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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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jogalkotás kérdéskörére irányul. A kutatócsoport célkitű
zése, hogy az európai jogfejlődés közös gyökereit és ér
tékeit az összehasonlító jogtörténet kutatási módszereivel
feltárja, valamint bemutassa, mi az a közös alap, melyre a
közös európai jog alapulhat. A kutatószeminárium ezúttal
a családjogon belül a házassági jog területével foglalko
zott.
2016. október 26-án Kajtár István professor emeritus
a közeljövőben 650. születésnapját ünneplő Pécsi Tudo
mányegyetem jogi kari tanácstermében köszöntötte a ku
tatószeminárium résztvevőit és az érdeklődőket. Beszédé
ben kiemelte, hogy több évtizedes múltnak örvend a grazi
és a pécsi jogtörténészek közötti szoros szakmai együtt
működés, melynek méltó folytatása ez a kutatószeminá
rium. Ezt követően Márkus Steppan jogtörténész profeszszor előadásában az osztrák állami jogi normák felekezeti
jogi eredetű rendelkezéseinek bemutatásával foglalkozott
a felvilágosult abszolutizmus korától kezdődően a 20.
század derekáig („Spannungsfeld Kirche-Staat im Eherecht”). Susanne Kissich magánjogász professzor asszony
előadásában („Die nicheheliche Lebensgemeinschaft im
österreichischen Recht”) az élettársi kapcsolat jogi szabá
lyozását mutatta be, azt a házasság intézményével össze
hasonlítva. Kitért arra, hogy az élettársak örökösödésének
szabályai 2017. január 1-étől megváltoznak Ausztriában,
mivel az élettársak közeli hozzátartozóként nyernek majd
elismerést. Herger Csabáné előadásában („Der Einfluss
des österreichischen Familienrechts in Ungarn”) az oszt
rák jognak a magyar jogfejlődésre gyakorolt hatásával
foglalkozott a házassági vagyonjog példáján keresztül a
19. századra koncentrálva, majd azokat a tényezőket mu
tatta be, melyek a részben közös történelmi múlt és a kul
turális kötődés miatt ma is aktuálissá teszik a jog-össze
hasonlítást a két szomszédos állam között.
A kutatószeminárium hallgatói referátumaikban a sze
minárium előkészítő szakaszában közösen kidolgozott
kérdéssor alapján a házassági jog egy-egy területét ha
sonlították össze. A 19. századtól kezdődően a hatályos
családjogi rendelkezésekig mutatták be Ausztria, illetve
Magyarország jogfejlődésének egyes állomásait: az oszt
rák Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta (1812) eltelt
két évszázad házassági jogi változásait Ausztriában, vala
mint a felekezeti házassági jogoktól indulva a polgári há
zasságról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikken, a magán
jogi törvénykönyv tervezetein, majd a pártállami korszak
családjogi törvénykönyvének rendelkezésein át új polgári
törvénykönyvünkig (2013. évi V tv.) itthon.
A kutatószeminárium programjának rendszerét tehát
egymásra épülő témakörök és azokhoz csatolt jogesetek
képezték, először az osztrák hallgatók előadásában az
osztrák jog alapján, ezt követően a magyar hallgatók elő
adásában a magyar családjogi rendelkezéseknek megfe
lelően. Az első témakör a házasság létrejötte volt. Ezen
belül a házasság definícióját és az azonos neműek élettársi
kapcsolatát vizsgálta Lisa Pettauer joghallgató és Rékasiné Adamkó Adrienn doktoranda. Megállapítható, hogy a
házasságkötést megelőző eljárás, valamint a házasság de
finíciójának meghatározásában a hatályos osztrák és ma
gyar jog azonos alapokon nyugszik. Az azonos nemű pá-

roknak a magyar jog a 2009-től, az osztrák jog a 2010-től
ad lehetőséget bejegyzett élettársi kapcsolat (eingetragene
Partnerschaft) létesítésére. A házasságkötési képesség sza
bályozását Ausztriában és Magyarországon Lisa Pettauer
és Weiszenburger Vivien joghallgatók vizsgálták. Többek
között kiemelték az ENSZ Közgyűlése által „a nőkkel
szembeni megkülönböztetés minden formájának felszá
molásáról” szóló 1979. december 18. napján New York
ban elfogadott egyezményt (CEDAW), mely kimondja,
hogy a 18. életév betöltése előtt házasság nem köthető. Az
egyezményt Ausztria és Magyarország is ratifikálta, en
nek megfelelően mindkét országban főszabályként a 18.
életév betöltésétől köthető házasság. Emellett a magyar
jog a helyi szokásokhoz is igazodva, a 16. életév betölté
sétől, gyámhatósági engedély birtokában lehetővé teszi a
házasságkötést. Ezzel szemben a hatályos osztrák család
jogi rendelkezések alapján, ha az egyik házasulandó fél
betöltötte a 16. életévét, kizárólag nagykorú személlyel
léphet házasságra, amennyiben kellően érett hozzá. Vera
Köller joghallgató és Korinek Beáta doktoranda a házas
ság érvénytelenségének kérdését elemezték, hangsúlyoz
va, hogy az érvénytelenségi okok a hatályos osztrák és
magyar szabályozásban lényegét tekintve megegyeznek.
A házasságkötés formájával Vera Köller, Lisa Pettauer és
Niklai Patrícia Dominika joghallgatók foglalkoztak. Elő
adásukat, melyben kiemelt figyelmet szenteltek a polgári
és az egyházi házasság kapcsolata alakulásának, színesí
tette, hogy összegzésként ugyanazt a jogesetet az osztrák
és a magyar jog alapján is megoldották.
A következő témakört a házasság jogkövetkezmé
nyei képezték. A házastársakat illető jogokat és az őket
terhelő kötelezettségeket történeti fejlődésükben Moritz
Deinhammer joghallgató és Császár Kinga doktoranda,
bírósági titkár ismertette. Vizsgálták, hogy a házastársak
egyenlősége hogyan és mennyiben valósult meg koráb
ban, illetve nyer biztosítást ma. Említésre méltó, hogy a
hatályos osztrák jog e tekintetben a háztartás vezetését kü
lön kiemeli, és a házassági életközösség részének tekinti.
Julia Standler és Mangel Kristóf joghallgatók a nőtartás
jogtörténeti és a házastársi tartással hatályos jogi intéz
ményével foglalkoztak. Bár a fejlődés íve a tartás kérdé
sét tekintve is közös, ma az osztrák jog nem ismeri azt
az itthon meglévő szabályozást, miszerint a házastársak
közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánok
iratban megállapodhatnak abban, hogy a tartásra köteles
házastárs tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy
vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. Ebben
az esetben a juttatásban részesített házastárs a jövőben tar
tási követeléssel akkor sem léphet fel, ha arra e törvény
alapján jogosulttá válna. A házassági vagyonjogi rendsze
reket Moritz Deinhammer, Vihart Ágnes, valamint Kosztich Anna mutatták be. Míg osztrák részről az OPTK ere
deti, 1811. évi szövegváltozata és a XX. század derekán
bekövetkező modernizálása képezte csak a vizsgálat két
lépcsőfokát, a téma bősége miatt magyar részről Vihart
Ágnes, a családjogi szakjogászképzés hallgatója, bírósá
gi titkár foglalkozott a történeti fejlődéssel, míg Kosztich
Anna joghallgató a hatályos jog megoldásaival. Vihart Ág
nes előadása némileg kivételt képezett azzal, hogy saját
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levéltári kutatása eredményeit ismertette a kutatószeminá
rium résztvevői és az érdeklődők előtt. Egy székesfehér
vári közjegyző fennmaradt iratai között az 1875-1877.
évekből 121 házassági szerződést talált, melyek alapján
azt a következtetést vonta le, hogy a házassági szerző
dés - elsősorban a német kisebbség körében - népszerű
jogintézménynek számított a Monarchia korabeli Székes
fehérváron a fenti időszakban. A három előadásból kivi
láglott, hogy a vagyonjog területén jelentős különbség van
az osztrák és a magyar hatályos jogi szabályozás között:
az első a vagyonelkülönítési rendszert törvényes vagyon
jogi rendszerként, a második ezzel szemben szerződéses
rendszerként ismeri, míg törvényes rendszere a vagyon
közösség.
A kutatószeminárium harmadik témakörét a házasság
megszűnése képezte. Először Doris Mayr és Horváth
Máté áttekintést adott a házasság megszűnésének esetei
ről, majd részletesen szóltak az ágytól és asztaltól törté
nő elválasztás (separatio a thoro et mensa) intézményéről,
mely hazánk szekularizált házassági jogában már elve
szítette a jelentőségét. Ezek után Doris Mayr és Csillag
Eszter joghallgatók az érvénytelenségi okokról beszéltek,
majd Melanie Leitner joghallgató és Herger Csabáné a
bontójog történeti alakulásának lépcsőfokait mutatta be
Ausztriában, illetve itthon a felekezeti jogok korszakától
kezdődően a hatályos jogi szabályozásig.
A kutatószeminárium méltó lezárásaként a Pécsi Já
rásbíróságon tettek látogatást a résztvevők, ahol elméleti
tudásukat a gyakorlati tapasztalatok alapján egészíthették
ki. A kerekasztal-beszélgetést Hajdu István, a Pécsi Járás
bíróság elnöke vezette, aki az épület rövid bemutatása
után az osztrák vendégek érdeklődésére bepillantást adott
a magyar bíróképzés rendszerébe. A családjogi ügyek
kel foglalkozó bírák készségesen válaszoltak a feltett
kérdésekre, véleményüket statisztikai adatokkal is alátá
masztva. Elmondták, hogy házasság érvénytelenségének
megállapítása iránti pert a Pécsi Járásbíróságon az elmúlt

HÍREK
• 2016. július 3-8-án a Honismereti Szövetség 44. al
kalommal szervezte meg az Országos Honismereti
Akadémiát, ezúttal Makó városában. A konferenci
án Balogh Elemér az SZTE Európai Jogtörténeti Tan
székének vezetője és egyetemi tanára „Magyarország
komp-ország” címmel tartott előadást, míg Antal Ta
más, a tanszék egyetemi docense a II. világháború utá
ni közigazgatás és társadalom alakulását tekintette át a
fordulatig.
• 2016. augusztus 26-án Trócsányi László igazságügyi
miniszter Áder János, Magyarország Köztársasági El-
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húsz esztendőben nem indítottak. Házastársi tartás iránti
igénnyel rendszerint bontóperben találkoznak, nem pe
dig különélő házastárs igényeként. A kutatószeminárium
résztvevőit különösen érdekelte, mit jelent a gyakorlatban
a „gyermek érdekének” figyelembevétele, mekkora szere
pet játszik ennek során a gyermek testi, értelmi és erköl
csi fejlődése, a gyermekpszichológus, illetve a szakértő
szakvéleménye, és - amennyiben a gyermek a 14. életévét
betöltötte - saját véleménye. A házasság felbontásának
okai mögött a tapasztalat szerint házassági konfliktusként
leggyakrabban a munkanélküliség, az alkoholfüggőség, a
drogfüggőség, a hűtlenség, az eladósodás, míg a vegyes
házasságok esetében a vallási, kulturális különbségek
húzódnak meg. A Pécsi Járásbíróság rendkívül eredmé
nyesen alkalmazza többek között családi konfliktusok
kezelésére, rendezésére a közvetítői eljárás (mediáció) in
tézményét, melynek keretében a házastársak sérelmeinek,
konfliktusainak feldolgozásában szakképzett mediátorok
nyújtanak segítséget.
A beszámoló készítői a kutatószeminárium aktív
résztvevői voltak. Az alapos előkészítést és felkészülést
igénylő szakmai program alapján az a vélemény alakult
ki bennük, hogy az osztrák és a magyar házassági jog el
térő szabályozásából adódó különbségek ismertetésével
és megvitatásával, a közös pontok kimutatásával minden
résztvevő gazdagodott, és így eredményesen zárhatták le a
projekt első szakaszát, amely 2017 márciusában Grazban
folytatódik.
Dávid Gabriella - Rékasiné Adamkó Adrienn
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nöke megbízásából, államalapító Szent István király
ünnepe alkalmából kitüntetéseket és szakmai elisme
réseket adott át Budapesten, amelynek keretében Dr.
Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar
Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi ta
nára a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben
részesült.
• 2016. augusztus 22-27. között tartotta meg a Nem
zetközi Magyarságtudományi Társaság az első magyar
egyetem megalapítását is ünneplő Pécsi Tudomány
egyetemmel közös szervezésben a VIII. nemzetközi
hungarológiai kongresszust. Ebben az esztendőben két
szimpóziumon is érdekeltek voltak jogtörténészek: a
Béli Gábor és Andrássy György által elnökölt „A nyel
vi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarorszá-

