éppúgy, mint azokat a történelmi 
folyamatokat, amelyek a 20. században a birtokok tönk
remeneteléhez. elaprózódásához, majd a hegyközség 
megszűnéséhez vezettek. Az előadás végén az előadó a 
jelenlegi négy helyi hegyközségre vonatkozó, a rend
szerváltás után született szabályozást ismertette.

A konferencia zárszavaként Máthé Gábor, aki a dé
lutáni előadások moderátora is volt, foglalta össze rövi
den az elhangzottakat. Az előadássorozat végén az ün
nepi előadást Wilhelm Brauneder. a bécsi egyetem pro
fesszora tartotta német nyelven, amelyben bemutatta a 
bor és a jog kapcsolatát Ausztriában, amit történelmi 
példákkal illusztrált. Előadásából megismerhetővé vált 
a hatályos osztrák szabályozás is, amelynek pár eleme 
példaként szolgálhat a magyar szabályozók számára is.

A konferenciát finom szekszárdi borok kóstolója 
zárta egy helyi pincészetben, ahol jó hangulatú beszél
getések közepette mind a fehér, mind a vörös borok 
terítékre kerültek. Az előadások értékes anyagát a ter
vek szerint egy 2008-ban megjelenésre kerülő kötetből 
ismerhetik meg az érdeklődők.

Gosztonyi Gergely

G ró f Batthyány Lajos
emléke

E gy igen hűvös és zimankós napon. 2007. novem
ber 15-én. Szegeden gyűlt össze a magyar 
jogtörténészek nagy része, hogy az V. Hazai 

Jogtörténész Találkozó keretében figyelmüket (és 
amúgy egy kétnapos konferencia első napját) gróf 
Batthyány Lajos emlékének szenteljék. Az emlékülést a 
mártír miniszterelnök születésének 200. évfordulója
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alkalmából rendezték meg. Az eredetileg októberre. 
Debrecenbe tervezett, s az MTA IX. Osztályának 
Jogtörténeti Albizottsága által szervezett, de különféle 
okok közrejátszása miatt elhalasztott emlékülésnek 
végül a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jog- 
tudományi Karának Kari Tanácsterme adott otthont, 
így az MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, 
a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és a befo
gadó Szegedi Egyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke 
nevében a megjelenteket Homoki-Nagy Mária fogadta 
háziasszonyként. Balogh Judit elnök asszony, az 
emlékülés szervezője rövid bevezetőjében ismertette 
gróf Batthyány Lajos életének feltárt szakaszait, és




