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Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka:  

a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és 

Jogi Néprajzi Kutatócsoport 

NAGY JANKA TEODÓRA – SZABÓ ERNŐ 

(jogtörténész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK – 
történész, közgazdász, tudományos segédmunkatárs, BTK NTI / PTE BTK) 

The Intellectual Legacy of Ernő Tárkány Szücs: the 10-year-old Ernő Tárkány Szücs Legal 
Cultural History and Legal Ethnography Research Group 

Celebrating the tenth anniversary of its founding, the review of the activities of the Ernő 
Tárkány Szücs Legal Cultural History and Legal Ethnographic Research Group (joint research, 
conferences, publications, digital databases, international collaborations) is also an 
opportunity to present the results of the research field in Hungary. (http://jogineprajz.hu) 

Keywords: Tárkány Szücs Ernő Legal Cultural History and Legal Ethnography Research 
Group, jurisprudence, legal history, legal cultural history, legal ethnography, legal anthropology, 
legal sociology, ethnography, history, jubilee, scientific workshop, interdisciplinary publications, 
conferences, conferences, conferences 

Ha nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk a magyar jogi néprajz törté-
netét, szembetűnő az intézményesültség hiánya. Amikor a 20. század elejé-
nek magánjogi kodifikációs folyamata során az igazságügyminisztérium 
kezdeményezésére megkezdődött az öröklési szokások vizsgálata, Mattya-
sovszky Miklós számára egyértelmű volt az igazgatási szervek intézményesí-
tett támogatása. Tagányi Károly a népi jogszokások gyűjtésének tudományos 
programját a Magyar Néprajzi Társaság elnökeként 1919-ben szintén az 
egyesület intézményes hátterére alapozva fogalmazta meg. Az első világhá-
ború és az azt követő veszteségek, gazdasági és politikai változások azonban 
ellehetetlenítették a nép körében „élő és gyakorolt jog” gyűjtésének a Társa-
ság szervezeti és működési keretei közötti megszervezését. Amikor a két vi-
lágháború között Györffy István ismét felvetette a népi jogéletkutatás szük-
ségességét, Teleki Pál és a Táj- és Népkutató Intézet támogatásában bízva 
tette, sőt a Pázmány Péter Tudományegyetem professzoraként jogászok és 
néprajzosok támogató közreműködésére is számíthatott. Halálát követően a 
korábban kialakult együttműködéseket a szakmai (döntően etnográfiai) in-
tézményes háttér hiányában ismét újra kellett gondolni. Az igazságügymi-
nisztérium állt a népi jogéletkutatás mellé: a finanszírozáson túl a szervezési 
feladatokat is felvállalta, egyben politikai programmá is tette azt. A második 
világháborút követően az állami szervek és intézmények gyökeres átalaku-
lása, rendszerszintű változásai ismét szervezeti keretek nélkül hagyták a ku-
tatási területet (a tudománypolitika pedig határozottan megvonta támogatá-
sát a „rendszeridegennek” tekintett jogi néprajztól). Tárkány Szücs Ernő volt 
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az, aki a maga és családja megélhetését biztosító hivatali munka mellett „egy-
személyes intézményévé” vált a hazai jogi néprajznak 1950-től 1975-ig, az 
MTA Néprajzi Kutató Csoport kutatójaként való foglalkoztatásáig. A „Magyar 
jogi népszokások” (1981) monográfiája és életművének a néprajztudomány-
ba integrálása megalapozhatta volna a jogi néprajz intézményesülését, erre 
azonban évtizedekkel később nem a néprajz, hanem az európai jogi néprajzi 
kutatásokhoz hasonlóan a jogtudomány, a jogtörténet, Magyarországon a jogi 
kultúrtörténethez kapcsolódva került sor. 

A 20. század utolsó harmadában a tudományos kutatások területén meg-
figyelhető általános jelenséggé vált a tudományközi kutatások erősödése: a 
18. századtól kialakuló diszciplináris tagozódáson túli kitekintés egy-egy je-
lenség, tudományos kérdés mind teljesebb, differenciáltabb megismerése ér-
dekében. A jogtörténet területén az 1990-es években bekövetkezett paradig-
maváltás irányította a figyelmet a jogi kultúrtörténetre. Fontos szerepe volt 
ebben a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán Kajtár István professzor vezette 
jogi kultúrtörténeti műhelynek és a grazi egyetem jogtörténész professzora, 
az osztrák Rechtsarchäologie irányzat kiváló kutatója, Gernot Kocher közötti 
évtizedes együttműködésnek. Kajtár István 1982–2016 között közel negyven 
írást publikált a témában, 2004-ben pedig megjelent a „Bevezetés a jogi kul-
túrtörténetbe” egyetemi tankönyve, amelyben „a jog holdudvaraként” hatá-
rozta meg a kutatási területet. Mezey Barna, az ELTE jogtörténész profesz-
szora a szimbólumok felől közelített a jogi kultúrtörténet fogalmához, annak 
körülhatárolásához (A szimbólumok üzenete. Jogi kultúra jelképei: eljárások, 
szokások, formák és tárgyak. (szerk.: Mezey Barna, Budapest, 2006.) – jogtör-
ténészek széles körét kötelezve el a kutatási téma mellett (Bódiné Beliznai 
Kinga az első között vállalkozott e tárgyban monografikus feldolgozásra is: 
Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben. PhD dolgozat, Budapest, 2011) A 
jogi kultúrtörténet, ahogyan Kajtár István fogalmazott „kisdiszciplinává” vá-
lásában meghatározó szerepe volt – a népi jogéletkutatás egyik szakmai irá-
nyítójának, a szegedi egyetem jogtörténész professzorának, Bónis Györgynek 
feladatvállalását mintegy folytatva – Homoki-Nagy Mária jogtörténész pro-
fesszornak. A dél-alföldi mezővárosok levéltári forrásaira alapozott magán-
jogtörténeti kutatásai és a forráskutatás és -értelmezés módszertani eredmé-
nyei a jogtörténet és a történettudomány mellett a jogi néprajz számára is 
legitim helyzetet kínáltak a jogi kultúrtörténeti kutatásokban. A kutatástör-
téneti előzmények összegzését Stipta István tette meg tanulmányában, szá-
mos recenzió mellett ezzel is hozzájárulva az artikulálódó kutatási terület 
megszilárdulásához. (A jogi kultúrtörténet Magyarországon. In: Ut Juris ordo 
exigit. Pécs, 2016).  

Mindezekkel párhuzamosan a kutatócsoport 2011-ben, a névadójává vá-
lasztott Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulóján történt megalaku-
lásának legfontosabb előzménye a Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra szer-
vezte interdiszciplináris konferencia volt 2007-ben, amelynek anyaga 
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kötetté is formálódott (Mezey Barna-Nagy Janka Teodóra (szerk.) Jogi néprajz 
– jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és 
a történettudományok köréből (szerk: Mezey Barna-Nagy Janka Teodóra, Bu-
dapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009.)  

A folyamatosan gyarapodó kutatási eredmények (pl. a mindennapi jogélet 
vizsgálata), a szimbólumkutatás területén szervezett konferenciák, a nemzet-
közi kutatások eredményeinek a hazai kutatásba történő gyors és közvetlen 
integrálását célul tűző tudományos munkák a kutatási terület iránti érdeklő-
dés erősödését bizonyították. Ezzel párhuzamosan az adott időszakban meg-
élénkültek a jogi néprajzi kutatások is, amelyek elősorban a kisebb közössé-
gek jogi vonatkozású társadalmi normáinak, normarendszereinek megisme-
rését fogalmazták meg célként az úgynevezett komplex módszer alkalmazá-
sával. A történeti és néprajzi forrásközlések (pl. Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet 
jászkunsági vagy Bárth János erdélyi forrásanyaga) saját tudományterületü-
kön túl a jogtörténet számára is új forráscsoportokat jelentettek. 

Újra és újra felvetődött a kutatások intézményesülésének kérdése: a tudo-
mányos műhelymunka alapját egyetemközi együttműködéssel megteremtve 
a PTE gesztorságával egy kutatócsoportot létrehozása. A 2011. október 5-én 
Szekszárdon megalakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Nép-
rajzi Kutatócsoport egyetemi, egyetemközi szervezeti keretet biztosít a jogi 
kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatások, mint klasszikus műhelymunka szá-
mára. A Kutatócsoport tevékenységéhez tartoznak továbbá a jogi kultúrtör-
ténet és jogi néprajz témaköréhez kapcsolódóan szervezett, részben más 
partnerekkel együtt megvalósított hazai és nemzetközi konferenciák, szak-
mai találkozási alkalmak, fórumok, közös honlapok, amelyek a kutatási terü-
let eredményeinek megismertetését és megosztását teszik lehetővé. A tudo-
mányos kutatás, a műhelymunka mellett az elmúlt tíz évben mindvégig hang-
súlyos volt a jogi kultúrtörténet és jogi néprajz oktatásában, a téma iránt ér-
deklődő hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók tehetséggondozásában 
való részvétel és a gyakorló szakemberekkel történő együttműködés. 

A tudományos műhely jogtörténészek, történészek, néprajzosok, a kuta-
tási téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, doktoran-
duszok, hallgatók, gyakorló jogászok, muzeológusok, levéltárosok, könyvtá-
rosok széles körű bevonásával kívánja megvalósítani a Kutatócsoport külde-
tésnyilatkozatában megfogalmazott célt. A kapcsolódó szellemi erőforrások 
szinergikus egyesítésével szeretné gazdagítani azt a kutatási területet, 
amelyhez tartozónak tekinti a jogi kultúrtörténetet és a jogi néprajz témáihoz 
kapcsolódóan a jogtudományok körében a magyar és az egyetemes állam- és 
jogtörténetet, a jogelméletet és jogbölcseletet, az összehasonlító jogot, to-
vábbá a jogszociológiát és a jogi antropológiát. Mindezeken túl hangsúlyos-
nak tartja a történettudományok és a néprajztudomány kutatási profiljához 
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köthető kutatási tevékenységeket, de nyitott a fent fel nem sorolt, további 
társtudományokkal való együttműködésre is. 

A Kutatócsoport (amelynek megalakulása óta elnöke Nagy Janka Teodóra, 
társelnöke Mezey Barna, tudományos titkára Bognár Szabina, tudományos 
munkatársa Szabó Ernő) kétévente rendezett konferenciáin az elmúlt tíz év 
alatt közel száz előadást tartottak az interdiszciplinaritás hívószavára jogtör-
ténészek, gyakorló jogászok, történészek, néprajzosok, szociológusok, jogfi-
lozófusok, antropológusok.  

Egy kutatócsoport eredményességét a kutatások, a konferenciák, a kiad-
ványok és a nemzetközi kapcsolatok jelzik, amelyek az információs társada-
lomban kiegészülnek a digitális felületekkel (pl. honlap, digitális adatbázi-
sok). A Kutatócsoport elmúlt évtizedének legfontosabb eseményeit, eredmé-
nyeit ezek tükrében tekintjük át. A jövő feladatainak meghatározása szem-
pontjából fontosnak tartjuk, hogy a Kutatócsoport évtizedes munkája szol-
gáljon zsinórmértékéül az ezredfordulón megélénkült jogi kultúrtörténeti és 
jogi néprajzi kutatásoknak, amelyek eredményei váljanak az európai jogi 
néprajz ismert és számon tartott részévé. A Kutatócsoport Tárkány Szücs 
Ernő szellemi hagyatéka örökösének tekintve magát küldetésének tekinti a 
magyar jogi kultúrtörténet és jogi néprajz kutatási eredményeinek tovább 
adását a fiatal generációk számára. 

 

1. Konferenciák 

1.1. Emléknap és Konferencia Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordu-
lóján (Szekszárd, 2011. október 5.) 

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
megalakítására a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara (ma PTE KPVK) 
és a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya által szer-
vezett Emléknap és Konferencia programjához kötődve került sor Szekszár-
don 2011. október 5-én. Az Emléknapon és Tárkány Szücs Ernő születésének 
90. évfordulóján Konferencián 15 előadás hangzott el, amelyek egyrészt Tár-
kány Szücs Ernő munkásságának a tudománytörténetben elfoglalt helyét 
vizsgálták, másrészt néprajzi szintézisének hatását, kutatási eredményeinek 
hasznosulását a hazai kutatásokban.  

1.2. Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszcipli-
náris Konferencia (Szekszárd, 2014. október 2–3.) 

A Kutatócsoport az elnyert OTKA-kutatáshoz kapcsolódva 2014. október 
2–3-án szervezett ismét szakmai programot, amelynek az akkor már OTKA-
kutatóhely, a szekszárdi PTE Illyés Gyula Kar (ma KPVK) adott otthont. A Tár-
kány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris 
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Konferencia előadói között az 5 OTKA-kutatócsoport tag mellett a Tárkány 
Szücs Ernő Kutatócsoport további 16 tagja tartott előadást. 

1.3. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Jogi néprajz, jogi kultúr-
történet szmpózium (Pécs, 2016. augusztus 24.) 

A Kutatócsoport a PTE felkérésére önálló szimpóziummal vett részt a VIII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Pécs, 2016. augusztus 22–27.). A 
Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumon (Pécs, 2016. augusztus 24., 
szimpóziumvezető: Nagy Janka Teodóra, Mezey Barna) a Kutatócsoport 12 
tagja tartott előadást a kutatási terület legújabb eredményeiről. 

1.4. A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai – Jogi kultúrtörténeti 
és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia (Szekszárd, 2017. 
szeptember 28–29.) 

Az OTKA-kutatás zárókonferenciájaként1 került megrendezésre A jogi 
néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai – Jogi kultúrtörténeti és jogi nép-
rajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia Szekszárdon 2017. szeptem-
ber 28–29-én. A konferencia plenáris ülésén az OTKA-Kutatócsoport tagjai a 
2013–2017 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatás eredményeit is-
mertették. A konferencia egyben fórumot biztosított a pályázat által támoga-
tott kutatások eredményeiről szakmai körben történő konzultációra is. A pá-
lyázatban vállalt interdiszciplináris kutatászáró monográfia a konferencia 
szakmai tapasztalatait is hasznosítva került megjelentetésre. 

1.5. "A jog kulturális holdudvara" Kajtár István emlékkonferencia (Pécs, 
2019. november 28–29.) 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Kajtár István prof. emeritus em-
lékére szervezett tudományos konferenciára Pécsett a PAB-székházban ke-
rült sor 2019. november 28-29-én az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazda-
ság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munka-
bizottságéval, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbi-
zottságával és a PTE Állam és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékével 
együttműködésben. 

A részt vevők tiszteleti előadásokkal emlékeztek a PTE ÁJK nemzetközi 
hírű jogtörténész professzorára, a magyar jogi kultúrtörténet jeles hazai kép-
viselőjére, a magyar jogi néprajzi kutatások patrónusára, a Tárkány Szücs 
Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport alapító tagjára, Dr. 
iur. Dr. habil Kajtár István DSc. prof emeritusra. 

 
1 Együttműködő partnerek voltak: MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA I. 

Osztályának Néprajztudományi Bizottsága, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 
SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, PTE Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Ma-
gyar Néprajzi Társaság, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány. 
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1.6. Száz plusz tíz – jubileumi nemzetközi interdiszciplináris konferencia 
Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. 
évfordulóján (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30 – október 1.) 

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi nép-
rajz nemzetközi hírű kutatója 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét 
viselő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társszervezőivel kö-
zösen az évfordulón egy jubileumi konferenciával kívánja tiszteletét kifejezni 
tudományos munkássága, a magyarságra vonatkozó kutatásokat gazdagító 
életműve előtt. Áttekinti ennek tovább élését, gazdagodását is a Kutatócso-
port megalakulásának 10. évfordulóján. 

 

2. Kiadványok 

A konferenciákon elhangzott új kutatási eredmények és a kutatócsoport 
tagjainak monografikus témafeldolgozásai szélesebb körben történő megis-
mertetését tűzte célul a Kutatócsoport Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi 
Kiskönyvtár sorozata, amely elektronikusan is elérhető a Kutatócsoport hon-
lapján, de nemzetközi és hazai könyvtárakban, egyetemeken is egyaránt szá-
mon tartott. Ugyancsak a honlapon található meg a pályázati kutatások ered-
ményeiként kialakított, a jogtörténeti forrásokat jogi néprajzi, jogi kultúrtör-
téneti adatokkal, dokumentumokkal, levéltári forrásokkal bővítő Jogi Kultúr-
történeti, Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL). (http://jogineprajz.hu/ddfl) 

2.1. Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tisztele-
tére (Tárkány Szücs Ernő Emléknap és Konferencia, Szekszárd, 2011. október 
5.) 205 p. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. (Jogi 
kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 1.) 

Az OTKA-kutatás első évében (2014) megjelent első kötetében helyt ka-
pott az OTKA-kutatás célját, a kutatási programot, az OTKA- és a Tárkány 
Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportot bemutató írás 
a két kutatócsoport tagjainak tanulmányai mellett (terjedelme is jóval megha-
ladja az OTKA-kutatásban meghatározott 4 ívet). A kötet bemutatására a Tár-
kány Szücs Ernő Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris kon-
ferencián került sor Szekszárdon 2013. október 2-án. A megjelent recenziók 
alapján a kötet rendkívül pozitív fogadtatásban részesült a szűkebb szakmai 
és a szélesebb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt. A kötetben Tár-
kány Szücs Attila visszaemlékezésével együtt 12 írás és tanulmány szerepel, 
kijelölve a kutatócsoport szakembereinek meghatározó, az évek során mind 
határozottabban körvonalazódó témáit.  

2.2. Szokásjog és jogszokás I-II. (Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanul-
mányok) (Tárkány Szücs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi inter-
disziplináris konferencia, Szekszárd, 2014. október 2-3.) Nagy Janka Teodóra 
(szerk.) 407 p. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
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Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. (Jogi kultúrtörténeti, jogi nép-
rajzi kiskönyvtár 2.)  

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
kiadványsorozatának az OTKA kutatás során megjelentetett második köteté-
nek az anyaga olyan gazdag volt, hogy két kötetben jelent meg. (Szokásjog és 
jogszokás I–II. Alapját és kiindulópontját a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr-
történeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia (Szekszárd, 
2014.10.02–03.) előadásai jelentették, a publikációk tematikus sokszínűsége 
és a kutatási eredmények fontossága a gazdag képi anyaggal kiegészülve 
azonban önálló tanulmánykötetté formálták. A Szokásjog és jogszokás cím 
jelképes is: utal mindarra, ami az interdiszciplinaritást vállaltan célul tűző 
kutatásokat, a kötetben publikáló 24 jogtörténészt, történészt és néprajzku-
tatót összefűzi. A kötet szakmai bemutatójára a VIII. Nemzetközi Hungaroló-
giai Kongresszus Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium szakmai prog-
ramjaként Pécsen, 2016. augusztus 24-én került sor. 

2.3. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sa-
játosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876) 234 p. Szekszárd: 
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kar, 2017. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 3.)  

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 
kiadványsorozatának harmadik kötete szakított azzal a hagyománnyal, hogy 
konferencia-, illetve tanulmánykötetek követik egymást. Bánkiné Molnár Er-
zsébet szeniorkutató a jogi kultúrtörténet, a jogszokáskutatás fontos forrás-
csoportjának vizsgálatára vállalkozik: a Jászkun Kerületre vonatkozó levél-
tári források alapján a jászkun szabadságot vizsgálja, miközben a törvényes-
ség helyi sajátosságainak számbavételét, a Jászkunság népi jogéletének be-
mutatását végzi el az organizált és organikus közösségeket helyezve a fó-
kuszba az OTKA-kutatás során. A monográfiák között igen tiszteletre méltó 
az OTKA kutatás során. A jogtörténész, Homoki-Nagy Mária véleménye sze-
rint a történész könyve megkerülhetetlen a magyar társadalom, s különösen 
a magyar magánjog történetének feltérképezésében. A kötet bemutatására a 
Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferen-
cián Szekszárd, 2017. szeptember 28–29. került sor, a könyvismertetés meg-
jelenés alatt. A könyv nemzetközi visszhangjáról néhány rövid hír már meg-
jelent. 

2.4. Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet met-
szetében. (A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jogi néprajz, jogi kul-
túrtörténet szimpóziumának előadásai, Pécs, 2018. augusztus 24.) 215 p. Szek-
szárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vi-
dékfejlesztési Kar, 2018. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 4.)  

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22–
27.) a magyarságtudomány helyének és szerepének meghatározására 
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törekedve a 21. században, konferenciaszervező gondolatként a kultúra- és 
tudományköziséget fogalmazta meg. Ezt tükrözik a Jogi Néprajz Jogi Kultúr-
történet szimpózium az OTKA- és a TSZE Kutatócsoport tagjai által tartott 
előadásai alapján született tanulmányok is. 

2.5. Homoki-Nagy Mária: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő 
végső rendelésemet tészem...” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mező-
városában. 355 pp. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2018. (Jogi kultúrtörténeti, jogi nép-
rajzi kiskönyvtár 5.)  

Homoki-Nagy Mária a magyar jogtörténet, a jogi kultúrtörténet és a jogi 
néprajz egy kitüntetet forráscsoportja, a dél-alföldi mezővárosok joggyakor-
latát tükröző végrendeletek alapos kutatásának eredményeit osztja meg. A 
levéltári források, azaz a végrendeletek középpontba állításával keresi a vá-
laszt a mindennapi joggyakorlat alakulására a magánjog intézményének fej-
lődése tükrében.  

2.6. Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi népéletkutatás (1939-1948) törté-
nete és forrásai. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2018. (Jogi kultúrtörténeti, jogi nép-
rajzi kiskönyvtár 6.)  

Az OTKA-pályázat keretei között Nagy Janka Teodóra a jogi népszokás- és 
néphagyománygyűjtés kutatástörténetének monografikus áttekintésére vál-
lalkozik. A jogi népéletkutatás (1939-1948) között folytatott gyűjtéseinek, 
kutatástörténetének forrásanyaga ma már pótolhatatlan érték, ezért fontos 
nagy körültekintéssel történő kutatása és bemutatása. 

2.7. A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I-II. (Jogi kultúrtörté-
neti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia Szekszárd, 
2017. szeptember 28–29.) 412 p. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kul-
túratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2018. (Jogi kultúr-
történeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 7.)  

Az OTKA- és a TSZE-Kutatócsoport tagjai 2011 és 2014 után immár har-
madszor találkoztak Tolna megye székhelyén. A két napos nemzetközi inter-
diszciplináris konferencia a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi 
programsorozatába illeszkedve Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásával 
a TSZE Kutatócsoport és az OTKA-kutatócsoport szervezésében valósult meg. 
Az ismét két kötetessé hízó tanulmánykötet írásai a jogi kultúrtörténet, jogi 
néprajz hazai fejlődési irányait is kirajzolták. 

2.8. A jogtörténet új forrásai („A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kul-
túrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár” K 109191 számú OTKA kutatás zá-
rókiadványa). Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2018. 360 p. (Jogi kultúrtörténeti, jogi nép-
rajzi kiskönyvtár 8.)  
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Az OTKA-kutatás záró kiadvány, amely a kutatók kutatási eredményösz-
szegzését is jelenti. Az 5 kutató a kutatási projektben eltérő szemlélettel kö-
zelített a kutatás közös tárgyához, a jogi kultúrtörténethez és a jogi néprajz-
hoz. Bánkiné Molnár Erzsébet az igazgatási autonómia lokális történeti – el-
sősorban a Jászkun Kerületre vonatkozó levéltári – forrásainak ’új szemüveg-
gel’ történő áttekintését követően összegzi az elméleti tapasztalatokat, di-
lemmákat, a módszertani és forráskezelési tapasztalatokat. Bognár Szabina a 
kutatásmódszertan egy rendkívül lényeges kérdését, a kérdőívhasználatot, a 
kérdőíves kutatások típusait vizsgálja a jogi népéletkutatás területén. Ho-
moki-Nagy Mária a jobbágy-paraszti végrendeletek tanúságairól szól, Kajtár 
István pedig a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdé-
seiről, eredményeiről ad áttekintést. Nagy Janka Teodóra az 1939–1948 kö-
zötti népi jogéletkutatás iratanyagát, a gyűjtések eredményeit összegzi. A ku-
tatók, a kutatás vezető bízik abban, eredményeik más kutatásterületek szá-
mára is használhatókká válnak.  

2.9. „Öszve eskettettek illyen egyezkedés mellett...” Drávaszögi és szlavóniai 
református ígéret levelek és házassági egyezségek. Sajtó alá rendezte: Jukić 
Zita. "Zrinyi" Magyar Kultúrkör Eszék, Eszék 2021. 170 p. (Jogi kultúrtörté-
neti, jogi néprajzi kiskönyvtár 9.) 

2.10. Száz plusz tíz – jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921–1984). Tár-
kány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011–
2021). Pécsi Tudományegyetem KPVK-Bölcsészettudomány Kutatóközpont 
NTI, Szekszárd, 2021. 464 p. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 
10.)  

 

3. Kutatások 

3.1. A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi 
digitális adattár / New sources of legal history research: Digital Database of 
Folk Law (DDFL) (OTKA K-109191 sz. projekt, futamidő: 2013–2018) 

A jogtudomány, a jogtörténet kiváló művelői közül Homoki-Nagy Mária 
(jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK, Szeged) és Kajtár Ist-
ván (jogtörténész, prof. emeritus, PTE ÁJK, Pécs) vált a tudományos műhely 
tagjává. A történészeket Bánkiné Molnár Erzsébet (történész, ny. múzeum-
igazgató, Kiskunfélegyháza) képviselte, a néprajzot, a jogtudományt és a szo-
ciológiát fiatal kutatóként Bognár Szabina (néprajzkutató, jogász, szocioló-
gus, tudományos munkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Buda-
pest). A kutatásvezetői feladatokat Nagy Janka Teodóra (jogtörténész, nép-
rajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK, Szekszárd) látta el. Az 
OTKA-kutatócsoport kutatási asszisztense egy fiatal kora ellenére komoly 
felkészültséggel és interdiszciplináris szemlélettel rendelkező PhD-hall-
gató/doktorjelölt, Szabó Ernő (közgazdász, ókortörténész) lett. Az OTKA-
kutatócsoport munkájának folyamatosan részesei, segítői voltak a PTE KVPK 
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szakkollégiumának hallgatói is (Bíró Dóra Eszter, Gáspár Csilla Noémi és Mol-
nár Viktória).  

Az OTKA-Kutatócsoport és a TSZE Kutatócsoport közös kiadványaiban 
(Jogi Kultúr_történeti és Jogi Néprajz Kiskönyvtár 1-8. kötet) a 4 konferencia-
kötetben (1, 2, 4, 7) és a zárókötetben (8) az OTKA-pályázat időszakában 
(2014-2018) 78 tanulmány született jogtörténészek, a jogelmélet nagyszerű 
képviselői, gyakorló jogászok, történészek, néprajzosok, szociológusok, ant-
ropológusok tollából. Külön örömöt jelentett, hogy doktori képzésben részt 
vevő hallgatók is jelentkeztek tanulmányaikkal, illetve doktori dolgozatuk-
ban hasznosították a konferenciák és kötet szemléleti többletét. Alap- és dok-
tori képzésben résztvevő hallgatók segítették a kötet szerkesztését is.  

3.2. Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatéká-
nak tudománytörténeti jelentősége / Károly Tagányi’s (1856–1924) prog-
ramme on collecting living legal customs and the importance of his heritage in 
the history of science (NKFI FK-132220 sz. projekt, futamidő: 2019–2023) 

A kutatócsoport szakmai hátterét a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Néprajztudományi Intézet és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és 
Jogi Néprajzi Kutatócsoport jelenti. A kutatók négy intézményből érkeztek: a 
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanszékve-
zető egyetemi tanára Nagy Janka Teodóra és Horváth József, a győri Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese szenior kutatóként; 
Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója 
résztvevő kutatóként csatlakozott a projekthez. A BTK Néprajztudományi in-
tézet munkatársai közül Bognár Szabina (vezető kutató), Domokos Mariann 
és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban. 

 

4. Nemzetközi kapcsolatok 

A Kutatócsoport tagjai a nemzetközi tudományos szakmai szervezetek 
munkájában is részt vesznek (Commision on Legal Pluralism, International 
Society for Ethnology and Folklore), eredményes kutatási együttműködése-
ket alakítottak ki (International Commission for the History of Repersenta-
tive and Parliamentary Institutions, The European Society for History of Law, 
Deutsch-ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Seminar, Universtät Augs-
burg, Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber, Национальная научная 
библиотека РСО-Алания, Vlagyikavkaz, Oroszország, COИГCИ, Vlagyi-
kavkaz, National Scientific Library of RNO-Alania, Vlagyikavkaz, Oroszország, 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Ro-
mánia, Uniwersytet Jagielloński, Krakkó, Lengyelország, İbrahim Çeçen Üni-
versitesi Ağrí, Törökország). 
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Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az alapítók 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (jelenleg KPVK) 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszé-
kének támogatásával 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar „A magyar jogrend-
szer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében” Doktori Is-
kolájának támogatásával 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
támogatásával 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék támogatásával 
 

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ 
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORTOT 

hoz létre. 

Küldetésnyilatkozat 

Az ezen okirat alapján megszerveződő egyetemközi Kutatócsoport felada-
tának tekinti a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatásával akár fő, akár 
kapcsolt kutatási területként foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kuta-
tók, gyakorló szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken 
meglévő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás alapjain a 
tudományterületek szinergiája jegyében a tudományterület fejlesztése, a 
színvonalas oktató-előadói tevékenység és a kutatómunka hatékonyabbá vá-
lásának elősegítése érdekében. 

 

Célkitűzés 

A leendő Kutatócsoport tagjai a klasszikus tudományos műhelymunkára 
szerveződnek, így céljaik is megegyeznek az alapvetően hasonló profilú, más 
tudományterületeken szerveződő műhelyek célkitűzéseivel. 

Hazai és nemzetközi konferenciákat, szakmai találkozási alkalmakat kíván-
nak szervezni, azok anyagát közzétenni, szakmai fórumot és közös honlapot 
kívánnak létrehozni, s összehangolni a tudományos feladatokat; közös fel-
adattervekkel pályázni, ezáltal növelve a pályázatok hatékonyságát. Közös ku-
tatást kívánnak folytatni, szakmai műhelyvitákat tartanak, hogy elősegítsék a 
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jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz oktatását, a téma iránt érdeklődő hallga-
tók, doktoranduszok, fiatal kutatók tehetséggondozását, a tudományos kuta-
tók, valamint a gyakorló szakemberek együttműködését. 

 

A kutatócsoport alapító tagjai 

A létrejövő tudományos műhely tagjai autonóm kutatók, egyetemi okta-
tók, hallgatók és doktoranduszok, akik főállásban egyetemi tanszékeken és 
doktori programokban dolgoznak, illetve tanulnak; a kutatócsoporthoz szu-
verén döntésük alapján csatlakoznak, és abból külön indoklás nélkül egy-
szerű bejelentéssel kiléphetnek. A kutatócsoport alapító tagja lehet a fenti 
feltételek mellett gyakorló szakember, továbbá más tudományos kutató is. 

A kutatócsoportban regisztrált tagság szakmai erőt és tudományos presz-
tízst jelent, de nem biztosít munkahelyet és rendszeres jövedelmet – ugyan-
akkor a nyertes pályázatokból a műhely tagjai a pályázat feltételeinek meg-
felelően természetesen részesedhetnek. 

Az együttműködés tanszékközi, karközi és egyetemközi és intézményközi 
formában zajlik. 

 

A kutatócsoport vezetője: 

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD egyetemi tanár, PTE KPVK (elnök) 

Dr. Mezey Barna DSc., egyetemi tanár, ELTE ÁJK (társelnök) 

Tudományos titkár: 

Dr. Bognár Szabina PhD, tudományos főmunkatárs, Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont NTI 

Tudományos munkatárs: 

Szabó Ernő tudományos segédmunkatárs, Bölcsészettudományi Kutató-
központ NTI 

A Kutatócsoport további tagjai: 

A Kutatócsoport további tagjait az Alapító Okirat mellékletét képező Név-
sor tartalmazza. 

A kutatócsoport tagjairól adatlap készül, amely tartalmazza eddigi jogi 
kultúrtörténettel és jogi néprajzzal kapcsolatos publikációikat, pontos tudo-
mányos és oktatói kondícióikat, aktuális kutatásaikat, valamint elérhetősége-
iket – s ezt szándékaink szerint egy bemutatkozó, tájékoztató füzetben, vala-
mint az interneten közzé is tesszük. 
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A kutatócsoport létrehozásának módja és működése 

Jelen Alapító Okiratot a csoport vezetője egy kérelemmel együtt benyújtja 
a PTE Illyés Gyula Kar dékánjának, akinek egyetértése esetén a PTE Illyés 
Gyula Kar Kari Tanácsa elé terjesztik azt jóváhagyásra. A PTE Illyés Gyula Kar 
Kari Tanácsának támogató döntése alapján jelen alapító okirat hatályba lép 
és a Kutatócsoport jogszerűen megkezdi működését. 

Munkájára az egyetemi szervezeti és működési szabályzatok vonatkoznak 
az alapító okiratban felsorolt specifikumokkal. Az egyes kérdésekről a kuta-
tócsoport tagjai konszenzussal döntenek a vezető előterjesztése alapján, vita 
esetén egyszerű szavazattöbbséget alkalmaznak, egyenlőség esetén a cso-
portvezető szavazata dönt. 

A Kutatócsoport nem jogi személy, hanem egyetemi, egyetemközi műhely, 
így a fentieken és az egyetemi szabályzatokon kívül további szabályozásra 
nincs szüksége, de fenntartja magának a jogot, hogy kizárja tagjai közül azt, 
aki a csoport működésében tartósan nem vesz részt, vagy viselkedésével, 
vagy bármely más módon kellemetlenséget okoz a csoport egészének vagy 
többi tagjának. 

A Kutatócsoport tagjai levelezéseikben, tudományos kapcsolattartás so-
rán használhatják a csoport nevét, és hivatkozhatnak abban meglévő tagsá-
gukra. 

 

Kutatási Profil 

A Kutatócsoport nevének és célkitűzésének megfelelően elsősorban a jogi 
kultúrtörténet és a jogi néprajz témaköréhez kapcsolódóan kíván kutatáso-
kat folytatni, szakmai programokat szervezni, honlapot működtetni. 

Vizsgálódásai kiterjednek az interdiszciplinaritás alapján a jogi kultúrtör-
ténet, a jogi néprajz témáihoz kapcsolódóan a jogtudományok körében a ma-
gyar és az egyetemes állam- és jogtörténet, a jogelmélet és jogbölcselet, a 
nemzetközi jog, valamint a jogszociológia és jogi antropológia területére. 
Ezen túl a történettudományok és a néprajztudomány különösképpen kuta-
tási profiljában tartozónak tekintendő, de nyitott a fent fel nem sorolt társtu-
dományokkal való együttműködésre is. 

  

Kapcsolattartás más tudományos műhelyekkel 

A Kutatócsoport be kíván tagolódni a hazai tudományosság rendszerébe, 
és be kíván kapcsolódni a szakirányú hazai és nemzetközi szakmai vérkerin-
gésbe; így szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítására törekszik a 
közös kutatási profilú szervezetekkel. 
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Logisztikai háttér, technikai feltételek, tudományos infrastruktúra 

A Kutatócsoportnak a PTE KPVK biztosít szükség esetén helyiséget, 
egyébként bázisát a vezetők, illetve a tag egyetemi oktatók, kutatók irodái, 
illetve az adminisztráció hivatalos helyisége és kiszolgáló technikai-infra-
strukturális eszközei jelentik. Természetesen egy nyertes pályázat esetén a 
szakmai közösség törekszik az önálló technikai-infrastrukturális feltételek 
megteremtésére. 

  

A kutatócsoport hivatalos neve: 

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi kutatócsoport 

  

Az alapító okirat kelt: 

Szekszárd, 2011. október 05. 

Módosítva: 2021. szeptember 17.  

  

A kutatócsoport elérhetőségei: 

A kutatócsoport jelenlegi központja: 
PTE KPVK 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.  
Tel: 74/528-300 
Mobil: 30/520-2821 
E-mail: tsze.jubileum@gmail.com  
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Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és  
Jogi Néprajzi Kutatócsoport 

TAGNÉVSOR 

 
Elnök 

Dr. Nagy Janka Teodóra  
Társelnök 

Dr. Mezey Barna 
Tudományos titkár 

Dr. Bognár Szabina 
Tudományos munkatárs  

Szabó Ernő 
 

Alapító tag  
Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet  
Dr. Bárth János  
Dr. Béli Gábor 
Dr. Bognár Szabina 
Frey Dóra  
Dr. Gelencsér József  
Dr. Homoki-Nagy Mária  
Dr. Horváth József  
Kothencz Kelemen  
Dr. Mezey Barna 
Dr. Nagy Janka Teodóra 
Dr. Petercsák Tivadar  
Szabó Ernő 
Dr. Tárkány Szücs Attila   
Dr. Varga István 
 

Rendes tag 
Bódiné Dr. Beliznai Kinga 
Dr. Csáji László Koppány 
Dr. Deáky Zita 
Dr. Domokos Mariann 
Dr. Falus Orsolya 
Dr. Herger Csabáné  
Dr. Horváth Attila 
Dr. H. Szilágyi István 
Dr. J. Újváry Zsuzsanna  
Dr. Kiss Anna 
Kováts István 
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Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 
Matla Gabriella  
Dr. Örsi Julianna  
Dr. Spindler Zsolt  
Dr. Varga Csaba  
Dr. Völgyesi Levente 
  

Külföldi tiszteleti tag 
Dr. Gernot Kocher   
Dr. Zalina Kanukova   
Dr. Marian Malecki   
Dr. Keszeg Vilmos 
  

Elhunyt alapító tag  
Dr. Kajtár István †   
Dr. Nánási László †   
Dr. Szádeczky-Kardoss Irma †   
Dr. Tóth Zoltán † 
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A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és  
Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai 

 
Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész, levéltáros) ny.múzeumigazgató 
(Kiskun Múzeum) 

Dr. Bárth János (néprajzkutató, történész) c.egyetemi docens (Szegedi Tudo-
mányegyetem BTK) 

Dr. Béli Gábor PhD (jogtörténész) tanszékvezető hab. egyetemi docens, dé-
kánhelyettes (Pécsi Tudományegyetem ÁJK)  

Bódiné Dr. Beliznai Kinga PhD (jogtörténész) egyetemi docens (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem ÁJK) 

Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász) tudományos főmunkatárs 
(Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI) 

Dr. Csáji László Koppány PhD (jogász, etnológus) irodavezető ügyvéd (Dr. 
Csáji Ügyvédi Iroda) 

Dr. Deáky Zita (néprajzkutató) hab. egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem BTK) 

Dr. Domokos Mariann PhD (néprajzkutató, jogász) tudományos főmunkatárs 
(Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI) 

Dr. Falus Orsolya PhD (jogtörténész) hab. egyetemi docens (Dunaújvárosi 
Egyetem) 

Dr. Frey Dóra (jogtörténész) tudományos munkatárs (Andrássy Gyula Buda-
pesti Német Nyelvű Egyetem) 

Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens (Óbudai Egyetem) 

Prof. Dr. Herger Csabáné PhD (jogtörténész) egyetemi tanár (Pécsi Tudo-
mányegyetem ÁJK) 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi ta-
nár (Szegedi Tudományegyetem ÁJK) 

Prof. Dr. Horváth Attila (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár (Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem), alkotmánybíró 

Dr. Horváth József PhD (könyvtáros, történész) igazgatóhelyettes (Dr. Kovács 
Pál Könyvtár és Közösségi Tér) 

Prof. Dr. H. Szilágyi István (jogász) egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem JÁK) 

Dr. Kiss Anna (jogász) tudományos főmunkatárs (Országos Kriminológiai In-
tézet) 
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Kováts István (régész) főmuzeológus (MNM Mátyás Király Múzeuma) 

Kothencz Kelemen (néprajzkutató) főmuzeológus (Türr István Múzeum) 

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna PhD (néprajzkutató) egyetemi docens (Széche-
nyi Egyetem AK) 

Matla Gabriella (tanár, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó) dokto-
randa (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) 

Prof. Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár 
(ELTE ÁJK, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport) 

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékve-
zető egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem KPVK) 

Dr. Örsi Julianna CSc. (néprajzkutató) elnök (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület) 

Dr. Petercsák Tivadar DSc. (néprajzkutató) prof. em. (Eszterházy Katolikus 
Egyetem), ny. múzeumigazgató 

Dr. Spindler Zsolt (jogász) leszerelési ügyekért felelős diplomata 

Szabó Ernő (ókortörténész, közgazdász) tudományos segédmunkatárs (Böl-
csészettudományi Kutatóközpont NTI / Pécsi Tudományegyetem BTK) 

Dr. Tárkány Szücs Attila (jogász) kurátor (Vásárhelyi Testamentum Alapít-
vány) 

Dr. J. Újváry Zsuzsanna CSc. (történész) egyetemi docens (Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem BTK) 

Dr. Varga Csaba DSc.(jogfilozófus) prof. em. (Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem JÁK) / kutató prof. em. (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtu-
dományi Kutatóközpont JTI) 

Dr. Varga István (szociálpolitikus) egyetemi adjunktus (Pécsi Tudomány-
egyetem KPVK) 

Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus) hab. egyetemi docens, dé-
kánhelyettes (Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK) 

 

 

Dr. Kajtár István † prof. em. (Pécsi Tudományegyetem ÁJK)  

Dr. Nánási László † c. egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem ÁJK)   

Dr. Szádeczky-Kardoss Irma † tiszteleti tanár (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem ÁJK)   

Dr. Tóth Zoltán † egyetemi tanár (Miskolci Egyetem BTK)  
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