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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.

A

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

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

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a
Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a CongressLine 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
bemutatójával kezdődött, amelyet a Jogi kultúrtörténeti,
képviselőinek találkozója. A Pécsett 1367-ben alapított
jogi néprajzi kiskönyvtár 2. kiadványaként Nagy Jan
egyetem 650. évfordulója kapcsán rendezett ünnepség
ka Teodóra szerkesztésében a Pécsi Tudományegyetem
sorozatba illeszkedő konferenciára 24 ország 128 intéz
szekszárdi Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vi
ményéből 493 előadó érkezett. A hat nap alatt több mint
dékfejlesztési Kara jelentetett meg. Az egyetemközi ku
500 tudományos előadást hallgathattak meg a résztvevők.
tatócsoport az alapító okirata alapján feladatának tekinti
Valamennyi szomszédos országból, illetve többek között
a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár
az Egyesült Arab Emirátusokból, Dél-Koreából, Kínából,
fő, akár kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyete
Japánból és az Egyesült Államokból is érkeztek kutatók.
mi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek
A tudományos előadásokat tartalmas társasági esemé
összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken meglé
nyek, izgalmas fakultatív programok színesítették, így
vő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinakülönösen nyitófogadás a Kodály Központban, látogatás
ritás alapjain a tudományterületek szinergiája jegyében a
a Zsolnay Kulturális Negyedben polgármesteri koccintás
tudományterület fejlesztése, a színvonalas oktató-előadói
sal, koncert a Pécsi Székesegyházban, rektori fogadás a
tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá válásának
Csontváry Múzeum épületében, kirándulás Kelet-Szlavó
elősegítése érdekében.
niába, borkóstoló Szekszárdon.
A megnyitót és a könyvbemutatót követően elsőként
prof. dr. Kajtár István, a PTE ÁJK professor emeritusa
A „Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet” szimpózium 2016.
augusztus 24-én szerdán került megrendezésre a PTE Böl
tartott előadást a jogi kultúrtörténet dimenzióiról. Ez után
csészettudományi Kara E/539. termében. A szimpózium
prof. dr Homoki-Nagy Mária, az SZTE ÁJK tanszék
vezetői dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, intézet
vezető egyetemi tanára előadása következett „Amiről a
végrendeletek mesélnek... - Egy mezőváros története a
igazgató, a PTE KPVK általános- és tudományos dékán
helyettese és prof. dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az
végrendeletek tükrében” címmel. Nyitó gondolata - „Sza
ELTE rektora, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti
vaimat jól h a lljá to k .” - Berta Árpád „A türk és ujgur ro
és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke és társelnöke volt.
vásírásos emlékek kritikai kiadása (Szeged, 2004) köny
A szekció előadói is a kutatócsoport tagjai közül kerül
vének címéül is szolgáló szövegrészletet idézett. Ahogyan
tek ki.
a nyelvemlékek, a századokkal ezelőtti testamentumok is
A szimpózium a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr
megszólítják az utókor olvasóit. Ha jól halljuk és értjük
forrásainkat, azokból értékes tudást szerezhetünk az örök
történeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport „Szokásjog és
hagyók és közösségük életéről, jogszokásaikról. Dr. Bárth
jogszokás” című kétkötetes tanulmánygyűjteményének
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János történész, néprajzkutató az SZTE ÁJK oktatója a
jankováci úriszéki iratokban fellelt jogi néprajzi vonatko
zások kapcsán egy szinte egyedülálló kamatfizetési gya
korlatra hívta fel a hallgatóság figyelmét, majd dr. Herger Csabáné, a PTE ÁJK docense „Lelkemet az Istennek
végtelen irgalmasságába ajánlván...” mottóval a pécsi
végrendelkezési szokásokat mutatta be az Osztrák Polgári
Törvénykönyv uralma alatti években. A Baranya Megyei
Levéltárban összegyűjtött joganyag érdekessége a koráb
bi magyar családjog és a hatályos OPTK szabályainak
együttélése a XIX. századi Baranya megyei megyeszék
hely végrendelkezési gyakorlatában. Dr. Horváth József,
a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár munkatársa az
1848 előtti győri árvairatok (acta orphanalia) jogtörténeti
forrásértékeit elemezte. Az előadásában ismertetett jog
esetekből képet kaphattunk egy család elárvult gyerme
keinek mindennapi életéről, iskoláztatásukról, betegsé
geikről, a rájuk fordított napi kiadásokról. A magánjog
köréből elhangzott előadásokat a szakmai vita során prof.
dr. Homoki-Nagy Mária értékelte összefoglaló jelleggel.
A kávészünetet követő második blokkban a büntető
jog területéről hallhattunk előadásokat. Prof. dr. Mezey
Barna a „Szankciók és végrehajtók a jogszokások világá
ban” című prezentációjában a büntetőeljárás történetét, a
közösségtől történő elidegenedésének folyamatát vázolta
fel a közösség aktív részvételétől az akkuzatórius, majd
az inkvizitórius eljárásokig. Dr. Gelencsér József, az Ó
budai Egyetem címzetes docense rendkívül alaposan és
szemléletesen, korabeli metszetekkel, vetített képekkel is
illusztrálva mutatta be a közösségi büntetések jól körül
határolható csoportját: a macskazenét, a fáklyászenét és a
szerenádot. Dr. Völgyesi Levente az ELTE ÁJK docense a
valláserkölcs és a jog határterületének néprajzáról, a trentói (tridenti) zsinat utáni egyházi anyakönyvezési és te
metési gyakorlatról, valamint a penitencia jogáról beszélt.
Kováts István, aki a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeumából, Visegrádról érkezett, egy Magyaror-

szágon kevéssé ismert tudományterület, a „vesztőhely-ré
gészet” kutatójaként tartott a középkori és kora újkori
vesztőhelyeket bemutató, vetített képes előadást. A bün
tető jogszokások világának színességét tükröző előadások
eredményeit a hazai és nemzetközi kutatási eredmények
tükrében prof. dr. Mezey Barna szintetizálta.
Az ebédszünet után a jogi kultúrtörténet tematikus
blokkban a jászkun autonómia kutatásának legkiemel
kedőbb képviselője, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az
MTA doktora a jászkun szabadság fogalmának a helyi tár
sadalom szokásjogi viszonyaiban elfoglalt helyéről, jogi
kultúrtörténeti hátteréről szólt. Ezt követően Bódiné dr.
Beliznai Kinga, az ELTE ÁJK adjunktusa mutatta be egy
inkább hírhedett, mint híres főispáni avatás kapcsán a főispáni beiktatás díszes külsőségeit. Varga István, a PTE
KPVK tanársegédje a felek gyermektartási perstratégiáit
vizsgálta a két háború között a dombóvári árvairatok alap
ján. Szabó Ernő, a kutatócsoport tudományos assziszten
se, a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola hallgatója a
római magánegyesületek jogi kultúrtörténeti vonatko
zásairól szólt a Pannonia tartományra vonatkozóan ren
delkezésre álló feliratos források rekonstrukciója során
levonható következtetések alapján. A harmadik előadás
csoportban bemutatott kutatásokat dr. Nagy Janka Teodó
ra méltatta, aki egyben le is zárta a szimpózium munkáját
„A jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatások legújabb
eredményei egy új forráscsoport (Digital Database of Folk
Law: DDFL) tükrében” című előadásával.
Az elhangzott előadásokkal kapcsolatosan értékes hoz
zászólások fogalmazódtak meg, figyelemre méltó szak
mai beszélgetések formálódtak. Abban valamennyi részt
vevő egyetértett, hogy tartalmas, változatos tudományos
munkát végzett a szimpózium, s az elhangzottak kiadvány
formájában történő megjelentetésére pályázatot nyújtanak
be a Hungarológiai Társasághoz.

„Österreichisches und
ungarisches Familienrecht
im Vergleich"

rechts zur Zeit der Doppelmonarchie und innerhalb der
EU”) részeként, Herger Csabáné és Márkus Steppan szer
vezésében 2016. október 25. és 28. között rendezték meg
Pécsett a grazi Karl Franzens Egyetem Állam- és Jogtu
dományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kara jogtörténész és magánjogász oktatói,
PhD-hallgatói és hallgatói részvételével az osztrák és a
magyar családjog összehasonlításával („Österreichisches
und ungarisches Familienrecht im Vergleich”) foglalko
zó német nyelvű kutatószemináriumot. A kutatócsoportot
nemzetközi kutatói együttműködés céljából, 2016 szep
temberében alapították. Kutatói tevékenysége különösen
az európai családjog egyes intézményeire, az európai jogi
kultúra vallási és szekuláris értékeire, az állami jogérvé
nyesítésre, az állam és az egyház közötti kapcsolat részte
rületeire, a jogátvétel - modellkövetés - európai szellemű

Beszámoló a Márkus Dezső
Összehasonlító Jogtörténeti
Kutatócsoport kutatószemináriumáról
(Pécs, 2 0 16 . október 25-28 .)
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Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kuta
tócsoport1 pojektjének („Gemeinsame Elemente
des österreichischen und ungarischen Familien-
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