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A népi jogélet kutatása Magyarországon 

Tagányi Károly jogszokásgyűjtő programja 

- tézisek -  

 

 

Népi jogéletkutatás és jogi néprajz  

 

A népi jogélet kutatása kifejezetten interdiszciplináris, a néprajz, a jog, a történelem, a 

szociológia „illetékességébe” egyaránt illeszkedő, hazánkban nem intézményesült, de számos 

– többnyire egyéni tudományos teljesítményen alapuló – eredményt felmutató kutatási terület.  

Dolgozatomban a századforduló öröklési jogi gyűjtéseitől Tárkány Szücs Ernő 1981-ben 

megjelent, korszakhatárt jelentő Magyar jogi népszokások című könyvéig mutatom be a népi 

jogéletkutatás hazai történetét. A népi jogéletkutatás megnevezésen túl a kutatási terület 

egyéb, a többé-kevésbé már intézményesült tudományokhoz jobban kapcsolódó, alkalmazott 

meghatározásai: jogszokásgyűjtés, jogszokáskutatás, néprajzi jogkutatás, jogi 

népszokáskutatás, jogi néprajz, jogi etnológia, jogi antropológia. Az általam kiválasztott népi 

jogéletkutatás fogalmát Papp László próbálta meghonosítani az 1948-ban megjelent 

kutatástörténeti és kutatás-módszertani összegzéseivel: A magyar népi jogélet kutatása, illetve 

Vezérfonal a népi jogélet kutatásához. Megfogalmazása szerint a népi jogéletkutatás célja „a 

jogi tartalmú és jelentőségű népi társaséleti külső tényeknek s a velük kapcsolatos belső, lelki 

és szellemi megnyilvánulásoknak feltárása”. A népi jogéletkutatás tárgyköre és törekvései 

azonosak a jogi néprajz elnevezés alatt a néprajz önálló ágaként művelt tudománnyal. A népi 

jogéletkutatás és a jogi néprajz jogfogalma is azonos: „nem köti magát a tételes jogfogalom 

meghatározásához, időtállóbb, általánosabb alapfogalmakkal dolgozik”. A jogi néprajz és 

népi jogéletkutatás különbségét Papp abban látta, hogy míg a jogi néprajz a „tiszta néprajznak 

lévén ágazata, nincsen tekintettel cél vagy hasznossági szempontokra; felölel olyan területeket 

is, amelyeknek gyakorlati jogi értéke egyáltalában nincsen, s parányi jelenségeknek aprólékos 

elemzésében is feladatát látja”, addig a népi jogéletkutatás „a jogalkotó és jogalkalmazó 

érdeklődési körén belül figyelembe vesz bizonyos gyakorlati, hasznossági szempontokat is”. 

A terminológiai bizonytalanságok ellenére azért választottam a népi jogélet kutatása 

meghatározást kutatástörténeti áttekintésem címéül, mert a „gyakorlati, hasznossági 

szempontok”, a jogalkotás támogatása időről időre felmerül a hazai kutatások céljaként, 

illetve – hol pro, hol kontra érvként – létjogosultságuk igazolására. Álláspontom szerint a 
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dolgozatomban bemutatott kutatások sokféleségét ez, az intézményesült tudományterülethez 

kevésbé kapcsolódó, ily módon semleges meghatározás tükrözi leginkább. A nemzetközi 

szakirodalomban is van példa a népi jog (folk law), illetve a népi jogélet kutatásának (study of 

folk law) – az itt vázolthoz hasonló – integratív használatára. Az Alison Dundes Renteln és 

Alan Dundes által szerkesztett, a világ különböző pontjairól származó több mint ötven 

tanulmányt közreadó, 1995-ben megjelent válogatás nemcsak címében (Folk Law. Essays in 

the Theory and Practice of Lex Non Scripta), de tartalmában is következetesen a folk law-t 

használja a világszinten még heterogénebb kutatások közös megnevezésére. Vállalt tehát az a 

fogalmi bizonytalanság, amit a cím takar, és a mögöttes tartalom – mi is az a népi jog, mit 

értünk nép, mit jog alatt, mi a kutatások tulajdonképpeni tárgya – csak az egyes kutatások 

ismertetésekor, a kutatók révén tisztul valamelyest. A fogalmi bizonytalanság és az ebből is 

fakadó definíciós kényszer karakteres jellemzője az itt bemutatott kutatásoknak. Talán a népi 

jog területét jellemző, oly sokat emlegetett interdiszciplinaritás működésképtelenségét jelzi, 

hogy nem alakult ki a Dundesék által a beavatott jogászok és néprajzosok közötti boldog 

kapcsolatként körülírt konszenzus, a jog, a néprajz, és – tegyük hozzá – a szociológia 

zökkenőmentes együttműködése hazánkban. Amennyiben idehaza mégis kialakul valamiféle 

tudomány közötti konszenzus a népi jogélet kutatásának relevanciájáról – mint ahogy azt, 

egy, immár nyomtatásban megjelent tanulmánykötet is demonstrálja (Jogi néprajz, jogi 

kultúrtörténet. Budapest, 2009) – az valamely tudományhoz, jelen esetben néprajzhoz, illetve 

esetlegesen az azzal „rokon” antropológiához kapcsolja a kutatásokat. Ezt a remélhetőleg 

fogalmi és kutatás-módszertani tisztulást is hozó, a nemzetközi trendekkel egyező 

„besorolást”, a jogi néprajz megjelölés használatát maximálisan támogatva gondolom úgy, 

hogy a kutatástörténet egy integratívabb megjelölést igényel.  

 

Források  

 

A disszertációm tárgyául választott kutatástörténet komoly előzményekkel 

rendelkezik: a népi jogélet kutatóinak munkái mellett rendelkezésre állnak különböző 

tudományterületek: a jogelmélet, a jogszociológia, és a néprajztudomány tudománytörténeti, 

kutatástörténeti áttekintései, valamint készültek egy-egy megyére, településre vonatkozó 

feldolgozások is. A kiadott források között a népi jogi összefoglaló könyvek, tanulmányok 

mellett számos rövidebb újságcikk, tudósítás, valamint nekrológok, recenziók és különböző 

tankönyvek, valamint a külföldi példák, trendek, a nemzetközi gyakorlat legalább jelzésszerű 

bemutatása segítik a kutatástörténet pontosabb megismerését. Ezek feldolgozása mellett a 
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népi jogéletkutatás történetének hazai sajátosságai miatt nagyban támaszkodom kiadatlan 

forrásokra is. Kutatói hagyatékokra: a témaválasztás okán, elsősorban Tagányi Károlynak az 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található gazdag, jórészt feltáratlan 

iratanyagára, a negyvenévnyi levéltárnoki munkáját dokumentáló, egykori munkahelyén a 

Magyar Országos Levéltárban fellelhető szolgálati iratokra. Bónis György, Tárkány Szücs 

Ernő és Papp László közgyűjteményekben és magánlevéltárban hozzáférhető kézirataira. A 

népi jogéletkutatás 1939 és 1948 közötti időszakát dokumentáló, a Magyar Országos 

Levéltárban található, Népi jogéletkutatás 1939–48. I–II. című csomókra, a Magyar Néprajzi 

Múzeum Etnológiai Adattárban fellelhető kutatási jelentésekre, kéziratos szövegrészletekre, 

levelezésre, társasági iratokra, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában 

található, Tárkány Szücs Ernő aspiránsi képzésével és doktori eljárásával kapcsolatos további 

forrásokra.  

 

Célkitűzés  

 

Kutatástörténeti áttekintésem a népi jogéletkutatás sajátosságára tekintettel főként egyéni 

tudományos teljesítmények egymást követő bemutatásából áll össze, ezek a személyhez kötött 

eredmények hivatkozásokban, recenziókban, utalásokban, idézetekben kapcsolódnak 

egymáshoz, de barátságok (Mattyasovszky Miklós és Tagányi Károly), gyakran mester 

tanítvány viszony (Tagányi Károly–Eckhart Ferenc–Bónis György–Tárkány Szücs Ernő) 

kötik egymáshoz az életműveket. Fontosnak tartom annak dokumentálását, miként 

hagyományozódott, járt „kézről-kézre” ez a kutatási tradíció hazánkban.  

Az általam bemutatott kutatástörténet további két ponton kínál markánsan újat: 

egyrészt Tagányi Károly pályájának és jogszokásgyűjtő programjának középpontba 

helyezésével szeretném hangsúlyozni, hogy Tagányi életműve és azon belül megfogalmazott 

jogszokásgyűjtő programja a hazai társadalomkutatás több területe számára kiemelkedő, 

ugyanakkor ki nem aknázott forrásbázis, melynek jelentőségét alig néhányan ismerték fel. A 

Tagányi által megfogalmazott program, annak ellenére, hogy csak első, a családjogot és az 

öröklési jogot tárgyaló része jelent meg nyomtatásban Tárkány Szücs Ernő Magyar jogi 

népszokások című szintéziséhez mérhető, fontos pillére a hazai népi jogéletkutatásnak. 

Tagányi személyében a magyarországi jogi néprajz első, tudományos igényű hírmondóját 

tisztelhetjük, jogszokszokásgyűjtő programját pedig az egyik legfontosabb, máig mértékadó 

kiindulópontnak tekinthetjük.  
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A másik új szempont, hogy disszertációmban óhatatlanul megjelenik a politika és 

tudomány közötti meglehetősen bonyolult, és időről időre módosuló kapcsolat elemzése. 

Valóban tanulságos kép tárul elénk: a tárgy tudományként történő tematizálása kifejezetten 

politikai indíttatású, jóllehet más a politikai motiváció Darányi Ignác idején, a századelőn, 

más Teleki Pál miniszterelnök 1930-as évek végi időszakában, és megint másféle politikai 

hatások érvényesülnek 1945 után. A hazai kutatástörténeti áttekintésekből a tudomány és a 

politika kapcsolatának elemzése jórészt kimaradt, inkább csak az általánosságok szintjén 

került említésre. Disszertációm alapján úgy látom, a népi jogélet kutatása kapcsán nem 

elégedhetünk meg annak rögzítésével, hogy a magyar társadalomtudomány egészére jellemző 

a politikai, ideológiai túlterheltség. A mindenkori aktuális politika – igaz változó hangsúllyal, 

de – a népi jogélet kutatását erősen áthatotta, a kutatások közvetlen jogpolitikai célok alá 

rendelődtek, illetve az állami jog egyeduralma idején – különösen a jelenkutatások – szinte 

teljesen negligálódtak. A (jog)politikai hatások felülírták a néprajzi, jogtörténeti 

kiindulópontokat, s bár az 1930-as évek végén épp a politikai támogatás tette lehetővé a 

vizsgálatok kiterjedését, ezzel egyidejűleg meg is akadályozták a kutatások 

professzionalizálódását.  

Korábban megfogalmazott kiindulópontom, hogy a népi jog kutatói által összegyűjtött 

anyagok, – melyek gyakran egyedüli dokumentációi egy-egy társadalmi jelenségnek – 

felhasználásához elengedhetetlen a gyűjtők, a gyűjtések módszerének, környezetének minél 

pontosabb ismerete. Az általam adott kutatástörténet végső célja is elsősorban ez, itt és most 

elsősorban Tagányi Károly munkássága kapcsán felvázolni, milyen egyéni életpályákból, 

megfontolásokból, milyen külső hatások következtében jöttek létre az egyes tudományos 

teljesítmények. 

A hazai népi jogélettel kapcsolatos kutatások további sajátosságaként emelhető ki, 

hogy az eredmények jó része kéziratban maradt. Mostanra a célzott kutatásoknak 

köszönhetően a különböző hagyatékokból sorra kerülnek elő az egyes gyűjtések 

cédulaanyagai. Disszertációm – fókuszában Tagányi Károly jogszokásgyűjtő programjával – 

részben ebbe a feltáró munkába is illeszkedik. 

 

Tagányi Károly (1858–1924) – a jogszokásgyűjtés tudományos programja 

 

A népi jogszokáskutatás a századelőn első összegzését Tagányi Károlynak köszönheti. 

Tagányi széles körű nemzetközi kutatástörténeti áttekintésen alapuló, programindítónak szánt, 

A hazai élő jogszokások gyűjtéséről (1919) írt könyve máig kiindulópontja, hivatkozási alapja 
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számos vizsgálatnak Tagányi Károlyt nem szokás a századforduló legjelentősebb tudósai közt 

emlegetni, eredményeit mégis több tudományterület, csak a legfontosabbakat említve – a 

történetírás (historiográfia, művelődéstörténet, helytörténet, gazdaságtörténet, 

társadalomtörténet), néprajz, jogtörténet, szociológiatörténet, nyelvészet – integrálta. 

Méltatlanul elfelejtett tudósunk ő, akinek témaválasztása is jóval univerzálisabb volt, 

mint kortársaié, felfogása nagyban elütött a korabeli magyar történetírók többségétől. Tagányi 

munkája iránt elkötelezett tudós, aki a 19. század végén rendkívüli képességekkel és 

erudícióval próbált meghonosítani több, Európában szintén abban az időszakban indult 

kutatási irányzatot. Szerteágazó próbálkozásai – a modern levéltártani rendező elvek 

adaptálásától a helytörténetírás tudományos megalapozásán keresztül a gazdaságtörténet 

meghonosításáig, valamint az itt részletesebben tárgyalt széles nemzetközi kutatástörténeti 

megalapozású jogszokásgyűjtő programja – azonban túl korainak bizonyultak, s így sokáig 

nem akadt követőjük. Megjelent publikációinak számbavételével, valamint munkássága olyan 

kevéssé ismert részleteinek kidomborításával, mint a helynevekről, a magyarosításról 

folytatott vitája, a Karácsonyi–Tagányi polémiában kidolgozott érvrendszere, illetőleg a 

magyar mezőgazdaság-történet megírását célzó kezdeményezései, nemcsak azt próbáltam 

bemutatni, hogy milyen sokrétű kutató volt, hanem azt is, milyen elágazások mentén jutott el 

jogszokásgyűjtő programja megfogalmazásához. 

Legfontosabb újítása, hogy egyre szélesebb forráskört vont be vizsgálataiba. Az 

adatgyűjtést – és levéltárosként az adatok rendezését – mintegy első lépésnek tekintette, 

melytől a „tudományos munkafelosztás korában” elkülönül az adatok feldolgozása, az 

elemzés. Tiszteletet parancsoló adatgyűjtő és rendszerező munkája, levéltár-ismertetései, 

levéltártani elvei nem csupán újdonságukkal tűntek ki. Az általa lefektetett alapok – bár 

évtizedekkel később és nem közvetlenül az ő munkássága nyomán – idehaza is a levéltártan 

legfőbb rendező elveivé lettek. Az adatok feldolgozására tett kísérletei közül kiemelhető, az őt 

az Akadémiába bejuttató A földközösség története Magyarországon és hasonló jelentőségű az 

Erdészeti Oklevéltárhoz fűzött bevezető tanulmánya is. Megjelenésükkor (1894–1896) 

Tagányi már egy újabb forrásbázist látott a néprajzi gyűjtésben. Bár ő maga sohasem művelte, 

de széles nemzetközi kitekintéssel nyomon követte a korszakban kibontakozó új tudomány 

eredményeit, és levéltári kutatásaival ötvözve építette be munkáiba azokat. Kifejezetten 

néprajzosok számára megfogalmazott gyűjtőprogramja, A hazai élő jogszokások gyűjtéséről 

több évtizedes gyűjtőmunkának az eredménye, melynek csak első része jelenhetett meg, a 

tervezett további fejezetek, ahogy Tagányi munkásságának nagyobb része máig kéziratban 

maradt. A Tagányi-hagyaték feldolgozásának feladata nem sorolható egyértelműen egyetlen 
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diszciplína illetékességi körébe sem, talán ebből következően is, feldolgozottsága rendkívül 

töredékes. Dolgozatom egyik legfontosabb eredményének tekintem, hogy megkezdtem a 

hagyaték szisztematikus feldolgozását, és elkészítettem Tagányi Károly műveinek jegyzékét. 

Reményeim szerint ez utóbbi kiindulási pontként szolgálhat, – egyúttal ösztönzőleg hat – 

életműve alaposabb megismeréséhez.  

Tagányi Károly pályája a 19. század végén a hazai néprajzi kutatások 

kibontakozásával egy időben indul, a korszak alapvetően pozitivista történelemszemlélete 

nála erős gazdaság- és társadalomtörténeti érdeklődéssel társult. Tagányi tulajdonképpen az 

Árpád-kor társadalomtörténeti kérdéseit vizsgálva jutott az általa „összehasonlító etnológiai 

jog- és társadalomtudománynak” nevezett diszciplína műveléséhez. A történetíró Tagányi 

néprajzi területre tett kirándulása, melynek leglátványosabb szakasza a Magyar Néprajzi 

Társaság elnöki posztjának betöltése (1920–1924) ugyanakkor fokozta elszigetelődését a 

történelemtudományban.  

Tagányi már ismert tudósként, mintegy negyven évvel az első történeti tanulmánya 

megjelenését követően, a Magyar Néprajzi Társaság 1917. évi március 28-i választmányi 

ülésén tartott előadást a hazai élő jogszokások gyűjtéséről, melyet Herrmann Antal a magyar 

néprajztudomány fejlődése szempontjából korszakalkotó jelentőségűnek minősített. Az 

előadás kibővített anyaga A hazai élő jogszokások gyűjtéséről cím alatt hamarosan meg is 

jelent az Ethnographiában (1917–18), majd 1919-ben könyv alakban a Néprajzi Könyvtár 

sorozatban, illetve 1922-ben németül is kiadásra került. A megjelenéssel egy időben, 1919 

elején Tagányit főlevéltárnokként nyugdíjazták; életének hátralevő részében a 

néprajztudomány szolgálatában állt. A Tagányi által megfogalmazott, az „élő, megíratlan, jogi 

alakba nem öntött jogszokások, jogi szertartások és jelképek” tanulmányozását indítványozó, 

tisztán tudományos program – teljesen elhagyva a századforduló öröklési jogi gyűjtéseiben 

felmerült gyakorlati célt, a jogszokások jogalkotásban való felhasználását – befejezetlensége 

ellenére is koherens, a gyűjtések irányát, módszerét pontosan kijelölő „irodalmi kalauz”. Az 

elsősorban problémafelvetésre szánt, alapos néprajzi, nyelvészeti és jogtörténeti szaktudással 

megfogalmazott program azonban csekély visszhangra talált. A jogszokások gyűjtése – 

szemben több más, Tagányi által kidolgozott kutatási iránnyal – nem vált elismert kutatási 

témává.  

Dolgozatomban bemutatom Tagányi jogszokásgyűjtő programjának fogadtatását, 

hatását, ismertetem folytatását, különös tekintettel a Tagányi által megfogalmazott, a 

megjelent családjogi és öröklési jogi fejezeteket kiegészítő, mindezidáig kéziratban maradt 

részletekre. Tagányi könyve első részének megjelenését követően tovább dolgozott. Az 
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Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, Quart. Hung. 2278. Tagányi Gyűjtemény. Jog 

és szokásjog. Ősi jogi és szokásjogi általánosság – bibliográfia. Hazai jog és jogszokások. 

Birtok – büntető – házassági és kötelmi jog. Magyar jog külföldi hatása című dossziéban a 

megjelent családjogi és öröklési jogi fejezetek jegyzetei, kéziratai, korrektúrái mellett – 

borítékba rendezve – megtalálhatók a tervezett folytatás anyagai is. Ezt, a jogszokáskutatás 

szempontjából különös jelentőségű irategyüttest, és sajnos a Tagányi-hagyatékot általában, a 

népi jogélet későbbi kutatói nem ismerték, így természetszerűen nem is meríthettek belőle. 

Tagányi a megjelent, első, családjogi s öröklési jogi részen túl további három fejezethez 

gyűjtött anyagokat. A második, dologi jogi rész munkacíme: Dologjog, vagyonjog, 

vagyonjogi igazság szokásai, birtokjog, a tervezet szerint a harmadik rész a kötelmi jog 

jogszokásait, és végül a negyedik, Büntetőjog, perjog, kiegyezési rendszer címmel a 

büntetőjogi, eljárásjogi, illetve mai szakkifejezéssel élve a mediációs/közvetítői eljárás 

jogszokásait ölelte volna fel. A több száz jegyzet mellett Tagányi megfogalmazta 

jogszokásokról írott könyve befejezését is, melyben összegzi a jogszokáskutatás célját, 

valamint részletes útmutatást ad a gyűjtésre vonatkozóan. A szerző célja a tervezett munkához 

szükséges jegyzetek készítése, a „cédulázás” volt, nem publikálásra szánta feljegyzéseit, 

rendkívül gazdag anyaggyűjtése azonban mindenképp publikálásra érdemes, értékes forrás. 

Disszertációm kutatástörténeti hangsúlya, a kéziratanyag hatalmas mennyisége, valamint a 

feldolgozás során felmerült kérdések-problémák miatt, dolgozatomban csupán bemutatom a 

forrásegyüttest: mely témákat, milyen hangsúllyal és mélységben dolgozott ki Tagányi, 

egyúttal javaslatot teszek arra, mit, milyen formában lenne érdemes közzétenni a kéziratok 

közül. 

 

Kutatástörténet két összegzés között 

 

Disszertációmnak, a hazai népi jogéletkutatás két meghatározó összegzése (Tagányi Károly 

1917–1918 és Tárkány Szücs Ernő 1981) közötti kutatástörténetnek is egyik meghatározó 

vezérfonala a „Tagányi-hatás” vizsgálata: a későbbi korok kutatói mennyire ismerték, miként 

értékelték, mennyire építették be munkájukba Tagányi eredményeit.  

Néhány évvel Tagányi halálát követően, a húszas évek végén – elsősorban a német 

Künssberg eredményei nyomán – két újabb program került meghirdetésre. A jogtörténész 

Bruckner Győző, a Miskolci Jogakadémia dékánja a jogtörténetírás szolgálatába állítható 

néprajzi források, „jogi vonatkozású néphagyományok” fontosságára hívta fel a figyelmet. A 

néprajzos Szendrey Ákos Tagányi felhívására és a külföldi néprajzi indíttatású kutatások 
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nyomon követésével kezdte meg a népi jogszokások gyűjtését és rendszerbe foglalását. A 

programindítókon túl, mindketten esettanulmányokat is megfogalmaztak, Bruckner az 

ősmagyar jogéletről (1934), Szendrey a székelység jogszokásairól közölt rövid tanulmányt 

(1930).  

E néhány elszórt kísérlettől eltekintve – a népi jogélet kutatása programszerűen csak a 

harmincas évek végén indult meg, a Györffy István vezette Országos Táj- és Népkutató 

Intézet keretein belül. Györffy 1939-ben Bónis György, Fél Edit, Szendrey Ákos és Papp 

László részvételével munkacsoportot szervezett a „népi jogszokások és jogi 

néphagyományok” gyűjtésére, mely később kibővült: Viski Károly és Hofer Miklós is 

bekapcsolódott a munkába. Részletes munkatervet dolgoztak ki, és sor került egy általános 

kérdőív összeállítására, amely a tervek szerint egy, az egész országra kiterjedő kutatás 

alapjául szolgált. A grandiózus tervek megvalósításához Györffy az Igazságügyi 

Minisztérium támogatását kérte. A megkeresés nyomán a minisztérium először csak kívülről 

segítette a kutatásokat, Györffy 1939-ben váratlanul bekövetkezett halála után azonban egyre 

inkább átvette a kutatások irányítását, ami jól dokumentálhatóan a szakmai szempontok 

háttérbe szorulásával járt együtt. Ezzel együtt, már nagyságrendje miatt is – 137 községre 

vonatkozóan érkeztek be a teljesen vagy részben kitöltött kérdőívek – ez az időszak tekinthető 

a hazai népi jogéletkutatás „fénykorának”. A falukutató mozgalomhoz kapcsolódva 

kutatótáborok szerveződtek: Bónis György irányításával a Garam völgyében (1941) és 

Erdélyben, Kalotaszegen folytak vizsgálatok. Itt indul a pályája Tárkány Szücs Ernőnek, aki 

Bónis tanítványaként vált a népi jogszokások elkötelezett gyűjtőjévé. Fél Edit a Komárom 

megyei Martoson a nagycsalád jogszokásait kutatta, Papp László Kiskunhalason végzett 

kutatómunkát (1941), a gyűjtések eredményeit kismonográfiákból ismerhetjük meg. Bár a 

gyűjtések során ugyanaz a kérdőív szolgált kiindulópontként, a gyűjtések meghatározó 

személyei folytán az eredményekben és következtetésekben jelentős – a hazai jogi néprajz 

útkeresése során támpontokat nyújtó – különbségek mutatkoztak. Papp László Kiskunhalasról 

írott könyve kapcsán vita indult a Társadalomtudomány hasábjain (1942–43), melyben a népi 

jogélet kutatói az első, kívülről, a jogelmélet oldaláról megfogalmazott bírálatra kényszerűen 

újrafogalmazták álláspontjukat. A nagyszabású kérdőíves felmérés eredményei mellett 

különösen jelentősnek, példaértékűnek tartom Tárkány Szücs Ernő Mártély népi jogéletét, és 

Fél Editnek a martosi nagycsalád jogszokásait bemutató elemzéseit. 

Annak ellenére, hogy a háború ellehetetlenítette a gyűjtéseket, és a már meglévő anyag 

nagy része is elveszett, a gyűjtések két meghatározó személyisége Bónis György és Papp 

László tovább dolgozott. Papp a népi jogéletkutatás céljának, módszerének pontosítására 
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törekedett(1948), Bónis György pedig, újabb programadó cikkek megfogalmazása mellett, 

tanítványaival a gyűjtéseket is újraindította. Immár a szegedi egyetem berkein belül, az 

Alföldön folytatott kutatásokat (1948). Ebben az időszakban új műhely is alakult az Egri 

Jogakadémia Szociográfiai Intézetében a jogszokások gyűjtésére (1947), illetőleg ekkor 

jelentkezett első közleményeivel Venczel József tanítványa, Imreh István is, aki a 

földközösségekből kinőtt faluközösségeket vizsgálva több ponton kapcsolódott Tagányi 

életművéhez.  

1948 után, az államszocializmusban nem volt helye a népi jogéletkutatásnak. 

Kezdetben a kutatások előképének tekintett történeti jogi iskola és Carl von Savigny munkáját 

kigúnyoló hegeli kritika kötelező adaptálása, 1956 után pedig, a gyűjtések 

hungarocentrikusnak bélyegzése együtt járt a kutatások teljes ellehetetlenítésével. A 

jogtudományon belüli ideológiai-karbantartó szerepe miatt központi jelentőséggel bíró 

jogelmélet – a jogrendszert az állam által kibocsátott normákra redukáló szovjet dogmatika 

kényszerű adaptálása során – egyenesen a kutatások tárgyát, a népi jog létezését kérdőjelezte 

meg. Csak jóval később, a jogrendszer pluralitását hangsúlyozó jogszociológia térnyerésével 

enyhült ez a szemlélet. Meggyőződésem, hogy a jogi néprajz nem nélkülözheti a jogelmélet és 

a jogszociológia elméletképző törekvései során kikristályosodott fogalmi alapvetést, ezért 

utalok a fontosabb eredményekre. 

Tárkány Szücs Ernő, a magyar, s egyben az európai jogi néprajz emblematikus alakja, 

ebben az időszakban is folytatta kutatásait. Késve – így csak korlátozottan – kiteljesedett 

tudományos pályája többszörös megszakítottságával a korszak hű tükre. Tárkány Szücs Ernő 

1948 után gyakorlatilag egy személyben, figyelmet fordított az előző korszak eredményeinek 

feldolgozására, miközben levéltári kutatásai nyomán újabb és újabb népi jogélettel 

kapcsolatos témákat dolgozott fel. Az ideológiakritika enyhülésével egyre több publikálási 

lehetőséget kapott: míg a negyvenes évek végén csak az általa szerkesztett hódmezővásárhelyi 

lapban, a Puszták Népében jelenhettek meg népi jogélettel kapcsolatos írásai, egy évtizednyi 

kihagyás után, a hatvanas évek elején levéltári kutatásokon alapuló, történeti-néprajzi 

tematikus monográfiákkal jelentkezett, a jobbágyok végrendeleteiről (1961, 1966), illetve a 

jószágok égetett tulajdonjegyeiről (1965). Az évtized végén közreadta az első, európai jogi 

néprajz eredményeit áttekintő tanulmányát (1967). Mindezt a Nehézipari Minisztériumban, 

dolgozó szakjogászként tette. A korszakra jellemző, hogy Tárkány Szücs európai kitekintésű 

dolgozatai magyar nyelven csak közel egy évtizeddel később, az újvidéki Létünk című 

folyóiratban jelenhettek meg (1975, 1976) Jugoszláviában, ahol rendszereken átívelő 

akadémiai tradíciói vannak a délszláv jogszokások (pravnih običaja) gyűjtésének. A hetvenes 
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évek közepétől, Tárkány Szücs immár az MTA Néprajzi Intézete tudományos munkatársaként 

adja közre a házasságkötés, vásárok, a bányászat jogi népszokásait bemutató tanulmányait, s a 

kutatástörténet számára különös jelentősséggel bíró megemlékezéseit a népi jogélet hazai és 

külföldi kutatóiról. Tárkány Szücs Ernő négy évtizednyi gyűjtése eredményeit csak 1981-ben 

jelentethette meg. A Magyar jogi népszokások egyszerre kutatástörténeti áttekintés, egyúttal a 

hazai népi jogéletkutatás addigi eredményeinek, és természetesen a szerző gyűjtőmunkájának 

– mára két kiadást megélt – szintézise, mely ma is érvényes elméleti alapvetésként beváltotta 

a népi jogélet kutatóinak reményeit.  
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