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endőit Máthé Gábor (NKE) vette át. Képessy Imre (ELTE) 
a horvát-magyar kiegyezést a korabeli szlovák sajtó tük
rében vizsgálta. Egészen új megközelítésből igyekezett 
értékelni az 1868. évi kiegyezést. Bódiné Beliznai Kinga 
(ELTE) a bírói fegyelmi felelősség XIX. századi magyar és 
osztrák szabályozását taglalta előadásában, Henri Francois 
d’Aguesseau a párizsi parlament ügyészének megállapítása 
mentén, miszerint „elegendőgyakran egyetlen bíró gyanús 
volta az egész testület hírnevének sárba vonására”. Ba
logh Judit (DE) a rendszeres felügyeleti vizsgálatok szere
pét vizsgálta a királyi járásbíróságoknál, különös tekintettel 
Hajdúszoboszlóra az 1871 és 1950 közötti időszakban.

Végül Antal Tamás (SZTE) szekcióelnök elsőként 
Beke-Martos Juditot, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kuta
tócsoportjának tudományos munkatársát kérte előadása 
megtartására, aki a szuverenitás és az amerikai alkotmány 
elválaszthatatlan kapcsolatáról beszélt, majd Frey Dóra 
(AUB) a magyar nemzetiségek két világháború közti jogi 
helyzetéről értekezett, illetve Horváth Attila alkotmány
bíró, tanszékvezető egyetemi tanár (NKE) a Tanácsköz
társaság feltáratlan kérdéseiről szóló sziporkázó előadása 
zárta a háromnapos rendezvényt.

Heil Kristóf Mihály

A z MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és 
Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és 
Jogtörténeti Munkabizottsága, az MTA Szege

di Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottsága, a 
PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Nép
rajzi Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe kereté
ben. A jog kulturális holdudvara címmel az MTA PAB 
Székházában tudományos konferencián emlékezett Kajtár 
István prof. emeritusra.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvényso
rozatába illeszkedő program résztvevőit Lénárd László, a 
PAB elnöke, az MTA rendes tagja, prof. emeritus (PTE), 
Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizott
ság elnöke és a Fábián Adrián dékán (PTE ÁJK) üdvöz
lő szavait tolmácsoló Béli Gábor oktatási dékánhelyettes, 
a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszékének vezetője, valamint 
Nagy Janka Teodóra, a PAB Gazdaság- és Jogtudományok 
Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizott
ság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke köszöntötte, 
majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának országos és nemzetközi elismertségű professzo
rára, Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritusra 
emlékező tiszteleti előadások hangzottak el.

Kajtár István, a jogtörténész professzor, a jogtudós 
szakmai pályaképét, a mester, a kolléga, a barát alak
ját Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár 
(SZTE ÁJK Magyar Jogtörténet Tanszék) idézte fel. 
Kajtár István és az általa életre hívott pécsi jogi kultúr
történeti műhely magyar és nemzetközi jogtörténetet 
gazdagító eredményeit Korsósné Dr. Delacasse Krisz
tina adjunktus (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) foglal
ta össze, a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról Kaj
tár István életművében Herger Csabáné habil. egyetemi 
docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) beszélt, a hall
gatók nevében pedig László Balázs (PhD-hallgató, PTE 
ÁJK Doktori Iskola) szólt.

A tiszteleti előadásokat követően jogtörténész kollé
gák, barátok, tanítványok emlékeztek Kajtár István pro
fesszorra a család és a tisztelők széles körének jelenlété
ben. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék), az MTA-
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ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője, Balogh Ele
mér tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK Európai 
Jogtörténeti Tanszék), Stipta István egyetemi tanár (KRE 
ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék), 
Balogh Judit habil. egyetemi docens (DE ÁJK Jogtörté
neti Tanszék), Falus Orsolya tanszékvezető főiskolai do
cens (DUE), másnap pedig Szabó István tanszékvezető 
egyetemi tanár, dékán (PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék) 
idézte fel a Kajtár professzorhoz fűződő személyes szak
mai emlékeit.

A konferencia második napján a Tárkány Szücs Ernő 
Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai 
a professzor jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti kutatásaihoz, 
publikációihoz kapcsolódó előadásokkal fejezték ki az 
alapító tag Kajtár István iránti tiszteletüket.

A jog kulturális holdudvarában... In memoriam Kajtár 
István konferencianapon az első szekció előadói Kajtár 
István a hazai jogi kultúrtörténet területén végzett alapozó 
kutatásainak jelentőségét hangsúlyozták. (Varga Csaba: 
„Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” -  A jog alakváltozatai 
és felfogásmódjai, Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet 
és a  büntetőjog szimbolikája, Nagy Janka Teodóra: Az 
„alattvalók világának” jogi kultúrtörténete -  A jogi nép
rajz Kajtár István). A második, tematikus szekció a vég
rendelet-kutatás legújabb eredményeit mutatta be, amely 
forráscsoport jelentőségére Bevezetés a jogi kultúrtörté
netbe címmel megjelent alapvető munkájában Kajtár Ist
ván külön is felhívta a figyelmet (Horváth József: „... cum 
solemnitatibus consuetis” -  A kora-újkori végrendeletek 
ünnepélyességének fontosabb elemeiről, Homoki-Nagy 
Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai, Ge
lencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet).
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Jelképesnek is tekinthető, hogy a harmadik és negye
dik szekció előadói több generációt és tudományterületet 
képviseltek a jogtörténészek nemzedékeit az interdisz- 
ciplinaritás szellemében formáló, nevelő Kajtár profesz- 
szorra emlékező konferencián (Bognár Szabina: Két jog
történészi életmű néprajztudományi hozadékáról, Marian 
Malecki -  Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /  The 
Marriage o f St. Hedwig, Bánkiné Molnár Erzsébet: A tör
ténelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatá
sa a jászkun társadalomra a XVIII. században, Nánási 
László: A dél-alföldi betyárperekjoga és kriminalisztikája 
(1869-1874), Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi 
kutatásai, Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a 
nemzetiségi jogok).

A szekció-előadásokat követően kialakult szakmai 
párbeszéd -  a kutatócsoport korábbi konferenciáinak 
hagyományait folytatva -  egyaránt hozzájárult az inter
diszciplináris kutatási terület legújabb eredményeinek

differenciált értelmezéséhez és azoknak az egyes tudo
mányterületek kutatási folyamataiban történő elhelyezé
séhez.

Ahogyan Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra a kon
ferencia zárása során fogalmazott, a program egésze Kaj
tár István szellemiségét idézte: azt a jogtörténet iránti el
hivatottságot, amely a szakmai felkészültséget alapvető 
feltételnek tekinti. Tisztelendő értéknek tartja az elődök 
kutatási eredményeit és a folyamatosan megújuló tudo
mányos életpályák során megfogalmazott kérdéseket 
éppúgy, mint az egymást segítő kollegialitást, összetar
tást, szolidaritást -  „céhszemléletet”. Pécsnél jóval széle
sebb körben ezt hagyta örökül Kajtár István jelenlegi és 
reménybeli professzorkollégáira, kutatók és joghallgatók 
generációira -  erőt adva és irányt mutatva a jogtörténész 
szakma számára a folytatáshoz.

Nagy Janka Teodóra -  Béli Gábor
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