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A „Mindennapi 

jegyzőkönyvek" és 
a macskazene -

N agy Jan ka  Teodóra fő isko lai tan á r
hab ilitáció járó l

Nagy Janka Teodóra habilitációs müve, a Népi 
jogélet a Dél-AIföldön egy jogtörténeti és törté
neti forrás tükrében (1781-1821). Mindennapi 
jegyzőkönyvek a Máké) Városában előfordult ügyes ba

jos állapotokról című monográfia 2012 évutóján, a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Kar kiadásában jelent 
meg. Kajtár István bevezetőben írt szavait idézve: a mű 
a hazai népi jogéletkutatás „kardinális állomásának" te
kinthető azzal, hogy jogesetek százaival ad plasztikus ké
pet a makóiak jogi rclcvanciájú színes mindennapjairól. 
A csaknem nyolcezer lapnyi terjedelmű „Mindennapi 
jegyzőkönyvek" vizsgálata alapján a Szerző bizonyította, 
hogy a dél-alfóldi városban a jelelölt időszakot tekintve 
igen gazdag jogélet zajlott. A büntetőjogi, magánjogi és 
közigazgatási jogi ügycsoportokra, valamint az eljárásjo
gi kérdésekre kiterjedő bemutatáson túl Nagy Janka Teo
dóra szólt arról is. hogy ezek a protocollum judicialeként 
szolgáló tanácsülési jegyzőkönyvek mint források milyen 
jelentőséggel rendelkeznek a jogtörténeti, történeti, jogi 
kultúrtörténeti és néprajzi kutatások szempontjából.

Mindezek után nem meglepő, hogy Pécsi Tudomány- 
egyetem szekszárdi Illyés Gyula Karának főiskolai tanára, 
aki PhD címét 2000-ben summa cum laude minősítéssel 
szerezte meg a PTE ÁJK Doktori Iskolájában, ugyanitt 
2013. április 24-én a habilitációs eljárás keretében mely 
témákról szólt. Tantermi előadását az egyetemes állam- és 
jogtörténet kötelező tárgy tematikájához igazítva A jogi 
néprajz mint szemlélet, módszer és jogtörténeti forrás 
címmel tartotta meg mintegy százötven fos hallgatóság 
előtt. Bevezető gondolatait követően igazolta a jogi nép
rajz, azaz a paraszti társadalom jogi vonatkozású normái
nak (szokásnorma, jogszokás, szokásjog, jogi norma jo g i 
népszokás, jogi néphagyomány) vizsgálatával foglalkozó 
tudományterület interdiszciplináris voltát és az ennek mű
veléséhez szükséges munkamódszer komplexitását. En
nek kapcsán hangsúlyozta, hogy az említett normák az 
írott forrásokon túl a szájhagyomány és a tárgyi emlékek 
feltárásával ismerhetők meg. Differenciáltan láttatta a jogi 
vonatkozású társadalmi normák horizontális és vertiká
lis szintjeit, majd részleteiben is bemutatta, hogy a jogi 
néprajz mint módszer az adott normát miként értelmezi 
jelentése, használata, funkciója, változásai és a vándorlás 
szempontjából. Szólt a források elemzéséről, értékelésé
ről és összehasonlításáról mint történeti, illetve jogtör

téneti kutatási módszerről, valamint a terepmunkáról, a 
kérdőívezésről és az interjúról mint a néprajzi kutatások 
megszokott eszközeiről. A joghallgatók számára minden 
bizonnyal előadása utolsó része volt a legizgalmasabb, 
amelyben a paraszti társadalom jogi vonatkozású nor
máinak negatív és pozitív jogkövetkezményeit mutatta be 
példákon keresztül. A negatív jogkövetkezmények közül 
az ún. közvélemény-büntetésekben megjelenő társadalmi 
kényszer kategóriáját elemezte bővebben: a kapcsolat
megszakítás, a kinézés, a megszólás, a kibeszélés, a kimu
zsikálás, a csúfolás, az eskü, a szitok, az átok, az elteme
tés, a testrész külsejének megváltoztatása, a macskazenc, 
a kikolompolás, a didergés, a tuskóhúzás, a bakfazékdo- 
bás, a cefrehányás, a megkövetésre kényszerítés, a meg
félemlítés, a népítélet, az önbíráskodás, a megbosszulás és 
a megszégyenítés olyan közvélemény-büntetések voltak, 
amelyek közül több ma már némi magyarázatra szorul, 
míg mások a szóhasználatból is kikoptak. Nagy Janka Te
odóra összegzésként -  miként a habilitációs műben, úgy 
a tantermi előadásban is -  a jogi néprajz üzenetéről szólt, 
arról a gazdagságról, ami a jogtörténészek és más kutatók, 
nem utolsó sorban pedig a jogalkotók és a jogalkalmazók 
számára is feltárulhat belőle kellő odafigyelés esetén. Az 
előadást követően némi derültséget váltott ki a hallgató
ság körében az a válasz, amelyet a Habilitáns a Szakmai 
Bíráló Bizottság elnökének, Ádám Antal professor eme- 
ritusnak (PTE AJK Alkotmányjogi Tanszék) -  április 24. 
lévén -  a Szent György-, illetve Szent Márk-napi szoká
sokkal kapcsolatban feltett kérdésére adott: a Szent Márk 
napján szokásos „határjáráskor” a helybeliek a települést 
körülvevő földeket gyermekeikkel együtt járták be, akiket 
a határhoz érve jól „mcgcsapdostak”, hogy még idős ko
rukban is jól emlékezzenek arra, pontosan hol is van a falu 
határára, ha azt jogvita esetén bizonyítani kell.

A habilitációs eljárás keretében ezt követően Nagy 
Janka Teodóra tudományos előadására került sor, ame
lyet A jogi modernizáció és tradíció sajátos viszonya: a 
mag\>ar jogi népéletkutatás címmel tartott meg. Elsőként 
a jogi néprajz hazai és a nemzetközi úttörői, többek kö
zött Savigny, Mainc, Bogisié, Kaindl, von KünBberg, va
lamint Baross János, Mattyasovszky, Tagányi, Bruckncr 
és Szcndrey tevékenységéről szólt, majd rátért lényegi 
mondanivalójára, az 1939-1948 közötti magyar jogi nép
életkutatás szereplőinek és eredményeinek bemutatására. 
Bónist idézve a kutatómunka jogpolitikai, jogtörténeti és 
néprajzi hármas hasznáról beszélt. Kiemelte, hogy 1948 
után Kelct-Európában a jogi néprajz annak ellenére is hát
térbe szorult, hogy Tárkány Szűcs Ernő munkássága az 
eddigi eredmények szintetizálását hozta. A korszak jel
lemzője ugyanekkor tőlünk nyugatra általában a szocioló
giai és antropológiai gondolkodás előtérbe kerülése volt. 
és a német térségben virágzott a „rechtlichc Voikskun- 
de”, valamint a „Rechtsarchaologie". Magyarországon 
az 1939-1948 közötti gyűjtések eredményeit 1989 után 
publikálták, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy a 
jogi néprajz helyet keresett magának a történeti kutatások 
között. Bár egyértelműen a jogtörténet és a jogi kultúr
történet területéhez sorolták, interdiszciplinaritását termé
szetesen megőrizte. Az ülés a tudományos előadás után



történeti szemle
annak angol nyelvű összefoglalásával (A imique relation- 
ship o f legeli modernization and Iradiiion: the Hungárián 
elhno-judicial life research), majd a kérdések megvála
szolásával zárult.

A Szakmai Bíráló Bizottság tagja. Homoki-Nagy Mária 
tanszékvezető egyetemi tanár (SZTF. ÁJTK Magyar Jog
történeti Tanszék) a Habilitánst arról kérdezte, kutatásai 
fényében meg tudja-c ítélni, hogy a mezővárosi jogforrá
sok. amelyek esetében nehéz eldönteni, hogy mindennapi 
jogszokásról vagy szokásjogról van-e szó, milyen hatást 
gyakoroltak all .  világháborút követő magánjogi kodifiká- 
cióra. Nagy Janka Teodóra szerint a mezővárosi jogforrá
sokban rejlő tradíciókat számos esetben figyelembe vették 
a későbbi magánjogi kodifikálás során, sőt a magánjog- 
történet ma is fontos forrásként tekint a mezővárosok he
lyi bíráskodási gyakorlatára. Mczcy Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár (ELTE AJK Magyar Állam- és Jogtörté
neti Tanszék) ugyancsak a Szakmai Bíráló Bizottság tag
jaként kérdezett rá arra, hogy a jelenlegi jogi népélct-ku- 
tatások a „fent és lent" kapcsolatában bímak-e bármiféle 
jelentőséggel napjainkban, vagy teljes egészében a jogtör
ténet keretein belül helyezkednek el, azaz maradt-e tér a 
jogszokásoknak akkor, amikor állam előtérbe nyomult és 
életünket teljes egészében átfogja szabályrendszerével. 
Nagy Janka Teodóra úgy foglalt állást, hogy ha a „fent és 
a lent", a jogalkotó és a hétköznapi jogalkalmazó szintje 
élesen elkülönül, a körülmények alkalmassá válhatnak 
arra. hogy a közösség saját maga próbálja élhetövé tenni 
a mindennapjait, szemben a kevéssé megélhető, hétköz
napi életvitelnek és gazdasági valóságnak ellentmondó

jogszabályokkal. Az 1989 utáni időszakban -  mint mond
ta -  nem folyt szervezett kutatás a jogszokások területén, 
és ma azt az eredményt elérni, amit akkor lehetett volna, 
már nem tudjuk. Mindezek ellenére a Habilitáns szerint 
nyilvánvaló, hogy a jogtörténész szakma képviselőinek 
továbbra is rengeteg tennivalója van a jogi népéletkuta- 
tás területén. Ádám Antal professor emeritus ezúttal arra 
kérdezett rá, hogy a 2012. január 1 -jén hatályba lépett 
Alaptörvényből azzal, hogy előírja a történelmi Alkot
mány tiszteletét, kövclkczik-e a jogi tradíciók alkot- 
mányossági-értéktani kezelése, netán minősítése. Nagy 
Janka Teodóra véleménye szerint ez az előírás a szer
ves fejlődés lehetőségét teremti meg, amelynek sike
rét a gyakorlat fogja igazolni. Végezetül Kisbán Eszter 
professor emerita (PTE BTK) arra az elmaradásra utalt, 
amely más, elsősorban az angolszász jogi kultúrához 
tartozó nemzetek jogi néprajzi kutatásaival szemben ha
zánkban fennáll. Hangsúlyozta, hogy eredményeket a 
népi jogélcti gyűjtőmunka területén interdiszciplináris 
összefogással, a néprajzkutatók és a jogtörténészek, il
letve az állami szerveket képviselő gyakorló jogászok 
cgyüttmunkálkodásával lehet elérni.

Nagy Janka Teodóra három habilitációs előadását ösz- 
szességében 92%-ra értékelte a Szakmai Bíráló Bizottság. 
Szívből gratulálunk a szép eredményhez, azt kívánva, 
hogy elődeink népi jogéletéből kutatásai során továbbra 
se csak a macskazenét, hanem az örömteli események jogi 
vonatkozásait is megossza a szakmai közönséggel.

Herger Csabáné

Horthy-korszakkal kapcsolatos újabb kutatási 
eredményekről címmel az MTA Filozófiai és Tör
ténettudományok Osztálya 2012. november 15-én 

tudományos ülést rendezett a Magyar Tudomány Ünne
péhez kapcsolódóan. Az ülésre tizenhat előadót hívtak 
meg. akik délelőtt Glatz Ferenc, délután pedig Ormos Má
ria akadémikusok levezető clnöklése mellett ismertették 
újabb kutatási eredményeiket, s részben a közelmúltban 
megjelent tanulmányaikat, részben pedig megjelenés alatt 
álló könyveiket, írásaikat mutatták be.

Valamennyi előadás részletesebb bemutatására a jelen 
ismertetés keretei között természetesen nem vállalkoz
hatunk. Egyet kell értenünk továbbá Ormos Máriának a 
konferenciát záró gondolatával, miszerint legközelebb 
ennyi előadót legalább két napra, és nem a velük aznap 
reggel közöli tizenöt perces, hanem hosszabb időtartamú 
előadásra kell meghívni. Az előadók ezért sajnos majd
nem annyit beszéltek arról, hogy mit mondtak volna még 
el. vagy mit nem mondanak most el. mint amennyit el
mondtak.

A konferencia előadásait önkényesen csoportosított té
makörökre bontva mutatjuk be, de a történeti hűség ked-

A Horthy-korszakkal 
kapcsolatos újabb kutatási 
eredményekről -
Konferencia  a M agyar Tudom ányos 
A kadém ián

véért megjegyzendő, hogy az előadók sorrendje nem ez 
volt.

Az első előadást Romsics Ignác tartotta A Horthy-rend- 
szer jellege. Historiográfia áttekintés címmel. Az előadó a 
korszakot az 1945 utáni hazai történetírás megállapításai
nak fejlődését, változásait ismertetve mutatta be. A Hor- 
thy-rendszer kezdetben a magyar nép ádáz ellenségeként, 
hazaáruló, fasiszta, a nácikkal és a nyilasokkal egyenlően 
bűnös rendszerként jelent meg a történetírásban. Ezt kö
vetően fokozatosan eljutott a hazai és külföldi történészek


