
HATÁRJELEK ÉS HAGYÁSFÁK
A hetvenedik életévébe lépő 

Bárth János tiszteletére írott tanulmányok



HATÁRJELEK ES HAGYASFAK

A hetvenedik életévébe lépő Bárth János 
tiszteletére írott tanulmányok

Baja
20)4



^  faMMÚTMHyoA: sz ö v eg é / g07!t/ozta, a  fíMM/wáMyAóYete? Me7'Áreyz7eMe 
KOTHENCZ KELEMEN
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NAGY Janka Teodóra

A népi jogélet kutatása Erdélyben 1939-1948 között'

A népi jogéietkutatás erős gyökerekké! kötődik az erdéiyi területekhez. Meghatározó 
szakirodatmi publikációk, gazdag anyagközlések születtek a kutatások eredményei
ként, az archaikus szokásokról híradások sorozata látott napvilágot. Tanulmányunk
ban elsősorban az 1939-1948 közötti népi jogéletkutatás töredékesen ránk maradt 
erdélyi anyagait, illetve a kapcsolódó kutatások eredményeit kívánjuk számba venni. 
Külön is kitérünk Bónis György és Tárkány Szűcs Ernő a témához és a területhez 
köthető, részletekben, híradásokban megőrződött eredményeire.?

Magyarországon a harmincas években a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Néprajzi Intézete, illetve az annak keretében működő Országos Táj- és Népkutató In
tézet vezetője, Györfíy István kezdeményezésére az igazságügyi minisztérium támo
gatásával jogi néphagyománykutatás kezdődött, amely céljának „a tételes jog mellett, 
vagy annak ellenére a nép köztudatában élő jogelvek, szokások és eljárások" össze
gyűjtését tekintette. A résztvevők és az érintett községek számára vonatkozóan a szer
zők eltérő adatokat említettek. Papp László 1943 júniusában még csak „82 gyűjtőtől 
113 elkülönült részre oszló 95 db jelentésről" írt, ugyanezen időszakban jelentésében 
Hofer J. Miklós több mint 140 gyűjtőről szólt, a rendelkezésére álló anyagot átte
kintve Tárkány Szűcs Ernő pedig 120 résztvevőt említetté Az érintettek pontos szá
mát azért sem volt egyszerű meghatározni, mert előfordult, hogy ún. gyűjtőközösség 
munkájaként jelent meg egy-egy beküldött anyag. Papp László szerint „137 község, 
továbbá 10 járásbíróság, 3 vármegye, 5 táj területére vonatkoznak a jelentések." Tár
kány Szűcs Ernő hozzávetőlegesen 340 községre kiterjedőnek tartotta a gyűjteményt.**

A kutatásokat kezdeményező Györfíy István professzorral megismerkedve Bó
nis György, a neves jogtörtész professzor^ mind gyakrabban foglalkozott cikkeiben, 
tanulmányaiban a jogi néphagyományok kutatásának elméleti és módszertani kérdé
seivel.** A célok között már a gyűjtés kezdetén annak néprajzi jogtörténeti és jogpoli
tikaijelentőségét hangsúlyozta: „Munkánk haszna hármas lesz: más oldalról ismerjük 
meg a magyar népet, a hagyományból jobban elénk tűnik jogunk múltja, jogtudomá
nyunk magyarabbá lesz."?

] A tanulmány az OTKA 10919 ]. sz. pályázat támogatásával készült.
2 Témaválasztásunkkal Bárth János székelyföldi gyűjtéseihez kívánunk kapcsolódni, amelyek néprajzi 

jelentőségük mellett a hazai népi jogéletkutatás legújabb eredményei között is fontos helyet foglalnak 
el. BÁRTH János 2010.; 2011.; 2012.; 2013.; GYÖRFFY István 1939.; KŐHEGYI Mihály-NAGY 
Janka Teodóra 1997. 207-223.

3 EA 13.300. 2.; PAPP László 1948/a.;OLK 5791M 17443/1943.; TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1981. 16.
4 EA 13.300. 4.; TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1981. 16.
5 BÓNIS György 2007. 101-148.
6 Bónis Györgyanépijogéletkutatással foglalkozó publikációi: BÓNIS György 1933.; 1938/a.; 1938/b.; 

1939/a.; 1941/a.; 1941/b.; 1942/a.; 1943/a.; 1943/b.; 1944.; 1948.;1956.; 1962.; 1972.; 1982.;2003/a.
7 BÓNIS György 1939/a. 122.
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Bónis György Papp Lászlóval együtt az első pillanattól tevékeny tagja volt a 
népi jogélet kutatására alakult munkaközösségnek, amelynek tevékenységébe később 
Viski Károly, Hofer J. Miklós, Fél Edit és Szendrey Ákos is bekapcsolódott. Jelent
kezési lapot szerkesztettek, amelyen a személyes adatokon túl a gyűjtő néprajzi tájé
kozottságára is rákérdeztek (pl. az ország mely vidékét ismeri jól, hol folytatott hosz- 
szabb ideig gyakorlatot), valamint kitértek a technikai kérdésekre (pl. mely tárgykör 
érdekli legjobban a gyűjtőt, az egész kérdőívre, egy részterületre, vagy csak egyetlen 
jogintézményre kíván adatokat gyűjteni). A munkacsoport kérdőívet szerkesztett a 
Tagányi Károly által megfogalmazott kérdőpontok, valamint René Maunier munkája 
alapján." Az öt fejezetre osztott, a magánjogra (I. család- és öröklési jog, II. dologi jog, 
III. kötelmi jog) és a büntetőjogra kiterjedő 95 pontos kérdőívet egy nyolc pontból ál 
gyűjtési útmutatóval kiegészítve Bónis később meg is jelentetted

Amikor a kutatásszervezés és -előkészítés az igazságügyi minisztérium felada
tává vált, az ügyért felelős Hofer J. Miklós táblabíró fontosnak tartotta kikérni Bónis 
véleményét: vajon egyet ért-e azzal, hogy önálló minisztériumi előadóként egy jo
gász-néprajzos szakember irányítsa és segítse a továbbiakban a gyűjtők munkáját.'" 
Szendrey Ákost javasolta a feladatra, de felajánlotta, hogy szükség esetén ő maga is 
részt vállal egy szakirodalmi segédlet összeállításában."

Bónis nemcsak cikkei, tanulmányai, illetve szervezői és módszertani tanácsadói 
szerepvállalásai révén volt részese a hazai népi jogéletkutatásnak, tanítványaival több 
alkalommal gyűjtött is. A Garam mentén végzett kutatásainak eredményei nyomta
tásban is megjelentek," a kolozsvári jogtörténeti szeminárium vezetőjeként 1942 és 
1943 nyarán pedig 14 kutató és hallgató részvételével Kalotaszeg 25 községében vég
zett gyűjtést. Már a szegedi egyetem jogtörténet professzoraként 1948. szeptember 1. 
és október 15. között Tápén is kutatott hallgatóival." Bónis György a II. világháború 
kitörésének estéjén Eckhart Ferenchez írt „szellemi végrendelete" szerint a joghall
gatókkal végzett jogszokásgyűjtés legfontosabb hozadékának azt tartotta, hogy annak 
során a jövendő jogászai közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek, megismerhetik a fa
lut, a mindennapi joggyakorlatot.'*'
8 MAUNIER, René 1938.
9 A későbbiekben a Bónis áitai meg is jelentetett kérdőívet (BÓNIS György 1939/a.) a szakirodalom 

az „I. sz. kérdőív a magyar jogi néphagyományok összegyűjtéséhez c" ímen ismeri. Papp László a 
gyűjtések tapasztalatai alapján egészítette ki ezt egy 595 pontos kérdőívvé és jelentette meg (PAPP 
László 1948.). Részletesen: KŐHEGYI Mihály-NAGY Janka Teodóra 1997. 210.

10 Az Országos Táj- és Népkutató Intézet által a kutatók képzésére tervezett egyhetes előadássorozat 
előadói között ott találjuk Bónis György egyetemi tanárt a népi jogszokáskutatás történetéről szóló 
előadással. OL K 579 IM 1697. 9510/1941. (KŐHEGYI Mihály -  NAGY Janka Teodóra 1997. 213.)

11 Bónis György levele Hofer J. Miklósnak (Kolozsvár, 1943. január 30.) Csongrád Megyei Levéltár 
Hódmezővásárhelyi Levéltára, Tárkány Szűcs Ernő-hagyaték 51.

12 BÓNIS György 1941/a. A kutatott települések voltak: Alsófegyvemek, Alsószeese, Barsbaracska, 
Bori, Hontfuzesgyarmat, Hontkiskér, Marosfalva (egybeépült Újbarssal), Mohi, Nemesoroszi.

13 KŐHEGYI Mihály-NAGY Janka Teodóra 1995., 1998., 2003.
14 „Ajogszokásgyűjtésre: igen alkalmas dolog arra, hogy a törvényelőkészítés megismerje a gyakorlatot, 

az ifjú jogászok pedig a falut, ezért feltétlenül folytatni kell. Arra kérem Professzor Urat, tegye 
lehetővé ezt a vezetése alatt álló proszeminárium tagjai között, ha arra sor kerülne. Talán a legjobb 
lenne, ha az erre vonatkozó jegyzeteim Györffy professzor úrhoz kerülnének." Idézi: BOGNÁR 
Szabina 2010. 319.
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A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Jogtörténeti Szemináriuma, az 
Erdélyi Tudományos Intézet és a magyar Igazságügyi Minisztérium támogatásával 
végzett gyűjtések 1942 nyarán kezdődtek Kalotaszeg felszegi részén (a Kalota és a 
Sebes-Körös háromszögében), a következő év nyarán a Szilágyság alatt fekvő Almás 
vízválasztója környékén folytatódtak. A kutatás résztvevői -  akik jelentkezésüket kö
vetően a mellékelt kérdőívet töltötték ki -  a kalotaszegi települések jogszokásainak 
térbeli és időbeli változásvizsgálatát, a magyar és a román nép jogszokásainak össze
hasonlítását tűzték célul. A gyűjtők és a helyszínek az alábbiak voltak: Dobos László 
(Bogártelke, Nyárszó, Sárvásár, Magyar-Bikal); Kovács Bálint (Sztána, Kispetri, Kö
rösfő); Oriold Béla (Sztána, Középlak); Jégh Károly (Zsobok, Ketesd); Gányi György 
(Körösfő); dr. Szathmáry Balázs és dr.StefHer Sándor (Zentelke, Kalotaszentkirály); 
Báthory Zoltán (Bábony); Demkő Jenő (Famas); Molnár István (Nagypetri); Tárkány 
Szíics Ernő (Kalotadamos, Jákótelke, Kalotaszentkirály, Váralmás, Körösfő, Mákó- 
falva, Inaktelke, Magyarkapus, Csúcsa). Prehoffer Elemér az okleveles anyagokat és 
az anyakönyveket kutatta.'^

A kalotaszegi jogszokásgyűjtés közzétett eredményeiről és módszereiről szóló 
publikációkból tudjuk, hogy az 1942 és 1943 nyarán végzett terepmunkát szakiro
dalom-kutatás, forrásfeltárás, illetve annak önálló, a szokott szemináriumi keretek 
közötti feldolgozása előzte meg."* A gyűjtés előtt a jogi előképzettség mellett a részt
vevők néprajzi ismereteket és szociológiai módszereket is elsajátítottak. A községek 
történeti és társadalmi viszonyainak, gazdasági helyzetének, statisztikai adatainak 
ismeretében speciális kérdőpontokkal egészítették ki a Bónis által korábban kidolgo
zott kérdőívet.''* A lokális előkészítés után minden kérdésre vonatkozóan 3-4 helybeli 
adatközlőt kérdeztek meg, majd ugyanennyivel kontrolláltatták is a gyűjtött adatokat. 
Módszertani szempontból rendkívül lényeges volt, hogy nem elvekre kérdeztek rá, 
„hanem eseteket boncoltak fel kellő részletességgel, és olyan nyelvezettel jegyezték 
le őket, ahogyan hallották".^ Az adatközlők speciális csoportját jelentették a községi 
elöljárók, akiket csak a gyűjtés későbbi szakaszában, a már megismert adatok, jog
elvek alapján kérdeztek meg.'" Amennyiben lehetett, a szóbeli közléseket a község
házán és a jegyzői irodán rendelkezésre álló írott dokumentumokkal (végrendeletek, 
szerződések, periratok stb.) is kiegészítették. Mivel a közösség véleménye a község 
egyes részei szerint változhatott, „ezért minden irányban folytattak kiegészítő kutatá
sokat; lejegyezték a községben hallott általános jogelveket, de állandóan hgyelemmel 
voltak a különleges esetekre is, amelyeket esetleg konzervatívabb hajlamú családok

15 Tárkány Szűcs Ernő kalotaszegi gyűjtési helyszíneinek felsorolásánál pl. kimarad Csúcsa (TÁRKÁNY 
SZŰCS Ernő 1944. 395.), ahol egy későbbi felsorolás szerint éppen ő maga gyűjtött. (TÁRKÁNY 
SZŰCS Ernő 1981. 854.)

16 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943/a. 254.
17 „A kérdőív 100 pontba foglalva tartalmazta a jogélet falun lehetséges teljes anyagát." TÁRKÁNY 

SZŰCS Ernői 943/a. 254."
18 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943/a. 254.
19 jegyző'/ irodán a Aöve/Aezó' AerdéseAre Aer/inA vd/aszi..." (Kolozsvári Egyetem Jogtörténeti Intézet 

kérdőíve. 1944. Körösfő. 1-13. pont.) Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára, 
Tárkány Szűcs Emő-hagyaték 11/54.



őriztek meg"Á° A kutatás kezdetén a kérdőpontok minden joghallgató esetében az 
általános jogi kérdések egészére vonatkoztak a válaszott településen, később az ál
talános kérdőpontok mellett a kérdező speciális érdeklődésének megfelelően továb
bi egyéni gyűjtéseket is folytatott.^ A heti találkozókon a hallgatók beszámoltak a 
végzett munkáról, illetve megbeszélték a gyűjtés folyamatában felmerülő kérdéseket. 
Önéletírásában Bónis így emlékezett a kalotaszegi népi jogszokás gyűjtésre: „A nyári 
vakációt felhasználtam a jogszokásgyűjtés folytatására. Már második tanári évemben 
összetoboroztam mintegy hét-nyolc hallgatót a munkára. Máriával együtt a közpon
ti fekvésű Sztánán béreltem szobát, és egy-egy hallgatót a környékbeli, kalotaszegi 
falukba delegáltam. Munkájukat heti összejövetelen ellenőriztem. A szervezés mun
kájában tanársegédem, Tárkány Szűcs Emő segített, aki később is hű maradt a mun
kához."^

Az adatokat, a kérdésekre adott válaszokat a gyűjtés során a hallgatók egy fü
zetbe jegyezték fel, majd a feldolgozás során az adatközlő nevének és adatainak fel
tüntetésével nyolcad ívnyi papírokra írták. A kérdés kérdőívben szereplő száma került 
a bal felső sarokba, középre az adatközlő adatai, vagy állandó adatközlő esetén egy 
sorszám. Az így elkészült „cédulát" azután a kérdőív beosztása szerint rendezték el. 
A kutatás érdekes mozzanata volt, hogy a a jogi múlt tárgyi emlékeit is gyűjtötték a 
joghallgatók a népi jogélet kutatásával párhuzamosan, illetve azt, amely „mint tárgyi 
hagyaték, adatot jelent a magyar parasztság jogi életének történetében".^ A gyűjtött 
írott anyag a kolozsvári egyetem Jogtörténeti Intézetének könyvtárába került, de a 
háború végén megsemmisült.^ Közvetlenül a gyűjtés befejezése után (de még a vég
leges feldolgozást megelőzően) a részt vevők kutatási beszámolókat, kisebb-nagyobb 
elemző munkákat tettek közzé.^ Az előzetes tervek szerint csak a kutatás befejezését 
követően, azaz Kalotaszeg mindhárom részének „teljes felgyűjtése" után került volna 
sor az anyag részletes feldolgozására és közlésére. A publikációs terv szerint a ku
tatás lezárását követően a gyűjtött anyag alapján fogalmazták volna meg a speciális 
szakterületekhez tartozó jogelvek érvényesülését, sőt, szükség esetén további össze
hasonlító vizsgálatokat is terveztek, összevetve a gyűjtött anyagot a tételes joggal.^ 
Bónis György 1946-ban össze is állította a gyűjtés eredményeit összegző „Kalotasze
gi Kötet" szinopszisát. A gyűjtés történetének és az öröklési jogi résznek a megírását 
Tárkány Szűcs Ernőre kívánta bízni, a családi jogi és a házassági vagyonjogi fejezetet 
Jégh Károlyra, a dologi jogi kérdések bemutatását Dobos Lászlóra. A kötelmi jog 
vonatkozásában nem történt előzetes felkérés, a jogi hagyományok a régi joggal való

20 u.o.
21 TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1944. 395.
22 BÓNIS György 2003/a. 114.
23 Ilyenek voltak például a falusi közélet tárgyiasult emlékei (földmérő láncok, földosztó kockák, nyilak, 

adószedő rovások, stb.). TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1943. 254.
24 BÓNIS György 2003. 114.
25 A gyűjtés módszertanáról Tárkány Szűcs Emő írt rövid közleményeiben. TÁRKÁNY SZŰCS Emő 

1943, 1944. A kutatás célkitűzéseit Dobos László, a szeminárium egyik hallgatója foglalta össze. 
DOBOS László 1943.

26 TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1943. 254.
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összefüggéseinek bemutatására és a következtetések tevonására pedig Bónis maga 
vállalkozott."

A kötet megírása etőtt Bónis György 1947. szeptember 15-30 között még ter
vezett egy hiánypótló és kontroll gyűjtést Markos András, Imreh István, Faragó Jó
zsef, Incze Miklós, Dobos László, valamint Jégh Károly ügyvédjelölt és egy 111. éves 
joghallgató, Szilágyi Sándor bevonásával.^ A „Kalotaszegi Kötet" megjelenéséhez, 
kutatástörténeti szerepéhez Bónis mindvégig komoly reményeket fűzött."

Tárkány Szűcs Ernő a kutatási beszámolókban már a gyűjtés helyszínét jelentő 
Kalotaszeg földrajzi, gazdasági, társadalomtörténeti és néprajzi bemutatását követő
en kiemelt néhány speciális magánjogi jogszokást, amelyek esetében utalt a tételes 
joggal egyezésre, illetve az attól való eltérésre (pl. a házasságkötés során a .szd/d.*.', <7 
Á://úae/7ás' jogszokására), de ezek részletes elemzését a későbbre ígérted" A tervezett 
összegzés a gyűjtött anyag megsemmisülése miatt ugyan elmaradt, a részközlésck 
alapján azonban egyes kiindulópontjai rekonstruálhatóak. Az, például, hogy a jog 
„alólról éppen úgy épül évszázadok óta a szokásjogon keresztül, mint felülről tör
vény és egyéb jogforrások útján."" Vagy az a körülmény, hogy a népi jogéletkutatás 
kiindulópontjának tekintették „a nép jogi múltja és jelen viszonyának" tisztázását." 
Sokatmondó, hogy ezzel összefüggésben a kaoltaszegi kutatások során Tárkány rend
kívüli jelentőséget tulajdonított a szokások funkciói vizsgálatának. A korábbi, első
sorban öröklési szokásokra vonatkozó kutatások egyik legnagyobb problémájának is 
ezt tartotta." A Bónis vezette kutatás szemléleti alapjának szintén azt tekintette, hogy 
„a múlt és jelen jogi anyaga nyújtja Kalotaszeg népi életének teljességét"." Annak 
felismerését, hogy az élő jog és a hagyományok szoros összefüggésrendszerében a te
lepülések jogéletét pl. elhelyezkedésük, domináns gazdasági és társadalmi viszonyaik 
határozzák meg.

Vizsgált időszakunkban, 1939-1948 között az erdélyi területeken a kalota
szegi népi jogéletkutatáshoz kapcsolódóan még két jelentősebb kutatásról érdemes 
szólnunk. Bónis György 1944. február 16-án Bánfíyhunyadon egy szabadegyetemi 
előadáson számolt be a kalotaszegi kutatások részeredményeiről, a terület jogi ncplut- 
gyományairól. Előadását egybekötötte a jelenlévők körében végzett próbagyűjtcssel

27 Bónis György tevete Tárkány Szűcs Ernőhöz (Kolozsvár, 1946. november 29.) Csongrád Megyei 
Levéttár Hódmezővásárhetyi Levéltára, Tárkány Szűcs Emő-hagyaték 11/54.

28 „4 ?nódsze?' a rész/e/A;;/a/ás, ???é/y/Mrdssa/. ^  /tórom .szoc;'o/ógH,s?ó/ (M/ó'nó'se;; 7?;;ré/;/ó7, Maráas/á/J 
az eddig megAeszé/éseA a/ap/'d?? scAa/ vároL d/ogy mi /esz persze ezze/ a m/mAdvai /árazása??; ;;/á?;. 
/7e??; /ado/n, de Aa az e/nA/ei/eA egyszer Ae/eAapnaA, ae?M Ae//yé/iem /erviinAe/." Bónis György levele 
Tárkány Szűcs Ernőhöz (Kolozsvár, 1947. július 29.) Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi 
Levéltára, Tárkány Szűcs Emő-hagyaték 11/54.

29 „/I Aaio/aszegi győ/7ésse/ nem aAaraA szégye/Ae?? ma?*ad?;;7 ///ég vo// a /??'ag?'a??n?;adó eiAAcAAd/. 
R/zcwyára már rnddcnA/deA a AanydAényó'/meA A/. 7e//eA Ac//e?;cA és eredmé??yeA, aAdr MdsdrAe/rró/. 
aAdr &dé/yAó7." Bónis György levele Tárkány Szűcs Ernőhöz (Kolozsvár, 1946. november 29.) 
Hódmezővásárhelyi Levéltár, Tárkány Szűcs Emő-hagyaték 11/54.

30 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943/a. 68-69.
31 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943/a. 64.
32 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1944. 387.
33 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1944. 389.
34 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943. 253.
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a népi öröklési jogszokások tárgyában. A tiz kérdésre kapott válaszok célja nem is 
elsősorban a tényleges adatgyarapitás volt, hanem a jogi néphagyományok létezésé
nek, fontosságának, sokszínűségének érzékeltetése, a jelenlévő elkötelezése a népi 
jogéletkutatás iránt. Erre utal a válaszok inkább csak százalékos, mint a maga diffe
renciáltságában történő kiértékelése is." A másik, az erdélyi népi jogéletkutatás szem
pontjából cseppet sem érdektelen vállalkozás a kalotaszegi kutatással közel egyidő- 
ben, 1941-ben Bálványosváralján (Szolnok-Doboka vármegye) zajló falukutatás volt. 
A Gusti-féle sociologia monograűca pontjai alapján Venczel József irányításával 33 
egyetemista -  közöttük 7 joghallgató, akik később a kalotaszegi gyűjtésben is részt- 
vettek -  a közvélemény, a vallás, az erkölcs, a népi tudás, a jogi gondolkodás és a 
politikai magatartás, valamint a családi élet belső törvényszerűségeit vizsgálta." Ebbe 
a kutatásba kapcsolódott be Tárkány Szűcs Emő, aki már Bálványosváralján is az 
öröklési jogszokásokat vizsgálta. Mattyasovszky Miklós századfordulós adataival és 
a kalotaszegi népi jogéletkutatás eredményeivel összevetve az erdélyi öröklési jog
szokások vizsgálata során publikálta is ezeket."

Az említetteken túl az erdélyi területről 1939-1948 között csupán szórvány ada
taink vannak népi jogéletkutatásról. Tárkány Szűcs Ernő 1981-ben még ismertnek 
jelzi Dr. Puskás Levente és társai Csíkszeredái és Csíkszépvízi járási, valamint a Gy- 
imesvölgyi csángó községekre vonatkozó gyűjtését (Csík m.)," továbbá több utalás 
történik a Papp László által 1943-ban a gyűjtést elhivatottan és nagy hozzártéssel 
végző Dr. Nagy Jenő közjegyző csíkszentmártoni és alcsík-kászonszéki gyűjtésére. 
Ez utóbbit azonban már Tárkány Szűcs is a háború során elpusztultnak vélelmezte," 
ahogyan Dr. Gotthard Ferenc Sepsiszentgyörgyi (Háromszék m.) gyűjtését.'*"

Papp László a gyűjtők személyére és munkájára vonatkozó értékelő ismerte
tésében megemlített,"' a népi jogéletkutatás következő tervezett időszakában ismét 
bevonandó 33 gyűjtő között ott olvashatjuk számos, a kalotaszegi gyűjtésben részt 
vett egykori joghallgató, jogász nevét.^ Tárkány Szűcs Emő Bónis György ösztön
zésére kezdte népi jogszokás kutatásait Mártélyon. Később a kalotaszegi kutatások 
szervezőjeként, résztvevőjként, majd a tápéi gyűjtés aktív részeseként látjuk viszont. 
Személyéhez köthető az 1939-1948 közötti népi jogéletkutatás eredményeinek ösz- 
szefoglalása is."  ̂ A kalotaszegi kutatás során elköteleződött gyűjtők közül Tárkány 
Szűcs mellett még jó néhányan más településeken is bekapcsolódtak a népi jogé-

35 TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1944. 399.
36 A kutatásról ugyanaz a Tárkány Szűcs Ernő számol be, mint a kalotaszegi népi jogéletkutatásról. 

(TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1943/b. 253.) TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1981. 17.; OL K 579. Jogi 
népszokásgyűjtés 1938-1948. 1. 1697. csomó. Tárkány Szűcs Emő e gyűjtése meg is jelent: 
TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1944.

37 TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1944. 393.
38 1M K 579 -  Forrás: TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1981. 854.
39 OLK5791M 11290/1944.; TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1981. 858.
40 TÁRKÁNY SZŰCS Emő 1981. 851-858.
41 Az OL anyagából hiányzik, de feltehetően megegyezik az EA 13 300 és EA 13 332 értékeléssel.
42 EA 13 300., 13 332.
43 Tárkány Szűcs Emő Bónis György ösztönzésére ebben az időben született Írásai:

TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1943/a.; 1943/b.; 1943/c.; 1943/d.; 1944/a.; 1944/b.; 1944/c.
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letkutatásba. Dobos László^ (Boba, Kisköcsk, Ncmcskocs Vas vármegye; Pakos, 
Terekenye, Dörk, Zaíavég, Udvari -  Zata vármegye; '['ósok. 'I'ósokherénd, Somló- 
vásárheíy -  Veszprém vármegye) és Jégh Károly (Zsujta Abauj-Torna vármegye; 
Tápé -  Csongrád vármegye; Egyházashetye, Duka -  Vas vármegye.) is hozzáértő és 
termékeny kutatója lett a magyar népi jogéletkutatás legjelentősebb mozgalmának. '' 

A kalotaszegi jogszokásgyűjtések írott anyaga a 11. világháborúban megsem
misült. A kutatási beszámolók, publikációk azonban töredékességük ellenére is rend
kívül fontosak a népi jogéletkutatás erdélyi, illetve magyar kutatástörténete szem
pontjából. Egyrészt azért, mert valószínűsíthetően az ott kialakított metodika szolgált 
alapul, mintaként Bónis György tápéi gyűjtése során.*"' Másrészt a két kutatás szoros 
kapcsolatát bizonyítva Bónis György tápéi összegzése során visszaköszönnek az er
délyi kutatások közös tapasztalatai, Tárkány Szűcs Ernő az erdélyi öröklési jogszoká
sok értékelése kapcsán megfogalmazott azon felvetése, hogy az egykor kollektív népi 
jogalkotói tevékenység a polgári fejlődéssel együttjáró individualizálódás következ
tében háttérbe szorul, meggyengül.*" Bónis azonban bizakodó; „A jogi jelentőségüket 
vesztett jelképek tehát bizonyos erők hatására lassan letűnnek. A népi szokásoknak 
azonban ezek mellett van egy élettel telített, az élet minden mozzanatánál megtalál
ható jogi jelentőséggel bíró csoportja, amely nem veszhet el, legfeljebb -  bizonyos 
jogintézményeknél -  változást mutathat".*^ S ezek -  a „fent", azaz a tételes jog, a 
hivatalos jog világán túl létező -  a „lent" élő, az idő által legimizált, a szokásjog ha
tárán álló jogszokássá vált tradicionális közösségi normák folyamatos jelenlétükkel, 
ha észrevétlenül is, de alakítják, formálják az individulizálódó modern jogrendszert.*"
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BÁRTH János
2010 Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván 

(Libelli Transsitvaniei 8.)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete; Bárth Bt., Kecskemét

2011 Templom jobbágya, megye zsellére, eklézsia árendása. Fejezetek a katolikus szé- 
kelység egyháztörténetéhez
Bárth Bt.; Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét

2012 Szentgyörgy megyéje Alcsikban: Esettanulmány a katolikus székelység egyháztör
ténetéhez és társadalomnéprajzához
Bárth Bt.; Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet, Kecskemét

2013 Két Véka féreje. A csíkszentgyörgyi és a cstkbánfalvi székely családi levelesládák. 
Bárth Bt.; Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet, Kecskemét

44 DOBOS László 1943.
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topic and territory that have been preserved partly in the news. The motivation of our topic-sclcction ean 
be the collections made by Bárth János in Transylvania which beside their ethnographic iinpoitancc takc 
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