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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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известный ученый, доктор исторических наук, 
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• 2020. október 8–10-én  a Pro Scientia Aranyérmesek 
Társasága tizenötödik alkalommal – és első ízben teljes 
egészében online formában – rendezte meg Pro Scien-
tia Aranyérmesek Konferenciáját, amelynek házigaz-
dája a győri Széchenyi István Egyetem volt. A jogász 
aranyérmesek, illetve az egyesület jogász tagjai között 
a jogtörténészek magas arányát és aktivitását mutatja, 
hogy idén a jogtörténeti előadások Régi jog cím alatt 
önálló szekciót kaptak.
László Balázs PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem) 
A királyi jog elemei Szent László és Kálmán törvényei-
ben című előadásában két királyunk dekrétumainak rit-
kábban hivatkozott, jogalkotással, igazgatással, bírás-
kodással, fiskális javakkal és az egyházzal kapcsolatos 
rendelkezéseit mutatta be, eljutva a jogi és empirikus 
értelemben vett alkotmány korabeli értelmezhetőségé-
hez is.
Korsósné Delacasse Krisztina adjunktus (Pécsi Tudo-
mányegyetem) Becsületbeli ügy – jogtörténeti példa 
egy virtuális szcenárióra címmel a virtuális szcenáriók 
interaktív tanítási és tanulási technikájával mutatja be 
egy nagypolgári családból származó, bírói pályára in-
duló ifjú 19. századvégi történetét, helyesebben inkább 
történeteit. A pályaválasztás, az álláspályázat és a hiva-
tali munkavégzés során felmerülő út- és egyben érték-
választások változatos jogi következményeiből pedig 
kirajzolódnak a bíróvá válás, a bírói munka, független-
ség és felelősség korabeli vonatkozó szabályai.
Nagy Noémi adjunktus (Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem), tudományos munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport) Egyenlően, de elkülönítve – a nemzeti-
ségi egyenjogúság védelme az ausztriai Birodalmi Bí-
róság alapjogi gyakorlatában című előadásában a nem-
zetiségek Ausztria 1867. évi alkotmányában deklarált 
egyenjogúságának az oktatási intézményekben, hivata-
lokban és a közéletben való érvényesülését mutatta be 
az 1869-ben felállított Birodalmi Bíróság ötven év alatt 
több, mint száz ügyet számláló, a nemzetiségi-nyelvi 
egyenjogúság alapjogának sérelmén alapuló gyakorla-
tán keresztül.

Szépvölgyi Enikő PhD-hallgató (Széchenyi István 
Egyetem) Gondolatok az állami gyermekvédelem tör-
ténetéhez című előadásában a dualizmus korának, kö-
zelebbről pedig a 19–20. századok fordulójának a 
szociális kérdések – így az állami gyermek- és ifjúság-
védelem – jogi megközelítésében mutatkozó változá-
sait, a korszak legjelentősebb vonatkozó jogszabályait 
vizsgálta, főként ezek közigazgatási- és büntetőjogi ele-
meire fókuszálva.
Niklai Patrícia Dominika PhD-hallgató (Pécsi Tudo-
mányegyetem) Baranyai iskolák a Tanácsköztársaság 
idején című előadása a felekezeti és egyéb iskolák ál-
lamosításának, valamint az egyházak és a vallás iskolai 
jelenléte visszaszorításának a Közoktatásügyi Népbiztos-
ság által vezényelt folyamatát és ennek következményeit 
mutatja sajátos szemszögből, a folyamatokban aktívan 
közreműködő vagy azt támogató tanítók Tanácsköztársa-
ság bukását követő kivizsgálásainak iratai alapján.

• 2020. október 16-án  a XXIII. Tavaszi Szél Konferen-
cián („MI és a tudomány jövője”) PhD-hallgatók adtak 
számot kutatási eredményeikről. Az eseményre rend-
hagyó módon online konferencia keretében került sor 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Ön-
kormányzatának szervezésében. Az Állam- és Jogtudo-
mányi Szekcióban jogtörténeti témájú referátumokat is 
hallhattak az érdeklődők. Bartha Bence (Károli Gáspár 
Református Egyetem) A bírósági meghagyás intézménye 
az 1952. évi polgári perrendtartásban, Heil Kristóf Mi-
hály (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Az úrbéri sza-
bályozás törvényhatósági nézőpontból az 1830-as évek-
ben, Molnár Bálint (Pécsi Tudományegyetem) Magyar 
adótörténet a 17–19. századig, Niklai Patrícia Dominika 
(Pécsi Tudományegyetem) Az iskolák helyzete Baranya 
megyében Hóman Bálint minisztersége idején, Sivák Ve-
ronika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) A Haynau-féle 
közigazgatás az 1849–50. évi Magyarországon, avagy 
hogyan zajlott a megtorlás?, Szabó Péter Zsigmond 
(Széchenyi István Egyetem) A gyárakban és a bányák-
ban végzett gyermekmunka 19. századi szabályozási 
tendenciáinak összehasonlítása az Egyesült Királyság 
és az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, kite-
kintéssel Magyarországra, valamint Szépvölgyi Enikő 
PhD-hallgató (Széchenyi István Egyetem) Gyermekvé-
delem a dualizmus éveiben címmel tartott előadást.

HÍREK 

gyakran megfogalmazott rendkívül differenciált és ösz-
szetett értelmezési tartományainak „sűrű”, az érintkező 
tudományterületek eredményeinek szinergikus értel-
mezésére.

Gutnov professzor élete és munkássága a szakmai 
és személyes elhivatottság példája volt. Az oszét par-
lament tanácsadói feladatait ellátó történészprofesszor 
kitartó és következetes kutatómunkájához, a személyisé-
gét meghatározó nyugodt, szelíd, nemes nagylelkűséghez 

kollégái, tisztelői és tanítványai széles köre, a szakma és 
az oszét közösség (a család, a nemzetség) megbecsülése 
adott erőt. Tudományos öröksége új és új kutatásokra kö-
telezi kollégáit a SOIGSI-ben, valamint tanítványait or-
szág- és világszerte.

Az oszétok által használt iron nyelven búcsúzva tőle: 
„Рухсаг у!”

Nagy Janka Teodóra
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