
történeti uemlc

Papp László tudományos életművére hívja fel a figyel
met. Balázs Kovács Sándor és Barna Gábor a vallás 
szerepének jogi vonatkozásait tárgyalja, Kriston Vízi 
József a szabálykövetés, a népi játékok témakörét 
elemzi. Szőcsné Gazda Enikő a székelyföldi hozomány 
példáján igazolja, hogy nem csupán a szokás válhat 
törvénnyé, hanem (egy idő után) a törvények egy része 
is a szokásrend részévé szervesülhet. Alapos statisztikai 
elemzéssel gazdagítja tudásunkat Kolumbán Zsuzsa, 
aki a válások társadalmi és jogi hátteréről írt 
(jogtörténészek számára megkerülhetetlen) tanulmányt. 
Varga István törvénytelen születésről írt műve szintén 
levéltári forrásokra épül. és hasznos adalékokkal szol
gál a népi szokásjogon kívüli vizsgálódásokhoz. A 
tanulmány igazolja, hogy a modern kori bírósági 
ítéletek indokolásai fontos társadalomtörténeti forrá
sok.

*  *  *

Nagy Janka Teodóra kötetbeli megállapítása tény: a 
jogi néprajz ma sem vált önálló tudományággá. Pedig

Jegyzetek---------------------------------------------------------
'  Elhangzón a kőiéi 2009. április 24-ei. a Néprajzi Múzeumban -  

az MTA I. Osztályának Néprajzi Bizottsága, az MTA IX. 
Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, az MTA-ELTE 
Jogtörténeti Kutatócsoportja, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara. a Pécsi Tudományegyetem

ez volt Tárkány Szűcs Ernő tudományos álma, testa
mentuma. Mit tehetünk konkrétan Tárkány Szűcs Ernő 
szellemében? Találkozzunk gyakrabban, rendezzünk 
rendszeresen közös tudományos konferenciát. Építsük 
be jogászi gondolkodásunkba a társadalomtörténeti 
szempontot, és közvetítsük ezt hallgatóinknak. Az alapr 
és mesterképzés terén a jogtörténeti tárgyak tematikái
ba felvehetünk jogi néprajzi tárgyköröket. Ezeken a 
képzési szinteken bátrabban hirdethetünk etnográfiai 
vonatkozású szabadon választott tárgyakat. Az etnográ
fiai ismeretköröket nem csupán a hagyományos 
jogászképzésben, hanem az egyre erősödő igazgatási 
képzési körben is oktathatjuk. Adhatunk ki néprajzhoz 
kötődő évfolyam-dolgozati, szakdolgozati témákat, 
előnyben részesítve azon hallgatókat, akik „terep
munkát” végeznek. A doktori képzésben szintén ajánl
hatunk jogi néprajzi témaköröket, és tudományos 
fokozathoz segíthetjük az érdeklődő kutatókat. A 
tananyagon nem kell gondolkodni: a kötet kiváló 
tansegédletként is szolgál.

Stipta István

Holub József Joghistóriai és Jogi Kullúrtöriéneú Műhelye és 
Illyés Gyula Főiskolai Kara, a Magyar Néprajzi Társaság, a 
Magyar Jogász Egylei Jogtörténeti Szakosztálya és a Tárkány 
Szűcs Ernő Alapítvány által -  rendezett bemutatóján.
(A szerk.)

V annak könyvek, amelyeket jó kézbe venni. Ilyen 
könyv a Honismereti Egyesületi Kiskönyvtár 4. 
kötete is, amely a III. Vásárok Világa 

Konferencián elhangzott előadások szerkesztett, 
kibővített változatait tartalmazza. A könyv lapjain -  
köszönhetően az előadók kiváló stílusának -  szinte 
megelevenednek az elhangzott előadások szereplői.

A szüret Szekszárd és környéke egyik legnagyobb 
ünnepe. A programsorozat már az 1970-es években 
létezett, és azóta is minden esztendőben megrendezik. 
A rendezvény napjai alatt a városban és környékén 
megtartott programok ötvözik magukban a Sárköz és a 
szekszárdi történelmi borvidék szürettel összefüggő 
néphagyományait, a gasztronómia, a borászat és a kul
turált borfogyasztás szokásait. Emellett megjelennek a 
rendezvényen a várost körülölelő kistérségek is saját 
kultúrájukkal, táncaikkal, ételeikkel. Ennek a kulturális 
és gasztronómiai forgatagnak egyik fontos része és 
kiegészítője immár harmadik éve a Vásárok Világa 
Konferencia, amelyen minden évben egy-egy téma 
köré csoportosítva, az ország egész területéről hívnak 
meg szakértőket, hogy előadásaikkal tovább színesítsék 
a programot.

A III. Vásárok Világa Konferenciára a szervezők 
neves jogtörténészeket kértek fel, hogy a vásárokról, a 
szőlőről és a borról beszéljenek.

Vásár, szőlő, bor 
-  ahogy a jogtörténészek 
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Az előadások sorát Dr. Béli Gábor PhD, egyetemi 
docens, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karának oktatója nyitja, aki a középkori vásár
jog kialakulását idézi fel. Béli Gábor bevezeti az ol
vasót a vásárok tartásának időpontjaiba -  hiszen a köz
hiedelemmel ellentétben vásárt egyes privilégiumok 
alapján a hét majdnem minden napján lehetett tartani 
(kivéve általában a vasárnapot, amely I., Szent László 
király korában már büntetést is vont maga után).



Jog
Forrásokkal alaposan alátámasztva ismerheti meg az 
olvasó a vásárokkal kapcsolatos vámok és egyéb terhek 
mibenlétét is. Megtudhatjuk, hogy a tatárjárás utáni új 
várospolitika következtében a szabad vásár adományo
zása elsők között a Nyitra várbeli cívisek 1248. évi 
szabadságlevelében tűnik fel, amely kimondja, hogy: 
„a várban szabad vásárt adtunk, amit mindig kedden 
tartsanak, úgy, hogy az arra menők és az ugyanonnan 
távozók mindenféle vámtartozás nélkül jöhessenek 
áruikkal és aggodalom nélkül távozzanak”. Béli Gábor 
leírásában megelevenedik előttünk a 11-14. századi 
magyarországi vásárok forgataga, amely magában 
foglalta a különböző korai büntetőjogi és büntetőel
járási kérdéseket is (mint például -  ahogy arról a Váradi 
Regestrum is tanúskodik -  egyes helyeken az utolsó 
idézés szokásos módja volt a vásárokon történő kiki
áltás).

A kiadvány következő tanulmányát Dr. Mezey 
Barna CSc., az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tan
székvezető egyetemi tanára jegyzi, aki a bor és a tör
vényhozás kapcsolatát vizsgálja a 11-17. században. A 
bor a vizsgált korszakban viszonylag olcsón előál- 
líiható, mindennapi ital volt egészen a 15. századi

járás-változásig, így hazánkban már a l l .  századtól 
megtalálhatóak a -  bár nem túl jó minőségű -  borter
melésre utaló adatok. A törvényi szabályozásban a bor 
kezdetben csupán az adóztatás és a járulékoltatás tár
gyaként bukkan fel (mint például a csöböradó vagy az 
akóadó, de ugyanitt említhető a tizedbe és a kilencedbe 
szinte kötelezően beszámított szőlő vagy bor). Sajná
latos azonban, hogy minden adóztatáshoz szinte 
törvényszerűen kapcsolódnak a magyar forrásokból is 
jól kiolvasható visszaélések. A korszakban ez nem is 
annyira minőségi, mint mennyiségi visszaéléseket 
takart -  leginkább a kilenced mennyiségével elége
detlen földbirtokosok vagy a dézsma mértékét megál
lapító nagyhatalmú dézsmások részéről. A 15. század 
nagy változása volt, hogy Magyarország exportcikkei 
közé feliratkozott az -  immár jobb minőségű -  bor is, 
így került sor a különböző törvényi korlátozások 
megszüntetésére és a szabályozás egységesítésére 
irányuló kísérletekre.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD, a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ma
gyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára az adásvétellel foglalkozott a 17-18. századi 
vásárokban. Nélkülözhetetlen „kelléke” volt az adás
vételnek a vásári alkudozás, és amennyiben az alku si
keresnek bizonyult, a felek egymás kezébe csapva meg

kötöttnek tartották a vételt. A nagyobb bizonyosság 
kedvért mindez két tanú előtt történt vagy pedig kö
zösen áldomást ittak. Már a korszakban is csak a tulaj
donos idegeníthette el a vásárba hozott jószágokat, 
amennyiben ugyanis azok lopottak voltak, az eladónak 
felelnie kellett (leggyakrabban kártérítés fizetésével). 
Homoki-Nagy Mária forrásokkal alátámasztva mutatja 
be, hogy a vásárban kötött ügyleteknek is általános 
feltétele volt, hogy hibátlan árut lehetett csak eladni. Ha 
azonban a dolog hibája nem látszott azonnal, hanem 
csak időben később vált nyilvánvalóvá, a bíróság kár
térítést ítélhetett meg a vevő részére. Mindenképpen 
meg kell azonban jegyezni, hogy a vásárok világára 
vonatkozó szabályokat leginkább az adott hely szokás
jogi normái alakították, így e sokszínű világ egységes 
szabályozásával nem igazán találkozhatunk a korszak
ban.

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD. a Pécsi Tudomány- 
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának főiskolai 
tanára a 18-19. századi Makón történt vásári tolvajlá- 
sokról ír. A vásárokon gyakran előfordult, hogy valaki 
'ötön vett’ (azaz öt ujjon). Megismerkedhetünk Varga 
János lopási ügyével, a tényállással, a bizonyítási 
eljárással és a bírói ítélettel is (tizenöt rőf vászon 
ellopásáért 24 pálcaütés és a városból kiutasítás volt a 
szankció). Az ilyen típusú ügyek egy részében maga a 
városi bíróság járt el, máskor -  különösen a nagyobb 
pénzösszegre elkövetett lopások esetén -  az ügyet az 
úriszék döntésére bízták. Szankcióként -  az országos 
gyakorlattal egyezően -  leginkább a testi fenyítés alkal
mazása volt megfigyelhető.

A kötet záró tanulmányában Prof. Dr. Kajtár István, 
az MTA doktora, a PTE Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a hegy
községekkel foglalkozik. Ezen agrárönkormányzatok 
története a virágzó középkorig nyúlik vissza, ám a 
szerző részletesen a modern polgári kori szabályozással 
(1894, 1929, 1938) foglalkozik, és keresi azon jogi 
megoldásokat, amelyeket érdemes lenne átültetni a mai 
szabályozási keretek közé is. A hegyközségeknek a 20. 
század végén ugyanis egyfajta reneszánsza következett 
be, amellyel -  ahogy a szerző megjegyzi -  „megérke
zett egy tradicionális szerveződési forma a XXL század 
elejére”.

Mindezen tanulmányok alapján jó szívvel tudom 
javasolni minden, a vásárok színes világa vagy a borral 
és a szőlővel kapcsolatos kérdések iránt érdeklődőnek, 
hogy szerezze be ezt a kis kézikönyvet.

Gosztonyi Gergely




