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1 1 .  Német-magyar 
büntetőjog-történeti 

szeminárium Rothenburg 
ob dér Tauberban

2011. július 7-9. között került sor az ELTE Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke és a jénai Friedrich-Schil- 
ler-Universitat Büntetőjogi és Büntetőjog-történeti Tan
széke által szervezett német-magyar csereszemináriumra, 
amelynek ebben az évben Rothenburg ob dér Tauberben 
az ottani Mittelalterliches Kriminalmuseum (Középkori 
Büntetőjogi Múzeum) adott otthont. Éppen tíz évvel ko
rábban, 2001 júliusában volt az első ilyen szeminárium, 
amelyet a két tanszékvezető, Prof. Dr. Mezey Barna és 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Günter Jerouschek kezdeményezett 
-  a hagyomány azóta is töretlen, évente hol Magyarorszá

gon, hol Németországban találkoznak a két tanszék okta
tói, doktoranduszai és az érdeklődő hallgatók.

Az idei szeminárium fo témájául a büntetőjogi konflik
tuskezelés történeti, illetve jelenkori formáit választották a 
tettes és az áldozat szempontjából.

A nyitóelőadást két frissen doktorált jénai kutató, Dr. 
Kathrin Hammon és Dr. Elisabeth Schmul tartotta egy 
igen érdekes témáról: a náci Németországban végrehajtott 
eutanáziaprogram egyik szellemi előfutárának tartott Ma
gyarországon kevéssé ismert büntetőjogász, Kari Binding 
életével és munkásságával ismertették meg a hallgatósá
got részletesen elemezve időskori tanulmányát az „életre 
méltatlan életről”.

A következő két nap során összesen nyolc német és 
tizenkét magyar résztvevő, hallgatók és doktoranduszok 
előadásai következtek -  a témák spektruma szokás sze
rint nagyon széles volt az ószövetségi büntetési elvektől 
a médiáéióig, illetve a történelmi igazságtétel problema
tikájáig számtalan témában hangzottak el a referátumok.

A több mint tízéves hagyomány a jövőben sem szakad 
meg, 2012-ben a tervek szerint Szekszárdon találkoznak 
majd a budapesti és jénai jogtörténészek.

Frey Dóra

Szekszárdi emlékülés 
Tárkány Szűcs Ernő 

születésének 
90. évfordulóján és a 

Tárkány Szűcs Ernő Jogi 
Kultúrtörténeti és Jogi 

Néprajzi Kutatócsoport 
megalakulása

2011. október 5-én, a Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Kara és a Magyar Néprajzi Társaság Társadalom
néprajzi Szakosztálya szervezésében, Szekszárdon került 
sor a magyar jogi néprajz megalapítója, Tárkány Szűcs 
Ernő születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos emlékülésre, amelyen a jogi néprajz és a jogi 
kultúrtörténet mai művelői tisztelegtek a tudományterület 
hazai megteremtőjének emléke előtt.

Az ülés résztvevőit Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, az 
PTE Illyés Gyula Kar dékánja és Dr. Tárkány Szűcs Atti
la, az 1NFORUM elnöke, Tárkány Szűcs Ernő fia köszön
tötte. A délelőtti szekcióban elsőként Dr. Mezey Barna, az 
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és a jogi kultúrtörténet címmel osztotta meg bevezető 
gondolatait a hallgatósággal, kiemelve a szokásjog és a 
társadalom által alkotott saját normák kiemelt jelentő
ségét mind történetileg, mind a hatályos jog szempont
jából. Dr. Tóth Zoltán (Miskolci Egyetem Bölcsészettu
dományi Kar) A Magyar Királyság kitakart társadalmai 
és tabusitott kérdései címmel az alsóbb néprétegekben 
megjelenő differenciált jogi szokásokra hívta fel a fi
gyelmet. A délelőtt záró előadását Dr. Bodnár Szabina 
(MTA Társadalomkutató Központ) és Dr. Nagy Janka 
Teodóra, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kará
nak főiskolai tanára készítették elő Tárkány Szűcs Ernő 
néprajzi munkásságáról, s hangsúlyozták Tárkány Szűcs 
Ernő kiemelkedő szerepét a jogi néprajz magyarorszá
gi művelésének megalapozásában, nemzetközi kapcso
latainak kiépítésében. Külön elemezték Tárkány Szűcs 
Ernő tudományszervező és iskolateremtő munkásságát, 
valamint fömüvét, az 1981-ben megjelent Magyar jogi 
népszokásokéi.

A délutáni szekciót megelőzően alakult meg hivatalo
san a Nagy Janka Teodóra és Mezey Barna szervező mun
kájának köszönhetően megszerveződött intézményközi 
kutatócsoport A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula 
Karának koordinálásával létrejött kutatócsoport fórumot 
és együttműködési lehetőséget kíván teremteni a jogi nép
rajz és a jogi kultúrtörténet művelésére, interdiszciplináris 
fórumot jelentve jogtörténészek, néprajzkutatók, muzeo
lógusok és gyakorló szakemberek számára. A kutatócso
port elnöke Nagy Janka Teodóra, társelnöke Mezey Bar
na, tudományos titkára Bodnár Szabina lett, a jelenlévő
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alapító tagok javaslatára a kutatócsoport felvette Tárkány 
Szűcs Ernő nevét.

A kutatócsoport megalakulását követően folytatódott 
a tudományos ülés, a délutáni referátumok vezető témája 
Tárkány Szűcs Ernő müvének a mai kutatásokra gyako
rolt hatása volt. Elsőként Gelen
csér József, a Nyugat-Magyaror
szági Egyetem címzetes egyetemi 
docense „hogy talán kedvet kap 
a jogi népszokások kutatására 
is" címmel személyes emlékeit 
osztotta meg Tárkány Szűcs Er
nőről, és beszámolt a hatására 
megkezdett kutatásairól. Dr. Ho
moki-Nagy Mária, a Szegedi Tu
dományegyetem egyetemi tanára 
Kutatási tapasztalatok a jogtör
ténet és a néprajz tudományának 
határán címet viselő előadásában 
a jogtörténeti kutatásban nélkü
lözhetetlen néprajzi, társadalomtu
dományi és nyelvészeti ismeretek 
felhasználásáról beszélt 19. szá
zadi levéltári anyagok elemzése 
kapcsán. Dr. Bárth János kecske
méti néprajzkutató, a Szegedi Tu
dományegyetem címzetes egyete
mi docense Erdélyi település- és 
társadalomnéprajzi kutatásaim jogi néprajzi vonatkozá
sai címmel az erdélyi Székelyvarság tanyás településének 
vizsgálatáról, illetve a csíki falurészek, az ún. tízesek igaz
gatási szervezetéről számolt be, mondanivalóját számos

érdekes példával és személyes élménnyel illusztrálva. Dr. 
Kajtár István, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára a pécsi jogi karon, több tanszéken is fo
lyó jogi kultúrtörténeti tárgyú kutatások aktuális állásáról 
számolt be. Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, a Bács-Kiskun 

Megyei Múzeumok munkatársa a 
szabad kerületek, a Jászkun kerü
let és Kővár vidékének jogi nép
rajzi jellegzetességeit ismertette 
levéltári kutatásai alapján. Dr. Béli 
Gábor, a Pécsi Tudományegyetem 
egyetemi docense a 18. századi 
dél-dunántúli büntetőügyek levél
tári forrásait vizsgálta, kiemelve a 
néprajzi szempontok és ismeretek 
kiemelt szerepét a levéltári forrá
sok helyes értelmezésében. Dr. Pe- 
tercsák Tivadar, az egri Eszterházy 
Károly főiskola egyetemi tanára a 
közbirtokosságok működésének 
helyi szokásait mutatta be a tudo
mányos ülést lezáró előadásában.

A konferenciát követően egy, 
a szekszárdi Borkultúra Szabad- 
egyetem által szervezett borkós
toló keretében került sor a Bor és 
jogtörténet című tanulmánykötet 
bemutatójára, amely egy szintén 

Szekszárdon tartott korábbi tudományos konferencia elő
adásait tartalmazza Mezey Barna szerkesztésében. A kö
tetet Homoki-Nagy Mária és Béli Gábor méltatta.

F.D.

Tárkány Szűcs Ernő emléktáblája 
Hódmezővásárhelyen, a  családi házon

Normaalkotás és 
normaszegés -  A Duna- 
menti Svábok Történeti 
és Földrajzi Intézetének 
éves tudományos ülése 
Tübingenben

A Normaalkotás és normaszegés. Hétköznapi élet
formák a Magyar Királyságban a 18. századtól 
a 19. század közepéig című, a tübingeni Eberhard 
Karls Egyetemen 2011. november 3-5-én rendezett kon

ferencia témájául a Magyar Királyság területére behívott 
német telepesek társadalmának jellegzetességei és más 
etnikai-felekezeti közösséggel való összefonódásai szol
gáltak a hagyományos rendi társadalomból a polgári tár
sadalmi formába való átmeneti korszakban.

Az ülést Prof. Dr Reinhard Johler, az Empirikus Kultú
ratudomány Ludwig Uhland Intézetének igazgatója, a Du
na-menti Svábok Történeti és Földrajzi Intézetének tudo
mányos elnöke nyitotta meg, üdvözlő beszédet Dr. Mezey 
Barna jogtörténész professzor, az ELTE rektora mondott.

A meghívott előadások témája -  Dr. Karl-Peter Krauss, 
a Duna-menti Svábok Történeti és Földrajzi Intézetének 
tudományos munkatársa koncepciója szerint -  két foga
lom, a normaalkotás és a normaszegés köré épült. „A nor
ma szó ebben a kontextusban mind szociológiailag, mind 
jogilag értelmezhető, azaz egyaránt jelent társadalmi és 
jogi normát. Normaszegés alatt tehát egyrészt egyének és 
csoportok deviáns, a közösség normáitól és értékrendjétől 
eltérő viselkedése értendő, másrészt pedig az ún. delik- 
vencia, azaz a jogi normák megszegése.” A delikvencia is 
deviáns viselkedést jelent, amiről azonban még nem szü
letett ítélet. A delikvencia, ill. ítélethirdetés után a bűncse
lekmény már szintén a normát sértő viselkedési formák
hoz sorolható. A norma megsértése ezek alapján olyan 
viselkedési mód, amely ellentétben áll a közösségi érzé
sekkel, a csoportnormákkal és az intézményi-jogi szabá
lyozásokkal. Tehát a normaszegés teljes spektruma vizs-


