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B ölcsészek és jogászok – történészek és jogtörténé-
szek – közös tudományos konferenciájára került sor 
2020. november 20-án a Miskolci Egyetem két in-

tézetének (a Történettudományi Intézet, valamint a Jog-
történeti és Jogelméleti Intézet) szervezésében. A „Társa-
dalom és jog a 16–18. századi Magyarországon” című 
online konferencián különböző egyetemek, kutatóhálóza-
tok és kutatócsoportok munkatársai ismertették és vitatták 
meg tudományos eredményeiket.

Balogh Elemér előadásában a „rövid” 18. század ma-
gyarországi büntetőjog-történetét vázolta fel. Kiemelte, 
hogy a büntetőjog tudományával elmélyülten csak keve-
sen foglalkoztak (Huszti András és István, Gochetz Gábor, 
Bodó Mátyás), s a progressziót jelző kodifikációs folyamat 
biztató, de sikertelen próbálkozásai (1712., 1795. évi ope-
rátumok) mellett a jogélet jellemzői közé tartoztak azok 
a boszorkányperek is, melyek a század első felében még 
intenzíven folytak (Szeged, 1726–1744). Homoki-Nagy 
Mária előadása rávilágított arra, hogy a mezővárosok 18–
19. századi forrásai jól tükrözik e városok társadalmának 
rétegződését és a mindennapok jobbágy-paraszti világát; 
a családjogi és az öröklési jogi szokások mellett a telkes 
jobbágyok és a zsellérek között létrejött ún. szolgálati 
szerződéses viszonyt is bemutatják. Ez lehetővé teszi an-
nak kutatását, hogy milyen normák alakultak ki a gazdák 
és béreseik között, milyen jogai és kötelezettségei vol-
tak a számadó béreseknek és a gazdáknak; mindez pedig 
elősegíti a magyar magánjog belső fejlődésének vizsgá-
latát. Tringli István előadásában abból a jogelvből indult 
ki, amely az Anjou-korban általános érvénnyel kimondta, 
hogy a királyi birtokok honor birtokosait az általuk kezde-
ményezett hatalmaskodásért nem lehet perbe vonni, majd 
részletesen bemutatta azt az eljárást, melyet a per helyett 
alkalmaztak ilyen esetekben: a panasz benyújtását az aulá-
ban, a kancelláriában megfogalmazott királyi parancsot és 
az egyezségre ösztönzést. Szabó Béla előadásában arra a 
szoros összefüggésre hívta fel a figyelmet, mely a jogtanu-
lás és a politica mint tantárgy elsajátítása között mutatható 
ki a kora újkori magyar peregrinusok esetében; az előadás 
személyes példákon, néhány korabeli hazai jogász sorsán 
keresztül igazolta ezt az összefüggést és a politikai tudás 
jelentőségét. Oborni Teréz előadásában az erdélyi ren-
di országgyűlés ügymenetét vizsgálta, s megállapította, 

hogy a 17. század második feléből fennmaradt országgyű-
lési naplók elemzése a rendek felelős, összehangolt fellé-
pésére, esetenként erős befolyásukra enged következtetni. 
Vargáné Balogh Judit előadása a középkortól kezdve be-
mutatta a székelység speciális katonai társadalmának fő-
tisztségeit, azok hatásköreit, választásuk módjait és meg-
rajzolta azt az ívet is, ahogyan a választást a kora újkorban 
– az Erdélyi Fejedelemség fennállása alatt – az uralkodó 
által történő kinevezés váltotta fel. A székelyföldi nemesek 
helyett egyre többször kerültek nem székely főemberek e 
tisztségekbe, melyek egyre inkább elvesztették eredeti tar-
talmukat, s így gyakran szimbolikus tisztségekké váltak. 
Petrasovszky Anna előadásában Karl Anton von Martini 
életét, természetjogi munkásságát és annak a 18. századi 
magyar jogászképzésre gyakorolt hatását mutatta be. Erik 
Štenpien néhány kora újkori felső-magyarországi boszor-
kányper elemzésén keresztül érdekes adalékokkal szolgált 
a korszak hiedelemvilágáról. Peres Zsuzsanna a joggya-
korlat oldaláról mutatta be a kora újkori nemesi özvegyek 
jogait, házassági szerződések, végrendeletek és osztályle-
velek tartalma alapján. Az előadás rávilágított arra, hogy 
az özvegyi jog esetében is igaz az állítás: a jogszabályba 
foglalt jogintézmény valódi sajátosságait a praxisban elő-
forduló esetek elemzése nélkül nehéz megismerni. Gulyás 
László Szabolcs előadásában a hegyaljai mezővárosok 
kora újkori hivatali írásbeliségének középkori gyökereit 
elemezte. Diószegi Szabó Pál a végvári várkapitányi, vár-
nagyi felelősség törvényi szabályozásának országgyűlési 
dekretális szabályozását vizsgálta Nándorfehérvár 1521. 
évi oszmán-török elfoglalásáig. A várak árulóira, átadóira 
(traditores castrorum) vonatkozó rendelkezések orszá-
gos törvényekbe (1495, 1498, Tripartitum) is bekerültek. 
Amint e bűntett – számos végvár elvesztését követően – a 
hűtlenség elkövetési magatartása lett, körvonalazódtak a 
végvárak őrzésének fokozott felelősségi szabályai, a köz-
ponti ellenőrzés új módjai és a bűnösök megbüntetésének 
az uralkodót is kötelező törvényi kötelezettségei: mindezt 
jól tükrözi a Nándorfehérvár elvesztése miatt a két távol-
lévő bán, Enyingi Török Bálint és Hédervári Ferenc el-
len indított hűtlenségi perben hozott ítélet. B. Halász Éva 
Csák nembeli Máté bán 1273. évi közgyűléséről tartott 
előadást; a generalis congregatión a bán saját oklevelé-
be foglalta a szlavóniai nemesek és várjobbágyok sza-
badságait és kötelezettségeit. Glück László előadásában 
a szabad királyi városi rangelemelések különböző kérdé-
seivel foglalkozott. Mikó Gábor a 15–16. századi formu-
láskönyvekben található középkori okleveleket elemezte. 
Gedeon Magdolna előadásában arra mutatott rá, hogy a 
Habsburg uralkodók a montanisztika területén a nemesi 
jogokat több vonatkozásban is korlátozták. A befektetők 
vállalkozási kedvének növelése érdekében a bányarésze-
ket megtestesítő kuxokat egy rendelettel kivonták a ius 
condivisionis alól: a rendelet szerint a bányarészesek és az 
uralkodó között hűbéri jogviszony állt fenn, ily módon a 
kuxokra nem vonatkoztak a magyar törvények, így az ősi-
ség szabályai sem. A bányaigazgatás központosítása során 
kiépített hivatalokban a nemesek csak akkor vállalhattak 
anyagi felelősséggel járó tisztséget, ha az őket megillető 
nemesi jogaikról írásban (reverzálisban) lemondtak, és 
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alávetették magukat a bányahatósági eljárásnak; a hivatalt 
vállaló nemesek feleségei pedig csak akkor kaptak férjük 
halála után nyugdíjat, ha a férjük vagyonával szemben tá-
masztható követelések rangsorában átadták helyüket a bá-
nyahatóságnak. Kónya Péter előadása, mely az 1687. évi 
eperjesi vértörvényszék működéséről szólt volna, sajnos 
elmaradt; reményeink szerint azonban a készülő konfe-
renciakötet ennek az elmaradt előadásnak az anyagát is 
tartalmazni fogja.

A színes, rendkívül gazdag tartalmú tudományos ren-
dezvény ismételten igazolta azt, hogy egy adott korszak 
jogéletéről sokkal árnyaltabb képet kaphatunk, ha a tör-
ténettudomány és a jogtudomány képviselőinek kutatási 
eredményeit egyaránt figyelembe vesszük. S ezért nagy 
szükség lenne több ilyen közös eszmecserére.

I

Félix Hazmurzajevics Gutnov, a történettudomá-
nyok doktora, az Orosz Tudományos Akadémia és az 
Észak-Oszét–Alán Köztársaság Vladikavkázi Tudomá-
nyos Központja, a V. I. Abajev Észak-Oszét Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kutatóintézet (SOIGSI) munkatár-
sa 2020. december 10-én lezárta életművét.

A méltatásra nemcsak az ismereteinek, tapasztalatai-
nak átadására alkalmat jelentő személyes találkozás, az 
általa megelőlegezett bizalom késztet, de a kaukázusi jog-
szokáskutatás tudós művelője munkásságának Észak- és 
Dél-Oszétián messze túlmutató hatása. Mert az a tudomá-
nyos szintézis, amely munkáit jellemezte, a történettudo-
mányok több területének is nemzetközileg elismert kuta-
tójává avatta – és a jogszokáskutatás kaukázusi és európai 
művelőinek legkiválóbbjai közé helyezte.

Szülővárosában szerzett történész diplomát, dokto-
ri értekezését a Leningrádi Állami Egyetemen folytatott 
tanulmányokat követően 1981-
ben védte meg. Ettől az évtől volt 
a SOIGSI kutatója, 1995-től a K. 
L. Khetagurov Észak-Oszétiai Ál-
lami Egyetem (SOGU) oktatója, a 
középkortörténeti tanszék profesz-
szora.

Közel 200 monográfia, történe-
ti, néprajzi és régészeti tanulmány, 
szakcikk szerzője, aki az alig több 
mint félmilliós oszét közösség egé-
sze számára megtartó erőt jelentő 
oszét-alán történeti-kulturális örök-
ség minél alaposabb és hitelesebb 
megismerésére és megismertetésé-
re tette fel az életét. Kutatási témái 
között szerepelt az észak-kaukázu-
si társadalmak, illetve Oszétia kö-
zép- és újkori története, a szkíták és 
az alánok korai kultúrája, az oszét 
nemzetség- és családnevek kutatá-
sa. Történészként és néprajzosként 
is a jogszokások elkötelezett kuta-
tója volt. 

Társadalomtörténeti monográ-
fiái mellett megjelentette a 19. századi európai jogszo-
káskutatás történetében – és a magyar jogszokáskutatás 
kezdeti időszakában – meghatározó kaukázusi gyűjté-

sek forrásanyagát (Ф. Х. Гутнов: 
Обычное право осетин. Часть 
I. Адаты Тагаурского общества 
(Список Норденстренга 1844 
г.). Владикавказ, 2012; Ф. Х. 
Гутнов: Нормы обычного 
права осетин. Часть II. Адаты 
обществ Западной Осетии. 
Владикавказ, 2015).

A forrásközléseken túl az 
orosz, illetve a kaukázusi jogszo-
káskutatás történetét bemutató és 
a kutatási terület fogalmi alapo-
zását, annak összehasonlító vizs-
gálatát felvállaló monográfiái, 
tanulmányai új lendületet adtak 
a kaukázusi jogszokáskutatásnak 
– s ennek részeként a magyar-
országi jászokkal rokon digorok 
mindennapjait meghatározó jogi 
vonatkozású szokások kutatásá-
nak. F. H. Gutnov munkáiban a 
történettudomány, valamint az 

attól elválaszthatatlan jogtörténet és néprajztudomány 
eredményeinek szintézise fogalmazódik meg. Lehető-
séget teremt a jogi néprajz a magyar kutatásokban is 
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