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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-



gálatunk tárgyát képezi, a büntetőjogi következménnyel 
nem járó, de adott esetben informális vagy szimbolikus 
jelentőséggel bíró cselekményektől a formális-jogi követ
kezményeket maguk után vonó esetekig. Ezek alapján a 
normaalkotás (figyelembe véve a normák időbeli és adott 
helyzet általi meghatározottságát) egyrészt a kodifikált jog 
révén, másrészt pedig egy adott közösség társadalmi kont
rolljának szigora nyomán valósul meg, amely a norma
követő viselkedés ösztönzője is.

A normák megsértésével és a sértések szankcionálásá
val újra és újra az emlékezetbe idéződnek maguk a nor
mák és megerősödik érvényességük. Ezzel hozzájárulnak 
egy társadalom vagy egy társadalmi csoport stabilizálódá
sához. Mivel a mindennapi élet és normarendszere, vala
mint ennek változásai a hiányzó források miatt nehezen 
megragadhatók, a konferencia azt tűzte ki céljául, hogy a 
hétköznapi történésekhez a nem mindennapi események 
vizsgálatának kerülőútján próbál eljutni, a normákat pedig 
a normák megszegése felől közelíti, azaz a közép definí
cióját a periféria felöl kiindulva próbálja megragadni. így 
a normaszegés esetei a normák rekonstruálásának kulcs- 
fontosságú tényezőivé válhatnak...

Az egyes munkák szerzői arra törekednek, hogy tovább
mutató, de mindeddig jórészt figyelmen kívül hagyott, új 
megközelítési módokat magukban hordozó, egyedi ese
tekből származó forrásokat dolgozzanak fel és értékelje
nek. A szóba jöhető ilyen források elsősorban a nagyobb 
számban fennmaradt jogi szövegek, amelyeknek köszön
hetően lehetővé válik a premodem társadalomban tapasz
talt normaszegések kutatása. A jogi kényszer hatására lét
rejött bírósági jegyzőkönyvek fontos forrást jelentenek az 
írástudatlan társadalmi rétegek kutatásához, hiszen ez a 
réteg más módon alig hagyhatott bármiféle nyomot maga 
után. A bírósági jegyzőkönyvek (büntető- és polgári bíró
sági jegyzőkönyvek, peren kívüli jogszolgáltatás, egyházi 
vagy állami házasságjog) olyan dokumentumok, amelyek 
váltakozó mértékben konstruálják és manipulálják a va
lóságot. De éppen ezeken az érvelési konstrukciókon ke
resztül sejlik fel szerzőjének norma- és értékrendje vagy a 
másik fél elvárásairól alkotott elképzelése, különösképp, 
ha több érvelés ütközik egymással.”1

A Horvátországból, Magyarországról, Németország
ból, Romániából és Szlovákiából meghívott résztvevők 
előadásai három nagy témakört alkottak; a bevezető elő
adást Prof. Dr. Alexander Schunka (Erfurt) tartotta Nor
maalkotás és normaszegés a kora újkori bevándorló kö
zösségekben címmel.

Az első témacsoport (A normák megalkotása és kom
munikációja) fókuszában -  Dr. Karl-Peter Krauss meg
fogalmazásában -  „a rögzített és nem rögzített normák 
meghonosodása, továbbá az új jogi, szociokulturális és 
etnikai-felekezeti térben való kommunikációja” áll, vala
mint a mögöttük meghúzódó alkalmazkodási és beillesz
kedési folyamatok, illetve a különböző területeken és cse
lekvési szinteken megvalósuló reformtörekvések (állami, 
egyházi, földesúri, falusi viszonyok között). A moderátor 
Prof. Dr. Reinhard Johler (Tübingen) volt.

Dr. Mezey Barna (Budapest) Tömlöc a magyar re-
__formkorban. A tömlöcöztetés szerepéről az úriszéki
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gyakorlatban címmel átfogó tanulmányt ismertetett a 
szabadságvesztés-büntetés magyarországi történetéről. 
Elemzésének fókuszában a 18—19. században bekövetke
ző gazdasági és társadalmi átalakulások hatására változó 
büntetőítélkezési gyakorlat áll. Az esetleges középkori 
tömlöcrendtartások uradalmanként eltérőek voltak. A 18. 
század elején, a török háborúk és a Rákóczi-szabadság- 
harcot követő országrendezés egyik fontosabb intézkedé
seként az országgyűlés előírta a vármegyeszékhelyeken 
emelendő vármegyeházak építését. A tömlöcök története 
szerves összefüggésben alakult a vármegyeházak histó
riájával. A reformkori, megváltozott tömlöcöztetési gya
korlat a vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, 
tervrajzok széleskörű vizsgálata révén körvonalazódik a 
tanulmányban.

Dr. Gözsy Zoltán (Pécs) Az egyházi normakommuniká
ció fázisai és szintjei a Dunántúlon a 18. században című 
tanulmányában azt vizsgálta meg, hogy a katolikus egyház 
milyen csatornákon, milyen módszerekkel, milyen tartal
makkal közvetített normákat a Dunántúlon és Szlavóniá
ban. Az első fázisban (1740-ig) a konszolidáció kohéziós 
ereje működött, a második fázisban (teréziánus korszak) 
megnőttek az állam igényei az egyházi struktúra haszná
latával kapcsolatban; részben társadalomszervező, rész
ben ellenőrző faktorként számoltak vele (inkvizíciós vizs
gálatok, mágikus-babonás cselekmények tilalmazása). 
A harmadik fázisban II. József stratégiájának fontos részét 
képezte, hogy az egyházi infrastruktúra felhasználásával 
folytasson eredményes kommunikációt, a helyi plébániák 
mediátori szerepe hangsúlyozott volt. A kutató a szokásos 
peres iratokon kívül forrásként használta a pécsi egyház
megye 1738-1742 között készült egyházlátogatási jegy
zőkönyveit, s a második fázis folyamatát Kiimó György 
pécsi püspök tevékenységén keresztül modellezte.

Dr. Karl-Peter Krauss (Tübingen) A fóldesúr szem ő- 
je. A normák meghonosodása és alkalmazása a házassági 
ügyekben című előadása zárta az első témakört. A kuta
tó azt a hipotézist vizsgálta, hogy az adott időszakban a 
migráció törést jelentett, és adaptációs folyamatokra volt 
szükség a megváltozott normarendszerhez. A vizsgált te
rület Bács-Bodrog vármegye és Dél-Dunántúl, a mikro- 
történeti kutatások forrásaként a kalocsai érsekségi és a 
pécsi püspökségi, továbbá a protestáns területi bíróságok 
házassági pereinek aktái és jegyzőkönyvek szolgáltak.

A második témacsoportban (Normaszegés és a min
dennapi élet) az egyéni és kollektív szinten bekövetke
zett normaszegés egyedi eseteinek vizsgálata volt a cél, 
amely a mindennapok rekonstruálását teszi lehetővé. Az 
előadások ebben a blokkban -  Dr. Karl-Peter Krauss kon
cepciója szerint -  arra a kérdésre is választ kerestek, hogy 
milyen mozgatórugói lehetnek a társadalmi, demográfiai, 
gazdasági, vallási stb. viselkedési formákban bekövetke
zett változásoknak, és mi konstruálja és dekonstruálja az 
egyéni normarendszert. A két moderátor Prof. Dr. Gerhard 
Seewann (Pécs) és Dr. Mathias Beer (Tübingen) volt.

Prof. Dr. Fata Márta (Tübingen) Normaszegés mint ki- 
vándorlási indok -  miért akart valaki Magyarországra 
települni. Két csaló esete 1785/1786 című előadásában 
a würzburgi érsekségből Bácskába telepedett két csaló



példáján keresztül mutatta be, hogy a 18. század utolsó 
harmadában mennyire elmosódó volt a határ a társadal
mi normaelöírásoknak megfelelő és a jogi normákat sértő, 
kriminális emberi életkömyezet között. Az esetekből me
rült fel a kérdés, hogy a hatóság tudott vagy akart-e ezzel 
a ténnyel szembesülni, és milyen céllal és formában bün
tetett.

Dr. Pál Judit (Kolozsvár) Államhivatalnok vagy ügyfél? 
Egy kelet-európai „ közvetítő ” a különböző társadalmi 
normák között című előadásának középpontjában az 1711. 
évi szatmári békepaktumot aláíró Károlyi Sándor bárónak, 
Szatmár vármegye főispánjának egy híve, a szatmári Erős 
Gábor adóbehajtó hivatalnok (harmincados, tricesimator) 
áll. Erős Károlyi kipróbált, hű embere volt, aki korábban 
a kuruc seregben is szolgált, s akinek a segítségét Károlyi 
különböző ügyekben igénybe vette. Erős egyidejűleg több 
szint között mozgott, a város és az állam, továbbá a Ká
rolyiak között játszott közvetítő szerepet. Mint a magyar 
nemesi társadalom tagja, Károlyi ügyfele, és mint állam
hivatalnok, különféle normák között, különféle -  sokszor 
ellentmondásos -  elvárásoknak kellett megfelelnie. A ta
nulmány elemzi, hogy mindez hogyan sikerült neki, hol 
húzódott a határ a hivatali előírások és elvárások, illetve a 
Károlyival szemben érzett kötelezettsége között.

Marin Popan (Beszterce) Privilégium és emancipáció: 
román gravámen a besztercei városi tanácshoz 1783-ban 
című tanulmánya a besztercei román lakosok és a kivált
ságaikat védő szász polgárok közötti konfliktussal foglal
kozik. A megvizsgált latin nyelvű forrásokban elsősorban 
a városbíró fejti ki véleményét azzal a kérelemmel kap
csolatban, hogy a román hívők gyülekezete intra muros 
megvásárolhat-e egy templomot. Az alapvető konfliktus 
a nagyszebeni Gubemiumnak irt leveléből adódik, amely
ben inti a testületet, hogy a román hitközségnek enge
délyezze a templom megvételét, mivel az Erdélyi Feje
delemség törvénykezése szerint a besztercei románok 
számára nem volt megengedett, hogy intra muros temp
lomot vagy civil épületet vásároljanak. Egy további ké
relemben (1783. június 25-re datálva) a szerző a román 
jobbágyok nevében II. József magyar királynak és né
met-római császárnak címezve tett panaszt a szász-német 
lakosokkal és polgárokkal szemben: Beszterce polgárai 
olyan törvényt hozattak, hogy a jobbágyok nem tarthatnak 
egy ökörnél többet, ami szegénységhez és nélkülözéshez 
vezet. A hatóság válasza bepillantást enged a besztercei 
polgárok normaértelmezésébe: nemcsak pontról pontra 
visszautasították a követeléseket, hanem a gravámen szer
zői ellen büntetést indítványoztak.

Dr. Peter Soltes (Pozsony) Felekezeti határvonal a 
hitvesi ágyban. Reverzális kötelezettség a Felvidéken, az 
állam, a földbirtok és a vallásilag kevert közösségek vi
szonyrendszerében címmel ismertette tanulmányát. A 18. 
században, az adott területen vizsgálja a Matrimonia mix- 
tae (vagy disparis) Religionis eseteket, amelyeket 1731-ig 
(Resolutio Carolina) sem az állam, sem a katolikus egyház 
nem szabályozott. A szabályozások után sem volt azonban

képes az állam és a katolikus klérus a szilárd protestáns 
nemesség akaratával szemben fellépni Magyarország pe
rifériális területein. A szerző tanulmányában vázolja, hogy 
mely tényezők határozták meg a vallási hovatartozást egy 
kevert vallású házasságban: a házastárs személyes vagyo
na és társadalmi helyzete, szociális állapota (nőtlen, öz
vegy, nemes, jobbágy, hitközségtag, telepes), a család és 
a helyi plébános akarata. Egy-egy földbirtokos birtokán 
belüli endogámia tendenciája is mutatkozott 1785-ig.

Dr. Soós István (Budapest) Morális kihágások és az 
„ erkölcsös nyilvánosság" Pest szabad királyi városban a 
biedermeier idején című tanulmányában Pest nagyváros
sá való kiépülését és az ehhez kapcsolódó problémákat, 
a bizonytalan megélhetést, a népesség életszínvonalának 
szétválását, az egzisztenciális bizonytalanságot és az ez
zel összefüggő tömeges munkanélküliséget vizsgálja, va
lamint azt, hogy a városvezetés miképpen nézett szembe 
az új kihívásokkal. Eredményei szerint a városi tanács a 
hatóságokkal együtt, annak érdekében, hogy a normasze
gőket a társadalmi együttélés normáinak követésére kény- 
szentse, javítóintézeteket (például a kényszerítő dologhá
zat) és újabb büntető intézményeket hozott létre, további 
represszív rendeleteket léptetett életbe. Ezek az intézkedé
sek azonban nem hozták meg a várt eredményt.

A harmadik témacsoport -  Az egyedi normaszegés ese
teitől a szociális konfliktusig -  az állam, a földbirtokosok 
és a jobbágyok közötti, erőszakos kimenetelű társadalmi 
konfliktust helyezte középpontba. Hogyan kommuniká- 
lódik a konfliktuskészség, hogyan szerveződnek ezek a 
konfliktusok? A komplex konfliktus- és érdekrendszerek 
vizsgálata mellett a konfliktus-megoldási stratégiák me
chanizmusait, illetve ezeknek a normák lehetséges újraér
tékelésére gyakorolt hatását kell figyelembe venni. A mo
derátor Dr. Mathias Beer (Tübingen) volt.

Josef Wolf (Tübingen) Sok kicsi sokra megy: a zsom
bolyai zavargások (Hatzfelder Tumult) 1767-ben. A korai 
bánáti közösségek normatív szabályrendszere című tanul
mányában kifejtette, hogy a földesurakkal szembeni el
lenállás tipikus formái voltak a hivatalnokokhoz intézett 
panaszlevelek, s néhány esetben a nyílt zendülés. 1767- 
ben, a zsombolyai zavargás során a telepesek faluközössé
ge egyöntetűen lépett fel az igazgatási szervvel szemben. 
A telepesek harcának az volt a célja, hogy a faluközösség 
és a földbirtokos kapcsolata jogszerű legyen. A lokális 
konfliktus regionális jelentőségűvé vált, s a bécsi központi 
igazgatási hivatalon keresztül megindította az ún. bánáti 
telepesrendszer széleskörű változásait. Az előadás máso
dik része a bánáti korai telepesek normatív szabályrend
szerét vizsgálta.

Szepesi Anna * 1

Jegyzet_____________________________

1 Az éves ülés témakoncepciója az interneten: http://www.idglbw.de/ 
index.php?option=com_content&task= view&id=217&Itemid=221
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