
I.

A Pécsi Tudományegyetem már a jelmondata alap
ján is a Pécshez való korai és szoros kötődést su
gallja. Valójában azonban az egyetem történetében 
számtalan, a régi Magyarország különböző vidékeiről és 

korszakaiból származó hagyomány egyesül, és él tovább. 
A nyelvekben és népekben sokszínű Baranya és Pécs tehát 
egy többszólamú egyetemmel bír, s ez teszi igazán jelen
tőssé kisugárzását a déli végeken.

A pécsi szál természetesen létezik. A studium generale 
pár évtizedes működése a XIV. században kronológiailag 
meghatározza a kezdeteket. Ám létezik egy későbbi po
zsonyi kísérlet is, a Mátyás király támogatásával létrejött 
Academia Istropolitana, s ez a második legkorábbi szelle
mi műhely örökségét úgyszintén a PTE falai mögött rej
tezik.

A pozsonyi szál a XVIII. század végétől pozsonyi jog
akadémiaként fejlődött tovább egészen 1912-ig, amikor 
Országgyűlés az Erzsébet Tudományegyetem megalapí
tásáról döntött. Pécs ugyancsak sui generis fejlődés útján 
érkezett el a jogakadémia reformkori megalapításáig.

A két szál, két hagyomány összefonódására csak az I. 
világháborút követő tragikus események nyomán került 
sor, amikor a hontalanná vált pozsonyi tudományegye
temet Pécs városa magához ölelte. A XX. század továb
bi évtizedei hasonlóan kalandos utat jelöltek ki az intéz
mény számára, amely végül, több karral kiteljesedve, az 
ezredfordulóra integrálódva véglegesen pécsivé vált. Az 
otthonra találással a korábbi hagyományok egyes elemei 
elhalványultak, mások erősebb tónust kaptak, így történhe
tett, hogy mostanra a pécsi egyetem megalapításának 650. 
évfordulója előtt is tisztelgett e nagyszabású rendezvény.

II.

A VIII. Hungarológiai Kongresszus 40 szimpóziuma kö
zül több is foglalkozott jogi témákkal. A nyelvi-nemzeti
ségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon című szim
pózium azonban az interdiszciplinaritás jegyében több 
tudományterület oldaláról a nyelvhasználat és a kisebbsé
gi kérdés történeti, jogtörténeti ívét felrajzolva közelített, 
és az államalapítástól kezdve tekintette át a magyar törté
nelem sorsfordulóit. A szimpózium a bölcsészet- és jogtu
dományok felé egyaránt nyitott, ennek jegyében Andrássy 
György filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár (PTE) és 
Béli Gábor jogtörténész, tanszékvezető egyetemi docens 
(PTE) töltötték be a társelnöki tisztséget.

A szekció nyitóelőadását Trócsányi László egyetemi 
tanár, igazságügyi miniszter képviseletében Vízkelety Ma
riann államtitkár tartotta meg. Vízkelety a nyelvi jogok 
történetét is felvázoló előadásában hangsúlyozta, hogy „a 
nyelvek fennmaradása, fejlesztése hozzájárul Európa kö
zös kulturális örökségének megtartásához”.

Valóban, az Egység a sokszínűségben európai jelmon
data a nyelvekre is alkalmazható. Minden nyelv érték, egy 
hosszú időn át fejlesztett jelkulcs, amely a kultúra egyik 
hordozója és továbbításának eszköze. Nem véletlen, hogy
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a nemzeti öntudatra ébredés időszakában, majd a sorscsa
pásoktól terhelt XX. században az államnyelvek, majd a 
kisebbségi nyelvek is nemzeti, majd nemzetközi egyez
mények tárgyaivá váltak.

Ebből a szempontból a már igen korán soknyelvűvé 
váló Magyarország, majd az EU előképeként is emlegetett 
Osztrák-Magyar Monarchia számos jó gyakorlattal szol
gál, mint erre a konferencia előadásai is felhívták a figyel
met. Nem mellőzhetőek azonban a hibás gyakorlatok sem, 
igaz, ezeket érdemes a korabeli nemzetközi megoldások 
fényében értékelni. Értékes adalékokkal gazdagíthatja 
ismereteinket például a korszakban gyarmatbirodalmat 
építő európai nemzetek kisebbségi nyelvhasználati jogok
kal kapcsolatos szabályozásainak összevetése. A magyar 
történetírásban többször vizsgált nyelvi törvények biztosí
totta jogokat érdemes lenne összevetni az amerikai indiá
nokra, az ausztrál bennszülöttekre, az új-zélandi maorikra 
vagy a gyarmatosított afrikai népekre vonatkozó korabeli 
szabályokkal (ha léteztek ilyenek), hogy szabályozásuk 
szigorúságáról vagy engedékenységéről objektív képet 
kapjunk.

Elképzelhető azonban más irányú vizsgálat is. Milyen 
eszközökkel képes védekezni egy nyelv az eltűnés ellen?
Ha például nem volt oly szerencsés helyzetben, mint a 
francia, amely a központosításra törekvő uralkodók egyik 
eszközévé vált? Ha jogi védelmet csak viszonylag későn 
kapott? A magyar nyelv szempontjából a reformáció, illet
ve a Biblia mellett leggyakrabban forgatott Hármaskönyv 
magyar fordítása mennyiben járult hozzá a túléléshez 
vagy megerősödéshez? Valóban olyan fölényben volt-e a 
magyar nyelv az újkorban, mint amilyennek a Kárpát-me
dencei szerzők olvasása közben érezzük? Vagy csupán 
egy divat tette erőssé a reformkorban, mint Ludovit Stúr 
sugallta egyik írásában? S lehetett volna egyáltalán kizá
rólagossá a Kárpát-medencében, akár jogi eszközökkel, 
akár másként, ha a XX. század másképpen alakul?

A vizsgálódásnak az uniformizálódó világ folyama
tai különös aktualitást adnak. A kisebbségi nyelvek va-
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jon meddig őrizhetőek meg egy globalizálódó világban? 
Valódi védelmet nyújt-e az elszemélytelenedő társada
lomban a kisebbségi nyelveknek, s rajtuk keresztül a kis 
közösségeknek a jogi szabályozás? A nyelvi sokszínűség 
átfordítható-e kulturális regionalizmusba a XXI. század
ban? A nyelvi jogok biztosítása szélsőséges esetben nem 
vezethet-e joghátrányhoz az egynyelvűvé váló generációk 
zárvánnyá alakulása révén? A nagyobb állami egységek 
létrehozásával szükséges-e, és ha igen, milyen terjedelem
ben a közvetítő nyelvek szerepének erősítése?

Nyelv és jog tehát egyre inkább egymásra utalt fogal
mak, ám mint a példákból is látható, a nyelvi jogok egyre 
jobban kiteljesedő szabályozása nem csupán előnyökkel 
járhat, és a jog csupán a szabályozási kereteket adja meg, 
sok esetben eltérő filozófiák mentén. Az optimális szabá
lyozási terjedelem kimunkálásához modellvizsgálatok, il
letve a jogtörténeti előzmények számbavétele is szükséges.

E vizsgálatokhoz a szimpózium előadásai -  amelyek 
várhatóan írásos formában is napvilágot látnak -  számos 
adalékkal szolgáltak. A felvetett kérdések aktuálisak, egy
úttal alapként is szolgálnak a későbbi kutatásokhoz. Ám a 
további vizsgálatok, illetve más régiók megismerése, más 
tudományterületek eredményeinek alkalmazása nem ke- 
rülhetőek meg.

ííí.
A szimpózium előadói és előadásai

Szádeczky-Kardoss Irma kandidátus A hétmagyar vérszer
ződés tradicionális szimbolikája című előadásában az ál
lamalapítás előtti magyar történelem fontos időszakának, 
a vérszerződés és a honfoglalás korának tárgyi emlékeit, 
szimbólumait vizsgálta.

László Balázs doktorandusz Magyar jogi kifejezések 
az Árpád-kori királyi oklevelekben című előadásában az 
Árpád-kori királyi oklevelekben található olyan kifejezé
seket elemezte, amelyek mai magyar nyelvünkben megta
lálhatók, és amelyek a korabeli forrásokban jogi jelentés
tartalommal jelentek meg.

Falus Orsolya főiskolai docens, a Zrínyi Miklós -  Szi
getvár 1566 Emlékév aktualitása okán Zrínyi testamen
tuma című előadásában a szigetvári hős dédunokájának 
közismert művét, a Szigeti veszedelem című eposzt mu
tatta be eddig ismeretlen oldaláról.

Béli Gábor egyetemi docens előadásában a magyar 
jogi terminológiának a hivatalos latin melletti létezését 
elemezte, és fejlődési ívét vázolta fel a XIII. századtól a 
XIX. század közepéig. A terminológiának az oklevelek 
keletkezésének meghatározásában való szerepét meggyő
ző érveléssel mutatta be az 1298. évi dekrétum példáján.

A magyar jogi szaknyelv és az irodalmi nyelv a XIX. 
században című előadásában a magyar irodalmi nyelv és 
jogi szaknyelv kapcsolatát elemezte Korsósné Delacasse 
Krisztina adjunktus, aki a Jókai Mór regényeiben felbuk
kanó jogi műszavakat vizsgálta.

Mezey Barna egyetemi tanár A magyar börtönügyi 
(büntetés végrehajtási) szakterminológia kialakulása című 
előadásában e speciális szókészlet kialakulását és fejlődé- 
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sét vázolta fel a meglepően korai kezdetektől a XIX. szá
zad második feléig, különböző okiratok és szabályzatok 
bemutatásával.

Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár Egy új nemzeti 
kódex szükségessége: Megjegyzések a polgári jogi kodi- 
fikáció történetéhez című előadásában a klasszikus pan- 
dektista és a magyar terminológia eltérései között vont 
párhuzamot.

Jogi alapfogalmak, jogelvek vizsgálata a magyar nép
nyelvben: Az 1939-1948 közötti népi jogélet-kutatás for
rásanyaga alapján címmel tartott előadást Nagy Janka Te
odóra főiskolai tanár. Előadása középpontjában egy több 
mint száz kutató által végzett gyűjtés állt, amelynek célja 
„a tételes jog mellett, vagy annak ellenére a nép köztuda
tában élő jogelvek, szokások és eljárások” összegyűjtése 
volt.

A XIX. század nemzetállamainak és dinasztikus álla
mainak nyelvhasználatot érintő szabályozását vizsgálta 
Nemzetállam versus dinasztikus állam: a Habsburg Biro
dalom a XIX. században című előadásában Szabó István 
egyetemi tanár. Előbbiek mintájaként a Habsburg Monar
chiát, utóbbiak példájaként hazánkat hozva fel rámutatott 
arra, hogy a dinasztikus államokban az uralkodó, a dinasz
tia volt az egyes területek, nemzetek legfőbb összekapcso
lója, miközben az egységes nyelvhasználat jelentősége ki
sebb volt.

Andrássy György egyetemi tanár Miért lenne fontos 
többet beszélni a dualizmus kori magyar nyelvjogról? 
című előadásában utalt a jelenkori nyelvjogi vizsgálatok 
jogtörténeti megalapozottságának fontosságára, illetve 
általában a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia 
nyelvekkel kapcsolatos szabályozásának fejlettségére.

A magyar nyelvközösség és nyelvhasználat alakulása a 
nyelvjogi szabályozás hatására a XIX. század második fe
lében címmel tartotta meg előadását Tolcsvai Nagy Gábor 
egyetemi tanár, aki kifejtette, hogy a nyelv nem az ember
től függetlenül, a maga absztrakt önállóságában, hanem 
az emberek közötti interakcióban, annak konkrét környe
zetében létezik.

A nyelvhasználat szabályozása a dualizmus kori Ma
gyarországon címmel Nagy Noémi, a PTE ÁJK Jogtörté
neti Tanszékének óraadója -  a törvényhozás, a közigazga
tás és az igazságszolgáltatás klasszikus területei mellett a 
honvédelem, a vasút és az egészségügy nyelvhasználatát 
elemezve -  újabb szempontokkal bővítette a magyar
országi nyelvhasználat dualizmus kori szabályozásának 
vizsgálatát.

Takács Péter egyetemi tanár Államnevek -  sze
mélynevek, népek -  nemzetek -  nemzeti nyelvek című 
előadásában a névhasználat funkcióinak felvázolását 
követően az államnevek és országnevek kapcsolatát ele
mezte, figyelemmel azok alakulásának történelmi és po
litikai okrendszerére, nyelvi, jogi és társadalom-lélektani 
jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy hazánk országneve a 
XX. század elejétől napainkig mindvégig Magyarország 
volt, miközben a hivatalos államnév nyolc alkalommal 
is, legutóbb az Alaptörvény rendelkezésének megfele
lően módosult.
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Domaniczky Endre, az Igazságügyi Minisztérium mun
katársa az ausztráliai magyar diaszpóra kialakulását, or
szágon belüli elhelyezkedését és rétegződését vázolta fel, 
eközben kitért a magyar diaszpóra intézményeinek és em
lékhelyeinek jelenére és jövőjére is (Az ausztráliai magyar 
diaszpóra összetétele és rétegződése a XX. században).

Vizi Balázs egyetemi docens Az Európai Unió nyelv
politikája és nyelvhasználati szabályozása -  esélyek a 
magyar kisebbségek számára című előadásában a magyar 
kisebbségi nyelvhasználatot érintő uniós és nemzeti szintű 
szabályozás formáit, jellegzetességeit mutatta be.

Gerencsér Balázs egyetemi docens A kisebbségi kul
turális önazonosság érvényesülésének nemzetközi jogi 
keretei és valós feltételei az oktatás és a médiahasználat 
területén című előadása Láncos Petrával közösen végzett 
kutatásán alapul, amely a kisebbségekre vonatkozó jogi 
szabályozási környezetet nemzeti és nemzetközi meg
közelítésből, a jogtörténeti előzményekre is figyelemmel 
vizsgálta.

Domaniczky Endre -  László Balázs

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a 
Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a Congress- 
Line Kft. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2016. 

augusztus 22. és 27. között Pécsett rendezte meg a VIII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A tudományos 
találkozó fővédnöke ebben az esztendőben Magyarország 
köztársasági elnöke, dr. Áder János volt.

Korunk megválaszolatlan társadalmi problémái, va
lamint a kevesek által beszélt, ám annál értékesebb ma
gyar nyelv megőrzésének igénye a magyarságtudományt 
nyilvánvalóan a kulturális közvetítés szükségessége teszi 
nélkülözhetetlenné. A rendezvény célja ennek érdeké
ben a hungarológia körébe tartozó tudományszakok 
képviselőinek találkozója. A Pécsett 1367-ben alapított 
egyetem 650. évfordulója kapcsán rendezett ünnepség
sorozatba illeszkedő konferenciára 24 ország 128 intéz
ményéből 493 előadó érkezett. A hat nap alatt több mint 
500 tudományos előadást hallgathattak meg a résztvevők. 
Valamennyi szomszédos országból, illetve többek között 
az Egyesült Arab Emirátusokból, Dél-Koreából, Kínából, 
Japánból és az Egyesült Államokból is érkeztek kutatók. 
A tudományos előadásokat tartalmas társasági esemé
nyek, izgalmas fakultatív programok színesítették, így 
különösen nyitófogadás a Kodály Központban, látogatás 
a Zsolnay Kulturális Negyedben polgármesteri koccintás
sal, koncert a Pécsi Székesegyházban, rektori fogadás a 
Csontváry Múzeum épületében, kirándulás Kelet-Szlavó
niába, borkóstoló Szekszárdon.

A „Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet” szimpózium 2016. 
augusztus 24-én szerdán került megrendezésre a PTE Böl
csészettudományi Kara E/539. termében. A szimpózium 
vezetői dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, intézet
igazgató, a PTE KPVK általános- és tudományos dékán
helyettese és prof. dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az 
ELTE rektora, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti 
és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke és társelnöke volt. 
A szekció előadói is a kutatócsoport tagjai közül kerül
tek ki.

A szimpózium a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr
történeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport „Szokásjog és 
jogszokás” című kétkötetes tanulmánygyűjteményének

Jogi néprajz, jogi 
kultúrtörténet szimpózium 
a VIII. Nemzetközi 
Hungarológiai 
Kongresszuson

bemutatójával kezdődött, amelyet a Jogi kultúrtörténeti, 
jogi néprajzi kiskönyvtár 2. kiadványaként Nagy Jan
ka Teodóra szerkesztésében a Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vi
dékfejlesztési Kara jelentetett meg. Az egyetemközi ku
tatócsoport az alapító okirata alapján feladatának tekinti 
a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár 
fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyete
mi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek 
összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglé
vő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplina- 
ritás alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a 
tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói 
tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá válásának 
elősegítése érdekében.

A megnyitót és a könyvbemutatót követően elsőként 
prof. dr. Kajtár István, a PTE ÁJK professor emeritusa 
tartott előadást a jogi kultúrtörténet dimenzióiról. Ez után 
prof. dr Homoki-Nagy Mária, az SZTE ÁJK tanszék
vezető egyetemi tanára előadása következett „Amiről a 
végrendeletek mesélnek... -  Egy mezőváros története a 
végrendeletek tükrében” címmel. Nyitó gondolata -  „Sza
vaimat jól halljá tok .” -  Berta Árpád „A türk és ujgur ro
vásírásos emlékek kritikai kiadása (Szeged, 2004) köny
vének címéül is szolgáló szövegrészletet idézett. Ahogyan 
a nyelvemlékek, a századokkal ezelőtti testamentumok is 
megszólítják az utókor olvasóit. Ha jól halljuk és értjük 
forrásainkat, azokból értékes tudást szerezhetünk az örök
hagyók és közösségük életéről, jogszokásaikról. Dr. Bárth


