
történeti szemle
projekt'' eredményeit is. A jegyzetapparátus a lengyel cs a 
külföldi szakirodalom alapos ismeretéről tanúskodik.

A kiadás szempontjai mind lengyelül, mind németül 
olvashatók. Az eredeti szöveget Kowalski forrásokból 
és irodalomból álló bibliográfiával cs részletes jegyzet
apparátussal egészítette ki. A jegyzetekben bővebb infor
mációt talál az olvasó a szövegben előforduló történelmi 
és mitológiai személyiségekről, a helynevekről, illetve a 
római jogi jogintézményekről. A szövegkiadást részletes 
személynév-, helynév- és tárgymutató egészíti ki.

Munkáját a kiadó mind a jogászi és történészi szak
ma, mind a történelem iránt érdeklődő olvasó figyelmébe 
ajánlja. A lus municipale szövegkiadása nemcsak meg
könnyíti e jogforrás elemzését, de vezérfonalat is jelent 
a sokrétű német-lengyel jogtörténeti kapcsolatok s a jogi 
transzfer történetének a tanulmányozásához.

Inge Bily -  Gönczi Katalin

Jegyzetek______________________________________

1 Liiek. Heincr: Einfiihrung: Das sachsisch-magdeburgiscbe Reeht als 
kulturelles Bindcglied n viselten den Reehtsordmmgen Őst- und Mit- 
lekumpas. In: Rcchls- undSprachtransfer in Minél- und Osieumpu. 
Saehsenspiaget und Magdeburger Rechl. Internationale und inter- 
disziplinarc Konfcrenz in Lcipzig vöm 31. Október bis 2. Novem
ber 2003. Ilrsg.: Heiner Lüek und Emst Eichler (Berlin, De Gruytcr 
Reeht, 2008,1 28. p.)

:  Speculum Sasomon albo prawo saskie i majdeburskie porzqdkiem 
obiecadla z lacihskieh i niemieekich egzemplarzów zebrane a na

polski jqzyk z pilnosciq i wiernie przelozone, Lwów: koszlem y  nak- 
ladem tagoz Pawla Szazaibica wlasmm 1581 (2. kiad., Poznan, Wol- 
rab, 1610; 3. kiad. Warszawa, 1646).

3 A Szász Tudományos Akadémia kutatási projektje: ..Das sach- 
sisch-magdeburgische Reeht als kulturcllcs Bindcglied zwischen 
den Rechtsordnungen Őst- und Mitteleuropas": www.magdebur- 
ger-recht.eu.

Vannak tudományos munkák, amelyek lezárt kerek 
egészek: szerzőjük egy kutatási terület áttekintését, 
szintézisét fogalmazza meg célként. Más publikáci
ókon viszont felesleges lenne a teljességet számon kérni, 

mert inkább egy-egy sajátos szempont felvillantásával, új
szerű közelítéseikkel, gondolatfclvetéseikkel, kérdéseik
kel járulnak hozzá a tudományos közgondolkodás gazda
gításához.

A Földadta sors című kötet azért figyelemre méltó 
munka, mert mindkét törekvés egyszerre van jelen ben
ne. Egy tudományos életpálya két évtizedes kutatási 
eredményeiről ad számot a Jászkun kerület népének min
dennapjait bemutató kötet, szembetűnően újszerű, szincr- 
gikus szemlélettel. Ez utóbbi révén pedig egyedülállóan 
komplex megközelítést nyújt: amint azt korábbi munkái 
is bizonyítják, Bánkiné Molnár Erzsébet történészként, 
levéltárosként forrásainak kiváló ismerője, a jogtörténet 
igazgatástörténeti kérdéseinek avatott kutatója, a Kiskun 
Múzeum nyugalmazott igazgatójaként pedig a Jászkunság 
kutatásának elkötelezett, területének néprajzát is kitünően 
ismerő művelője.

Legfontosabb tudományos publikációi a történettudo
mány jogtörténettel érintkező határmezsgyéjén születtek 
-  A Jászlam Kerület közigazgatása 1745-1876 (1995), 
A jászkun autonómia (2005) - , a partikuláris jog igaz- 
gatástörténctének sajátos fejezetei. További könyvei, ta
nulmányai az elmúlt évtizedekben a történettudomány, a 
jogtörténet, a néprajztudomány egymást gazdagító kutatá
si eredményeit tették közzé. Új szempontból közelített ku
tatása tárgyához -  legyen szó a Jászkunság 18-19. századi 
gazdaságáról, társadalmáról, egyes társadalmi csoportjai-

Jászkunsági jogszokások -  
A Jászkun Kerület 
jogélete
Bánkiné Molnár Erzsébet:
Földadta sors. Népélct a Jászkunságban (1745-1848)
Jászsági Füzetek 48.
Jászberény. 2012,158 p. 65 kép 
ISBN 978-963-7113-35-2

ról (földhasználat, határhasználat, tőkeföld, közbirtokos
ság, redemptusok, irredemptusok, nemesek, zsellérek, bí
rák, cigányok, betyárok, özvegyasszonyok stb.), a jászkun 
identitás megnyilvánulásáról, a jogéletről a mindennapok
ban (gazdálkodás, gazdasági autonómia, jogszolgáltatás, 
törvényhatóság, önkormányzat, települési igazgatás, szo
kásjog, életmód, öltözködés, táplálkozás, születés, házas
ság, temetés stb.). Ezt a szemléletet képviselte a Tárkány 
Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutató- 
csoport alapító tagjaként is.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány által 1967- 
ben útjára indított Jászsági Füzetek sorozatának 48. köte
teként megjelent, a jászkunsági népélctct 1745-1848 kö
zött elsősorban történeti források alapján bemutató munka 
már szerkezetében is intcrdiszciplinaritását hangsúlyozza: 
az emberélet fordulóira alapozza a néprajztudomány ko
rai időszakának kedvelt műfaját idéző „népleírást”, nép
éi et-bemutatást. (Nem ismeretlen számunkra ez a struk-
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turálás, hiszen a magyar jogi népszokások rendszerezése 
során a család jogi néphagyományai tekintetében Tárkány 
Szűcs Ernő is erre épített.)

A gyermekkortól a párválasztásig teijedő, a megszü
letett gyermek közösségi szocializációját is magában 
foglaló időszakot a házasságkötés gazdag hagyomány- 
rendszerének (kiházasítás, kézfogó, lakodalom) ismerte
tése követi. A házaspár, majd a gyermekek megszületését 
követően kiteljesedő, a közösség alapegységének tekin
tett család életének bemutatása 
ad alkalmat a Jászkunság anyagi 
kultúrájának alaposabb megisme
résére (lakáskörülmények, lakbe
rendezés, a rangjelző öltözködés, 
táplálkozás), valamint a folklórral 
szimbiózisban megjelenő társada
lom-néprajzi leírásokra (menyecs- 
kcsors, életvitel, társadalmi kom
munikáció, szórakozási alkalmak, 
népünnepélyek, földszerzés és va- 
gyonosodás). Nem véletlen, hogy 
a Jászkun kerület jogszokásainak 
leírása során külön fejezet foglal
kozik az özvegyasszonyok jog
állásával, sorsával, majd végül a 
jászkunsági népélctleírást az em
berélet utolsó állomását jelentő te
metési szokások ismertetése záija.

A mindennapok történetéhez 
a néprajz nyújtotta tájékozódási 
pontokra építi a szerző levéltári 
kutatásai eredményeinek közre
adását: a 18-19. századi források 
alapján mutatja be a Jászkunság 
népéletét, a privilegizált kerület jogéletét, és ettől válik 
különösen figyelemre méltóvá írása a jogtörténet, a jogi 
kultúrtörténet művelői számára is.

Az alcímben jelzett időszak (1745-1848) a jászkun au
tonóm jogállás kezdő, valamint a virágkor záró dátuma. 
A szerző emlékeztet arra, hogy a Jászkun kerület sors
fordító eseménye az 1745-ben engedélyezett redemptio 
volt. A kerület népe ekkor szabadult meg 1702-ben be
következett jobbágyi alávetettségétől. Ettől az időszaktól 
kezdve váltotta fel a jászok és kunok középkori etnikai au
tonómiáját a Jászkun kerület területi autonómiája, amely 
keretein belül a helyi közösségek normáinak megtartása 
mellett valósulhatott meg a személyi autonómia.

A Jászkun kerület népéleténck leírása során konkrét 
példák bizonyítják, hogy az ott élők a jászkun autonómi
ára alapozva a szokásjog, a jogszokások, a jogi népszoká
sok tömege révén szervezték mindennapjaikat. Egyrészt a 
kerületi együttélést szabályozó statútumok és a szokásjog 
(azaz a jászkun autonómia és a helyi közösségi normák) 
biztonságot nyújtottak a Jászkun kerület lakói számára. 
Másrészt, ahogyan a szerző fogalmaz: „A Jászkim kerü

let lakója a helyi autonómia szabályai szerint kapcsoló
dott közösségéhez, s ugyanezek a szabályok irányították 
viselkedését, formálták szokásait, hatottak az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó cselekvéseire és a minden
napi tevékenységére. " Ez a privilegizált jogállás azután 
meghatározta a Jászkun kerület gazdasági, társadalmi 
életét, az ott élők mindennapjait, kialakított egy sajátos 
identitást, jogtudatot és jogéletet. Ez természetesen át
értelmezte a jászkunok számára az előjogaik elvesztését 

deklaráló 1848-as törvényeket, 
és amikor 1876 után nemcsak 
a kiváltságok, de az egykori ki
váltságolt kerületek is megszűn
tek, a jogélet és a mindennapok 
sem maradhattak változatlanul 
-  bár a jászkun identitás még 
nemzedékeken keresztül tovább- 
örökítődött. Ez utóbbinak ma is 
megtapasztalható bizonyítéka 
pl. a jász, a nagykun- és kiskun- 
kapitány-választás élő szokása, a 
Jász-kürt, mint a Jászság, a jászok 
összetartozásának, kiváltságos 
helyzetének máig fontos szimbó
luma, a hagyományőrző viselet, a 
hajdani Jászkun kerület lakóinak 
megannyi gyakorolt hagyomány
őrző, identitáserősítő program
ja, szokása -  közöttük a könyv 
megjelenését előfizetéssel támo
gatók hosszú névsora, illetve az 
egykori Jászkun kerület múltjával 
foglalkozó történeti, néprajzi iro
dalomra emlékeztetés. A Jászkun

ság népélctéhez kapcsolódó bőséges irodalmi áttekintést 
követően a fotókkal szemléletessé lett rendkívül gazdag 
példaanyagban névmutató segíti az eligazodást.

Varrnak tudományos munkák, amelyek lezárt kerek 
egészek. Bánkiné Molnár Erzsébet „Földadta sors" kö
tete ezek sorát gazdagítja: a hatalmas levéltári anyagból 
biztos kézzel válogatott példákkal kelti fel az olvasó ér
deklődését és vezeti végig a jászkun népélet egyes terü
letein. De oly módon teszi ezt, hogy közben felmutatja az 
összefüggéseket is: a néprajz számára oly becses forrás- 
közlések, tárgyi emlékek, szokások, társadalmi jelenségek 
hátterében meghúzódó, azokat kialakító, formáló helyi 
közösségi normákat, jogszokásokat, esetleg kerületi statú
tumokat. Újszerű közelítéseivel, komplexitásával és inter- 
diszciplinaritásával a történeti, a néprajzi adatközléseken 
túl a jogtörténetet, a jogi kultúrtörténetet, a jogi néprajzot 
egyaránt gazdagítja, új kérdéseket kínálva megválaszo
lásra a városi és falusi jogi népéletkutatás és az érintkező 
tudományterületek számára.

Nagy Janka Teodóra
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