
Tárkány Szücs Ernő inspirációi 

/ „…hogy talán kedvet kap a jogi népszokások kutatására  is”/ 

Bevezető gondolatok 

 Közismert, hogy „habent sua fata libelli” azaz a könyveknek meg van a maguk sorsa, de ez igaz lehet 

a beléjük írt dedikációkra is. Az alcímben idézett ajánlást 1981.március 17-én jegyezte be számomra 

Tárkány Szücs Ernő az akkor megjelent szintetizáló műve, a Magyar jogi népszokások első oldalára. 

 

Az ide fűződő történet röviden a következőkben foglalható össze. Jogászként 1975-ben végeztem a 

Pécsi Tudományegyetemen. Lakóhelyemen, Székesfehérváron a közigazgatásban helyezkedtem el, de 

egyidejűleg a néprajz is érdekelt. A parasztság hagyományos életéről rengeteg könyvet, tanulmányt 

olvastam el, magam is gyűjtöttem ebben a témakörben, és több publikációm is megjelent. 

Tevékenységemet természetszerűen determinálta az egyetemen illetve a gyakorlatban megszerzett 

jogi ismeret illetve a jogászi szemléletmód.  

 

Lukács László néprajzkutató barátom annak idején , névnapom alkalmából – jó szokása szerint – 

könyvvel kívánt felköszönteni. Így vásárolta meg Tárkány Szücs Ernő még szinte nyomdaszagú művét 

és a szerzővel – 48 órával József nap előtt – rögvest dedikáltatta. Sokan ismerjük Lukács Lászlót, és 

tudjuk róla, hogy gesztusai mögött sokszor távolabbra mutató célok is meghúzódnak. Ezúttal is így 

történt. Látva jogi alapképzettségemet, ismerve a jogtörténet és a néprajz iránti érdeklődésemet, úgy 

gondolta, üdvös lenne, ha kutató munkámat a jogi népszokások irányába is kiterjeszteném. A 

legméltóbb, leghatásosabb eszközt erre Tárkány Szücs Ernő könyvében lelte meg, ráadásul a szerző 

direkt felhívásával megerősítve.  

Ezzel illetve a kötet átadásával kezdetüket vették Tárkány Szücs Ernő rám gyakorolt inspirációi. 

Tényleg ő indított el a  jogi néphagyományok kutatása terén. Mindenekelőtt vaskos kötete 

átolvasására inspirált. Ez szellemi élményt jelentett, ismereteimet bővítette, illetve rendszerbe 

foglalta azt, amit részben tudtam, esetleg sejtettem vagy új ismeretként olvastam. Néha elragadott a 

hév: felborítva az oldalak sorrendjét, egy-egy fejezet vagy jogintézmény kedvéért előre lapoztam, 

aztán visszatértem, vagy volt amit többször is átrágtam.  

Ami a tárgyi ismereteknél is lényegesebb volt, az a gondolkodásomra, szemléletemre gyakorolt hatás. 

Bizonyos fogalmaknál,jogintézményeknél,a merev, csak az egyedülit, a kizárólagost elfogadó 

szemlélet változását. Tehát azonosulás azzal, hogy vannak más nézetek, vélemények, hogy voltak jogi 

népszokások.  

A jogtudományi  környezet 

Az 1970-1980-as évek szocialista jogtudománya kifejtette véleményét a szokás-jogszokás-szokásjog –

jog kérdéskörrel kapcsolatban is. Pontosabban a szokással és a jogszokással, népi jogszokással alig 

foglalkozott, hosszabban érintette viszont a szokásjogot, és részletesen elemezte a jogot, mint 

normát. Ennek kapcsán dogmaként szögezte le, hogy a jogi norma az uralkodó osztály akaratát fejezi 

ki, annak léte kizárólag az államhoz köthető. 



A korszak állam-és jogelméleti egyetemi tankönyvében Szotáczky Mihály azt írta: A társadalmi 

osztályok előbb vagy utóbb létrehozzák az életfeltételeikkel összhangban álló erkölcsi, szokás- és 

illem szabályaiknak rendszerét. Jogi normát alkotni azonban csak az uralkodó osztály képes. Általa az 

alapvető társadalmi viszonyok és magatartások nyernek jogi szabályozást. A további, egyéb 

társadalmi viszonyok szabályozása tartozik más társadalmi normarendszerek, így az erkölcs, az illem 

és a szokás körébe.1 

A szocialista jogelmélet a népi jogszokásokról, a népi jogéletről – a korábbi gazdag publikációs anyag 

ellenére - nem kívánt tudomást venni, annak létét szinte  kizárta, vagy egyszerűen nem szól róla.  

Még a szokásjog létezését is csak az állammal összefüggésben tudta elképzelni. Ugyancsak Szotáczky 

Mihály írta: „ A szokást állami szervek döntései, főleg a bíróságok emelik jogi rangra, 

következésképpen a szokásjog is állami jog.” A szokásjogi normák is megfelelnek a jogi norma 

jellegzetességeinek, mert állami akaratot, az uralkodó osztályét, fejezik ki, és államilag 

szankcionáltak. A szokásjog keletkezésének tipikus útja, hogy a jogalkalmazó állami szervek konkrét 

jogeset kacsán hozott döntéseikben elismerik a kialakult szokásokat és ténylegesen szankcionálják. 

Így a jogalkalmazói jog is jogforrás. „ A szokásjog is állami jog, azaz állami szervek által létrehozott, 

szentesített és kikényszerített norma.” A szokásjognak három eleme, egyben feltétele van: 1. A 

magatartás huzamos időn át való tényleges megvalósulása. Tehát a szokásnak megszakítás nélkül, 

folyamatosan érvényesülnie kell a társadalomban / általános szokás / , vagy annak egyes közegeiben 

/ partikuláris szokás /. 2. A szokás tartalmának több-kevesebb pontossággal megfogalmazhatónak  

kell lennie. 3. A szokás  jogi jelentőségének állami elismerése. A második és harmadik feltételt a 

bíróságok illetve a jogalkalmazó szervek teremtik meg. A szocialista jogelmélet azt vallotta, hogy 

olyan szokásjog, mely az állam szerveinek közreműködése és állami kényszer nélkül keletkezett volna, 

nem létezik. A szokás kisebb részt a törvényhozói elismerés, tipikusan azonban a jogalkalmazó 

szervek általi kikényszerítés aktusa emelte jogi rangra. A szokás eseti állami kikényszerítése 

önmagában még nem szokásjog, hanem csak akkor, ha az állam törvényhozó vagy jogalkalmazó 

szervei a tartós követést eltűrik, vagy egyenesen előírják.2 

Szamel Lajos az államjogi stúdium keretei között még keményebben fogalmazott: „Nincs jog állam 

nélkül, nincs nélküle szokásjog sem. Valamely állami szerv gyakorlata szükséges ahhoz, hogy a szokást 

jogi rangra emelje.” Egyrészt így volt ez a törvény előtti és még inkább így van a törvény létezése 

utáni szokásjoggal. A szokásjogról a szocialista jogirodalom már lehántotta a burzsoá jogtudomány 

által rárakott misztikus burkot, merni kell tehát a szokásjog fogalmát a lomtárba helyezni. A 

szocialista jogban a szokás, mint jogforrás egyébként is jelentéktelen helyet foglal el, nem 

egyeztethető össze a szocialista törvényességgel.3 

Valamivel megengedőbben fogalmazott Bihari Ottó, szintén az államjog keretei közt. Szerinte a 

szokás valamely állandóan követett gyakorlat, amely mögött az húzódik meg, hogy ezt a gyakorlatot 

helyesnek, követendőnek tartják. A szokás egy magatartás szabályt fejez ki. Szokásjogról pedig akkor 

van szó, ha az uralkodó osztály egyes szokásokat annyira jelentősnek tekint, hogy állami 

szervezetével segíti azok kikényszerítését, biztosítja érvényesülésüket. A szokásjog különösen a 

feudális társadalomban volt túlnyomó súlyú. A kapitalista állam rendszerében már a törvényesség 

gyengítését jelentette. A szocialista államban a szerepe ehhez képest csökken, de azt nem lehet 
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mondani, hogy Magyarországon nincs szokásjog. A szocialista jogtudomány elfogadja a 

törvénykiegészítő és törvénypótló szokásjogot, de a törvényrontót elveti.4  

Még a jogtörténész Csizmadia Andor is így írt a korai feudalizmus idejének normáiról :” A még 

államba nem szerveződött magyarság törzseiben vagy nemzetségeiben is élt számos 

magatartásszabály, amelyeknek megtartását a törzshöz vagy nemzetséghez tartozóktól elvárták. A 

szokások sokasága alakult ki az emberi élet egyes megnyilvánulásainál. Ezek a szokások az állam 

megalakulása után amennyiben jogi tartalmúak voltak, jogi szokásokká lettek, és akkor az állam a 

maga eszközeivel érvényesülésüket kikényszerítette, így szokásjoggá váltak. 5 

A szocialista jogtudomány által kialakított ilyen környezetben, jogfelfogás mellett készítette el 

Tárkány Szücs Ernő összefoglaló művét, melynek középpontjában a jogszokás állt. Kulcsár Kálmánnak 

a könyvhöz fűzött utószava és más alkalommal tett kiállása6 némi segítséget nyújtott a szerzőnek, de 

hosszabb időnek kellett ahhoz eltelni, hogy a jogtudomány illetve az említett gondolatokon felnőtt 

jogász nemzedékek véleménye, álláspontja változzék. 

Hatása a kutatómunkára 

Tárkány Szücs Ernő újabb, mondhatni második inspirációja személyemet illetően abban nyilvánult 

meg, hogy 1981 őszétől Lukács László és Lackovits Emőke néprajzkutatók meghívására vállaltam a 

Káli-medence történeti és néprajzi kutatásában a részvételt, mégpedig a népi jogélet területén. 

Mondanom sem kell, hogy kutatásom irányának, részterületeinek meghatározásánál, a szóbeli 

gyűjtést segítő kérdőív összeállításánál elsőrendűen támaszkodtam Tárkány Szücs Ernő többször 

említett művére. Természetesen mások munkáiból is merítettem, így különösen Tagányi Károlyt, 

Szendrey Ákost, Papp Lászlót, Fél Editet, Csizmadia Andort kívánom megemlíteni. Degré Alajossal, 

írásain túl, a személyes beszélgetések jelentettek sokat számomra.  

A gyűjtésnél , feldolgozásnál, a tanulmányok összeállításánál egyaránt iránymutatást vagy legalább 

támpontot, fontos adalékot jelentettek Tárkány Szücs Ernő munkái. Mert természetesen időközben 

megismertem a jeles jogtudósnak a kalotaszegi és a mártélyi népi jogélettel kapcsolatos illetve egyéb 

munkáit. 

A Káli-medence népi jogéletének kutatása kapcsán az 1980-as években 8 esztendőn  át hosszú 

heteket töltöttem a helyszínen, a terepen, ahol azóta  jórészt elhunyt, a hagyományos paraszti és 

kisnemesi társadalmat ismerő kiváló adatközlőkkel beszélhettem, családi levelesládákba , egyházi és 

állami irattárakba, levéltárakba tekinthettem bele. A gyűjtött anyag egy részét publikáltam. Így írtam 

a kisnemesi hagyományok továbbéléséről, a falutörvényekről, a kővágóőrsi nemesi közösség 

igazgatási tevékenységéről, egyes községek vásárjogáról, az iratok megőrzéséről, a  móringlevelekről, 

egy sajátos erdőbirtokosságról. A dologi jog területét érintően a tulajdonjelekről, a határjelekről, a 

határvitákról, a telki szolgalomról, a közös kutak használati jogáról. A kötelmi joghoz kapcsolódóan a 

ledolgozásról, a pénzkölcsönzésről, a pásztorgyerekek állatőrzéséről, a tilosban ért állatokról. A 

szankciók alkalmazásánál a megszégyenítő büntetések és az egyház fegyelmező szerepe került szóba.  
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Külön meg kell említenem az öröklési szokásokról megjelent tanulmányomat. Ennek legfőbb 

inspirálója ugyanis Tárkány Szücs Ernőnek egy másik műve, az 1961-ben megjelent Vásárhelyi 

testamentumok volt. A szerző alapossága, szakszerűsége az olvasás során elvarázsolt. Ezen az érzésen 

az sem változtatott, hogy én a gyűjtésnél és az írásba foglalásnál más módszert, szempontokat is 

figyelembe vettem. 

A Magyar jogi népszokások című kötetben a társadalmi kényszerek, azon belül a népítéletek közt 

található utalás a gyújtogatók megégetésére. 7 Az itt leírt gondolatok és Degré Alajos e tárgykörben 

megjelent tanulmánya8 indítottak arra, hogy a szándékos gyújtogatással összefüggésben a jogi 

szabályozást, az ítélkezési gyakorlatot, a szokásjogot és a nép körében tovább élő jogszokásokat 

időben és térben alaposabban megvizsgáljam. Az újabb és újabb eredményeket hozó kutatás nyomán 

a tavalyi évben már a bővített tanulmány is megjelenhetett.9  

Konfliktus feloldás egy közösségben 

 

Végezetül konkrét példán keresztül is be tudom mutatni Tárkány Szücs Ernő könyve egyik fejezetének 

vagy mondhatni az ottani jogintézménynek inspiráló hatását. A szerző megemlítette, hogy a jog 

funkciói közé tartozik a személyi konfliktusok megoldása. Aztán felsorolt a jogi népszokások köréből 

néhány eljárási módot, eszközt, mely alkalmas volt a nézeteltérések, viták, konfliktusok feloldására – 

állami szerv, hatóság közbejötte nélkül. Ezek az eljárások általában harmadik személy 

közreműködésével történtek.10 Jómagam a kötetben leírtak felhasználásával vizsgáltam meg, hogy 

Fejér megyei Sárkeresztes jórészt református  vallású paraszti közösségében  / illetve tágabban a 

Móri-völgyben / a 20. században, különösen annak első felében, milyen módon történt a konfliktusok 

feloldása harmadik személy közreműködésével. Az ilyen személyek, közvetítő illetve eldöntő 

szerepét, a vita, a konfliktus résztvevői általában elfogadták, de természetesen nem mindig. 

1. 

Legelőször a községi bírót kell megemlíteni. Korszakunkban a közigazgatás legalsóbb fokú egységére, 

a községre elsősorban az 1871:XVIII.tc., majd az 1886: XXII. tc. vonatkozott. Ezek határozták  meg – 

többek közt – a képviselő testület, az elöljáróság, a bíró és a jegyző feladatait. A felsőbb közigazgatási 

hatóságok rendeleteit és a községi képviselő testület határozatait a községi elöljáróság hajtotta 

végre. Nagyközségben, így Sárkeresztesen, az elöljáróság állt a bíróból, a törvénybíróból, a legalább 4 

tanácsbeliből, a jegyzőből, a közgyámból és az orvosból. Az elöljáróság nem volt testületi hatóság, az 

intézkedés joga a bírót és a jegyzőt rendszerint együtt  illette  meg.11 

A bírót a községi választópolgárok egyeteme választotta, és általában nagy tekintéllyel bírt. Így volt ez 

Sárkeresztesen is. Igen gyakran több alkalommal is megválasztották e tisztségre ugyanazt a személyt. 

Sárkeresztesen az előző századforduló körül Dávid Józsefet / 1856-1939 / vagy öt alkalommal ültette 

a község a bírói székbe, fia, Dávid Sándor/sz.1880 körül / pedig a két világháború között háromszor 
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kapott bizalmat. Mindegyikük a méltóságot jelképező, tekintélyt növelő, egyenes, kemény könyék 

magasságig érő bíói bottal, a somfabottal  járt. 

A bíróhoz az egymással konfliktusba kerülő személyek nem egyszer fordultak. Mégpedig mind a bírói 

hatáskörébe tartozó, mind az azon kívüli ügyekben. A viták eldöntése, konfliktusok feloldása így 

részben jogszabályi keretek közt, részben a népi jogélet által meghatározottan történt. Az utóbbi 

körben a közvetlen, szóbeli eljárás vagy az azonnali cselekvés  volt a jellemző. Legintenzívebb, 

legerőteljesebb megnyilvánulására hozunk példát.  

A 20. század első felében is – ahogy országszerte, úgy a Móri-völgyben – jellemző volt, hogy ha a 

községben baj támadt, szaladtak a bíróért. A bajok közé tartoztak a nagyobb volumenű viták, 

konfliktusok, verekedések. Ezekre különösen bálok, kocsmai mulatságok alkalmával került sor.  A 

nagy auktoritással rendelkező Dávid József jellegzetes karakterét, cselekedeteit jól megőrízte a helyi 

emlékezet. A visszaemlékezésekből kiderült, hogy a szituáció függvényében többféle módszert is 

alkalmazott.  Amikor éjszaka a kocsmában, bálban verekedés tört ki, hozzá siettek, őt keltették föl. 

Ilyenkor kezébe kapta a somfabotot, téli időszakban magára terítette a módosságát is jelző subáját, 

úgy ment a színhelyre. Aztán tekintélyt parancsolóan megállt a kocsmaajtóban. Egy szót se szólt, és 

ez, a puszta megjelenés elég volt a béke megteremtéséhez. Ha még valaki elkiáltotta magát, hogy: 

„Itt a biro!” – a bűnösök mind futottak, amerre láttak. 12 Dávid Józsefről azt is őrzi a szájhagyomány, 

hogy nagyon jól tudta, a verekedések kezdeményezői, okozói esetenként a saját fiai, akik közül hét 

érte meg a felnőtt kort. A szép szál, egymással összetartó Dávid-legények ugyanis fiatal korukban 

virtuskodók, verekedősek voltak. Az  apa, a bíró ezért amikor a bál színhelyére, a kocsmába ért és 

látta, már  olyan a helyzet, hogy  a szó nem használ, botjával a verekedők közibe vágott,  mégpedig 

legelőször a fiait ütötte. Tudta, hogy azok a huncutok, azok voltak a konfliktus kiváltói, meg az igazság 

is így kívánta.  Az erős Dávid-fiúk senkitől sem féltek, csak az apjuktól. Ha meghallották, hogy jön, 

elfutottak előle. Az öreg Dávid persze a többi verekedőt se kímélte. ha kellett, testi fenyítéssel 

büntetett, megszüntette a konfliktust. Utódai viszont már csak a szót használták fegyverként. 

Az irodalmi párhuzam fél évszázaddal korábbi. Petőfi Sándor 1844. augusztusában írta – nyilván falusi 

élményei alapján – A  helység kalapácsa c. szatirikus hőskölteményét. A cselekmény szerint, miután a 

szemérmetes Erzsók kocsmájában a forró vérű legények közt kitört a verekedés, Bagarja uram, a 

béke barátja, a kevésszavú bíróhoz futott, hogy az csillapítsa le a kedélyeket. A bölcs aggastyán botját 

kezébe kapva a helyszínre sietett, hol nem ékesszólásával, de tekintélyével meghunnyászkodásra 

késztette a küzdő feleket.13  

1950-től 1990-ig a helyi tanácsok és szerveik  rendelkeztek, azóta a helyi önkormányzatok és szerveik 

rendelkeznek a községben az igazgatási feladat-és hatáskörrel. A jogszabályokban rögzítésre került, 

hogy a település lakói és szervezetei között felmerülő jogvita, különösen birtokvita, szabálysértési  

vagy gyámügy  esetén mely hatóság az eljárásra jogosult illetve kötelezett. Elsősorban a VB titkár 

majd a jegyző illetve – a szűkebb közigazgatási körön túl -  a rendőrség és a bíróság kapott ezek 

vonatkozásában hatáskört.  

Megfigyelhető volt azonban a Móri-völgyben, hogy a települések lakossága, főleg az idősebbek, tehát 

a hagyományos  paraszti világból érkezők, szívesebben fordultak a tanácselnökhöz, helyetteséhez, 
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illetve a rendszerváltás után a polgármesterhez, esetleg az alpolgármesterhez. Különösen, ha férfi 

töltötte be az említett posztot. Az így megkeresett személy – napjainkhoz közeledve egyre inkább - jó 

részt elhárította az ügyintézést magától, jogszerűen hivatkozva a hatáskör hiányára. Korábban 

azonban nem egyszer informális eljárásban, a jogszabályi rendelkezésektől eltérően, az írásbeliség 

mellőzésével igyekezett a vitát, konfliktust oldani, az ügyet elintézni. Családon, rokonságon belüli, 

szomszédok közötti viták lehettek ilyenek. 

Kétségkívül tovább élt itt az a gyakorlat, ami 1950 előtt a községi bíró tevékenysége révén kialakult. A 

tanácselnökök, polgármesterek többször azért is vállalták a feladatot, hogy szerepüket a lakosság 

előtt hangsúlyozzák, illetve alkalmasnak tartották magukat az ügy elintézésére. Az elutasítás oka 

pedig nem csak a hatáskör hiányában keresendő, hanem abban is, hogy felmérték, a konfliktusos 

helyzettel érintkezés általában nem növeli a népszerűséget.  

Sárkeresztesen 1970 körül a tanácselnök-helyettes azzal utasította el a fiára panaszkodó anya 

vitájának intézését, hogy „ahogyan kötözködtek, úgy oldozkodjanak is!” Tehát nem kívánt részt venni 

az összeveszett felek kibékítésében, a viszonyok rendezésében. Az egész község által ismert és 

alkalmazott szólásban szereplő kötés  és oldás fogalmakat, ő is egy vitával és annak feloldásával 

kapcsolatban használta. / Az ország más részeiből ugyanis ismert a hiedelemvilágból, a varázslás 

köréből az alkalmazása./ 

2. 

A község lakosságának zöme - az uradalmi cselédeket kivéve- a református hitet tartotta. Vizsgált 

korszakunkban a presbitérium az egyházközségi tagok konfliktusában vizsgálati vagy békéltető 

eljárást nem végzett. Viszont a nagy tekintéllyel rendelkező lelkészeknek szerepük volt a konfliktus 

feloldásában, az erkölcsös, tisztességes magatartás megkövetelésében. A tiszteletesi minőségben 

Babay Kálmán / 1862-1933, Sárkeresztesen szolgált 1892-től l1930-ig /, Barsi Miklós / 1905- ?, 1931-

1932 /, Csomasz Tóth Kálmán / 1902-1988, 1932-1938 /  és Németh Lajos / 1906-1983, 1938-1970 / 

követték egymást. Ha vitát, veszekedést tapasztaltak, az érintetteket  a templomban kiprédikálták, az 

esetetüket  példabeszédbe foglalták. Az is előfordult, hogy istentisztelet után, a templom előtt vagy 

más alkalommal az utcán szóltak a részes személyeknek, sőt, tudunk esetről, amikor a helyszínen, a 

család házánál emelték fel szavukat. A konfliktusok lehettek templomon belüliek, így a templomi 

ülésrendhez, azaz meghatározott ülőhelyhez, vagy templomi civakodáshoz kapcsolódóak. Másrészt 

lehettek családon, rokonságon belüli vagy szomszédok közötti súrlódások, nézeteltérések, 

veszekedések, sőt, verések. 

A nagytiszteletű urak között is voltak azonban különbségek. Babay Kálmán még a 19. századot 

képviselte, nagy tekintéllyel rendelkezett, leginkább ő bírt befolyással a magánélet viszonyaira. Nem 

volt közömbös az sem, hogy testvére,Dezső  látta el a községben a jegyzői feladatokat. Csomasz Tóth 

Kálmánt inkább lekötötte a kultúra,a tudomány, Barsi Miklós pedig nagyon rövid ideig élt a 

községben. A sáregresi  paraszt családból   származó Németh Lajos, mivel hosszú időn át töltötte be a 

tisztséget, 1945 után is vállalta egyes konfliktusok kezelését, a valaki melletti vagy valami elleni 

felszólalást. Akár Babay Kálmán, ő is jól ismerte a község társadalmának viszonyait, szereplőit és a 

második világháború előtti gyakorlatot, szokásokat vitte tovább, alkalmazta – bár egyre csökkenő 

mértékben. A felsorolt lelkészek utódai különböző okokból  erről a terepről visszavonultak, ilyen 

szerepet nem vállaltak. 



3. 

A községben 1737 kh földterülettel rendelkezett a fehérvárcsurgói gróf Károlyi uradalom. Helyben a 

majorokban a gazdasági irányítást az intéző látta el. A cselédek közötti, bizonyos, munkavégzésen 

kívüli, személyes vitákat is  gyakran az intéző döntött el tekintélye, a gazdasági életben betöltött  

szerepe révén. 1945-ig hosszú időn át vitéz Sík István volt az uradalmi főintéző. 

Az uradalomban nyári időszakra vállalt munkát a falubeli vagy máshonnét érkezett parasztokból 

szervezett aratóbanda. Élén az aratógazda vagy más néven a  bandagazda állt, aki szervező – irányító 

szerepet játszott. A bandában támadt személyes ellentétekben, vitákban döntött, azokat lezárta.A 

két világháború között Izmindi Jánost, majd Miklós Lajost bízta meg az intéző az aratógazda 

feladataival. Az utóbbi mintegy két évtizedig töltötte be ezt a posztot, ami önmagában utal 

tekintélyére. 

A kutatás eddig nem nagyon figyelt fel az egyes termelőszövetkezeti elnökök  hasonló szerepére. Bár 

a paraszti gazdálkodás szervezeti keretei, tulajdoni viszonyai teljesen megváltoztak a tsz-ek  1959-es 

megszervezésével, bizonyos hagyományok,szokások, technikák azonban búvópatakszerűen tovább 

éltek. A megalakulástól a rendszerváltásig mindössze négy elnök töltötte be a sárkeresztesi, majd az 

egyesítés után a Sárkeresztes-Mohai Előre Mgtsz elnöki tisztét: Erős Imre / 1919-2008/, Kiss Sándor / 

1912-1978/, Kalamár József / 1922-1986/ és Szurok József / 1946-2000/. 

Az elnökök közül az első kettő származása, habitusa miatt kevéssé számított  konfliktusfeloldónak. A 

másik két elnök sokkal inkább. A középparaszti származású Kalamár József nagyobb tekintéllyel bírt 

mint elődei, már apja is vezető, bíró volt a községben. Ő még benne élt a hagyománytartó faluban, jól 

ismerte azt. Az őt követő Szurok József felsőfokú képzettséggel rendelkezett, de egyaránt értette  az 

egyszerű falusi emberek és az iskolázottak nyelvét. Ezek a vezetők tehát a falu közösségéből kerültek 

ki, rokonságuk révén kötődtek ahhoz, normáit, viszonyait jól ismerték. „ Mindenki búját-baját tudták. 

Szoktak nekik panaszkodni. Elmondták nekik, hogy a másik ember mit csinált velük. Kérték, hogy 

adjanak tanácsot vagy segítsenek.” A konfliktusok nem csak munkahelyiek voltak, hanem azon 

kívüliek is, melyek esetenként a munkahelyen ütköztek ki. Felmerülhettek rokonok és nem rokonok 

közt. A megoldást az jelentette, hogy az elnök mindkét érintettel beszélt, vagy úgy helyezte el őket, 

hogy egymással ne találkozzanak. Aztán akkor valamennyire megbékéltek egymással. A tsz-tagok 

sokszor azért fordultak közvetlenebbül a tsz-elnökhöz, mert a tanácsi emberekben a hatóságot látták.  

A mintegy harminc éves időszak alatt a tsz-ben jelentős változások történtek. Az alapító tagok még a 

paraszti társadalomból érkeztek, annak szokásait, szabályait hozták magukkal. 14 Később a fiatalabb 

nemzedék illetve a más településről érkezők eltérő módon gondolkoztak. Változtak az életviszonyok, 

a külső körülmények, nagyobb lett a gazdálkodó szervezet. Mindezek és további okok a hagyományos 

eljárások visszaszorulását eredményezték. A rendszerváltozás után pedig a tsz átalakulásával, a 

vezető személyében bekövetkezett változással a hagyományos konfliktus feloldó eljárások is 

megszűntek.  

4. 
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A haragos viszony, a feszültség fenntartása nem volt kívánatos, számos hátránnyal járt úgy az 

egyénre, mint a családra, sőt még a közösségre is. Az egymásra utalt, ezer szálon egymáshoz 

kapcsolódó közösségben ugyanis ez az együttélést, az együttműködést jócskán nehezítette. Ezért 

alakultak ki formái, eljárásai, szokásai a konfliktus feloldásaként a haragosi viszony 

megszüntetésének. Másként alakult az eljárás a férfiak illetve a nők között, másként a családon 

belüli, rokon közt illetve a többi falubelivel. 

Szinte szólásként foglalták össze a kibékülés alkalmait, melyek az emberi élet nagy fordulópontjaival 

egyeztek meg. „Lakodalomkor meg temetéskor meg szoktak térnyi a haragosok.” – mondta Berényi 

Jánosné Igari Julianna / 1911-1999/. Egy másik vélekedés szerint:”Körösztülő , lakodalom, temetés 

szógát a békülésre. De az összeveszésre is.” Keresztelőkor nem egyszer azon vesztek össze, 

haragudtak meg egymásra, hogy a több keresztszülő közül ki tartja keresztvíz alá a gyereket. Temetés 

alkalmával pedig a jusson, az örökségen vitatkoztak össze, hogy ki mit jussó vagy gyussú azaz örököl. 

Viszont a családi kibékülést elősegítette, ha a haragost meghívták a lakodalomba, illetve ha valaki 

elment haragosa temetésére.  

Családon belül sokszor könnyebben ment a békülés. Hiszen gazdaságilag annyira egymáshoz voltak 

kötve, egymásra utalva, hogy nem engedhették meg maguknak a tartós haragot. „ Ma összevesztek, 

holnap kibékültek. „ A bölcsebb vagy békülékenyebb odament, odafordult a másikhoz: „ Jó van! 

Ahugyan vót, ugy vót! Ne veszekedjünk!” Konkrét esetet is említettek : „ A mieink összevesztek 1939-

ben, mikor öregapám megha/l/t. Összevesztek a szöllőn meg a pézen. Asztán mikor édesanyám 

megha/l/t, négy év múlva, 1943-ban, a temetéskor kibékültek.” 

A férfiak rendszerint ital mellett békültek meg egymással. Bizonyos közösségi alkalmak, együttlétek 

szolgáltak erre, mikor pálinka vagy bor került az asztalra, ami oldotta a feszültséget. Az egyik szólt a 

másiknak, félre hívta : „ Gyere, akarok valamit mondanyi! Békűjjünk ki! Nem csak én vótam a hibás, 

hanem te is!” Vagy valami hasonlót mondtak egymásnak. Forgatták a szót, a dolgot, hogy kedvezően 

alakuljon. Megbeszélték a történteket , aztán békülékenyen koccintottak. 

Az egymásra haragvó asszonyokat az idős vagy hasonló korú, helyzetű asszonytársaik ki szokták 

békittenyi. Erre a lakodalom valamelyik fázisa lehetett a  legjobb alkalom. Egyrészt az, mikor még pár 

nappal a lakodalom előtt, a készülődés idején, vitte az ajándékot a meghívott családból az asszony a 

lakodalmas házhoz. Az ajándék baromfit és más meghatározott élelmiszert jelentett. Másrészt 

alkalom volt a lakodalom valamelyik étkezése, rendszerint az ünnepi vacsora ideje. A békittés úgy 

történt, hogy az ajándékot hozót illetve a vacsorához helyet foglalót a haragosa szógáta ki . Az 

kínálta kaláccsal, az adott neki ételt, az tette elé a vacsorát. Ilyenkor a lakodalmas háztól is odament 

hozzájuk valaki. Segítette a nehezen induló beszélgetést, a békülést, amit aztán rendszerint azzal zárt 

:” Most má nem kő egymásro haragunnyi, e kő felejtenyi ami vót!”  

A békülési szándékot a szokásokhoz igazodva, a közösség érdekeinek megfelelően illett elfogadni, a 

visszautasítás újabb sértésnek számított, ritkán történt meg. Persze az is megesett, hogy a békítők 

szándéka valamely, nem várt okból nem ért célt. Az 1950-es évek elején szemrehányóan mondta 

rokonának az egyik asszony : „ Nem gyüttetek e a lakodalomba, pedig ki akartunk benneteket a 

haragosotokkal békittenyi!”  

A súlyos beteget halála előtt haragosa fel szokta keresni, hogy megbocsássanak egymásnak. Ez a 

gesztus a lelki megkönnyebbülésen kívül a túlélő családtagok kapcsolata szempontjából bírt 



jelentőséggel. De fiatalok között a felkeresés illetlenségnek is számíthatott. 1953-ban az operációra 

készülő fiatalasszonyt haragos unokatestvére kereste fel, hogy béküljenek ki. A férj azonban elzavarta 

a rokont, hogy ne fesse az ördögöt a falra.  

Voltak, akiket nem lehetett teljesen megbékíteni. Az ilyen személy kijelentette, hogy „ nem teszem 

be a lábom az udvarábo, csak majd a temetésekor ! „ Volt, aki a fogadalmát megtartotta, más nem. 

Az is előfordult, hogy a haragosok azért szóba álltak egymással, de az említett fogadalmat 

megtartották. Mindez bizonyítja, hogy a békülésnek, a kapcsolat –felvételnek, az együttműködésnek 

több szintje, formája lehetett.  

Összességében a konfliktusok kezelésének, feloldásának különböző módozatai, eljárásai – akár az 

együttműködés szabályozottsága – stabilizálták a közösség szempontjából hasznos és előnyös 

viszonyokat, a társadalmi érintkezést és elősegítették a szükséges változtatásokat. 

Záró gondolatok 

Tárkány Szücs Ernő nem csak egy-egy személyre hatott.  Lényegesebb az a széleskörű inspiráció, amit 

műveivel, különösen összegző kötetével  a tudományos életre, előbb a néprajzkutatókra, majd a 

jogtörténészekre, aztán a jogbölcselet művelőire és más jogágak kutatóira,szociológusokra, 

társadalom-történészekre  gyakorolt. Abban, hogy mára megváltozott a szemlélet a jogi 

néphagyományokat illetően, több tényezőnek volt szerepe. Így az 1949 előtti, jogi néphagyománnyal 

kapcsolatos kutatási eredmények újbóli felszínre kerülésének, a nyugat-európai jogszokásokkal, 

szokásjoggal , jogi  kultúrtörténettel, jogi antropológiával kapcsolatos kutatásoknak,  azok ismertebbé 

válásának, elfogadásának, a bekövetkezett rendszerváltozásnak és az ehhez kapcsolódó, a 

tudományos életet érintő  sokirányú változásnak, az új szemléletű jogász nemzedékeknek és 

tudományos tevékenységüknek. Természetesen Tárkány Szücs Ernő munkásságának, publikációinak 

is. Tárkány Szücs  Ernő egyik nagy érdeme, hogy akkor, amikor a népi jogélet kutatásával mások nem 

foglalkoztak vagy felhagytak , a folytonosságot biztosította. Azt, hogy ne menjenek feledésbe azok az 

eredmények, melyeket az elődök létrehoztak  Tagányitól  Bónisig. Tárkány Szücs Ernő újabb 

eredményeket is elért, ennek során nem csak feldolgozta egy-egy közösség népi jogéletét, nem csak 

részletesen kidolgozott egy-egy jogintézményt, hanem elvégezte a jogi népszokások rendszerbe 

foglalását és követte azok időbeli változását. Mindezzel maradandót alkotott és több tudományágra 

hatott. 

Gelencsér József 
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