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A MAGYAR EGYHÁZJOGI NÉPSZOKÁSOK
KUTATÁSA

I. Az eddigi kutatások

A jogi néprajz tudománya, amely az utóbbi évtizedekben kezd szélesebb korökben kibon
takozni, olyan szabályokkal, s ezeken alapuló normarendszerrel foglalkozik, "melyeket a
lakosság túlnyomó többsége magatartásának kötelező normájaként ... magáénak vallott,
alkalmazott, és a közösség rendjének megfelelő érvényesülésüket kielégítő módon ki is
kényszerítette".' Ezek a tiltást, parancsolast vagy megengedést kifejező szabályok a nép
körében szokások formájában éltek és élnek részben ma is. Olyan belső, önálló jogi nor
mák ezek, melyeket mindenki köteles követni. Bónis György megállapítása szerint ez a sza
bálycsoport a hivatalos szokásjog rétegén túl helyezkedik el, maga a nép tartja fenn és vall
ja magára nézve kötelezönek.'

A jogi néprajz általános rendszerét újabban Karl S. Kramer dolgozta ki.' A magyar jogi
népszokások bőséges, szisztematikus gyüjternényét részletes elméleti bevezetés kíséretében
1981-ben bocsátotta közre Tárkány Szücs Errui." Egyébként éppen ő az, aki felhívja a fi
gyeimet arra, hogy az egyházi törvények alkalmazásához járó számtalan szokás és szokás
jogi elem összefoglaló jelleggel még nincs feldolgozva.' Ezek az egyházak belső szabályai
nak körébe tartoznak, tehát részint az egyházi szokásjog részét alkotják, részint pedig egy
házjogi népszokások, A magyar római katolikus egyházban élő jogszokásokról kimerítő jegy
-zék, összefoglalás még nem született. Még kevésbé történt kísérlet az egyházjogi szempont-
ból jelentős népszokások meghatározására és összegyűjtésére. .

Ez a hiány azonban egyáltalán nem ok a pironkodásra. Nemzetközi viszonylatban is mos
toha gyereknek számít az egyházjogi kutatásokban a szokásjog és még inkább az egyházjogi
népszokások témaköre. Nem mintha az utóbbi évtizedekben, sőt a Zsinat óta nem jelen
tek volna meg fontos publikációk az egyházi szokásjoggal kapcsolatos kérdésekröl.s Ám
ezek az írások szinte kivétel nélkül a szokásjogot érintő tételes jogi problémákról szólnak,
vagyis például azt vizsgálják, hogy rnilyen közösség rendelkezik jogképességgel szokásjog
bevezetésére; milyen egyetértés szükséges ennek a közösségnek a részéről ahhoz, hogy va
lóban szokásjog keletkezzék; mit jelent az a beleegyezés, mellyel a felettes egyházi hatóság
a meglévő szokást törvényes jogszokássá teszi stb. Így hát a jelenséget a kánonjogi iroda
lom elsősorban a tételes egyházi jog kategóriáinak oldaláról, azaz jogdogmatikai módon kö
zelíti meg.

Ez a megközelítési mód azonban nem teljesen kizárólagos a szakirodalomban. Néhány el
szórt kezdeményezés történt már abban az irányban, hogy a hivők körében élő egyházjogi
szokások oldaláról, vagyis jogszociológiai szemszögből vessék fel a szokásjog problémáját.
Különösen Pierre Andrieu-Guitrancourt mutatott rá arra, hogy vannak olyan szokások a
hivő nép körében, amelyek nem rendelkeznek ugyan a hivatalos egyházi szokásjog, a con
suetudo ismérveivel, mégis egyházjogi jelentőségük van. Az ilyen szokásokqt a Codex iuris
canonici a szokásjogról szóló fejezetében ugyan nem tárgyalja, de másutt -·néhány helyen 
elismeri normatív értéküket az egyház jogrendjén belül, sőt hangsúlyozza, hogy bizonyos
témakörökben irányadóak. Az ilyen szokások a Codexben többnyire usus néven szere
pelnek.'

Mivel a hivők közt élő szokásoknak egy sajátos. már elég bőségesen kikutatott válfaját
alkotják a falusi lakosság körében érvényesülő egyházjogi jellegű népszdkások, érdemesnek
látszik megkísérelni' ezek rendszeres összegyűjtését és az egyes szokások kánonjogi minö
sítését.
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II. Alapfogalmak

Mivel az egyházi jog szempontjából jelentős népszokások vizsgálata két tudománynak, az
etnográfiának és. a kánonjognak a határterületeit érinti, feltétlen szükséges tisztáznunk
néhány alapvető fogalmat. t

Az egyházjogi népszokás. Az egyházjogi népszokás fógalma néprajztudmányi kategória.
Elöljáróban már ismertettük a jogi népszokás fogalmát. Az egyházjogi népszokás ettől nem
szerkezetében tér el, hanem tartalmában. Vagyis azokat a tiltást, parancsolast. megenge
dést kifejező, kötelező normaként követett és a közösség részéről sajátos. autonóm módon
kikényszeríthetö szabályokat tekintjük egyházjogi népszokásnak, amelyek az életviszonyok
nak arra a körére vonatkoznak, amit a (katolikus) egyházjog szokott szabályozni.! Itt
elsősorbana mai egyházjogra gondolunk. A kizárólag eredetükben régi egyházjogi normára
visszamenő, de tárgyukban nem az egyházjog által szabályozott életviszonyokra vonatkozó

, népszokások kívül esnek vizsgálódásunk körén.
A népszokás kategóriáját az egyházi jogrendre vonatkoztatjuk Tehát, noha az állam és

egyház szétválasztása következtében a civil jogrend számára népszokásnak minösíilhetnek
azok a szokásszerü gyakorlatok is, amelyeket a hivatalos egyházkormányzati szervek követ
nek munkájukban, ez számunkra kánonjogilag iurisprudentiának vagy stílus curiae-nek
(iurisprudentia administrativa) minösül, vagyis adott esetben szokásjognak tekinthető

ugyan, de népszokásnak semmi esetre sem.
Az egyházjogi népszokás etnográfiai fogalmának a tételes egyházi jogban különféle kate

góriák felelhetnek meg. Az egyik konkrét egyházjogi népszokásra inkább az egyik, a má
sikra inkább a másik minösítés illik. Azok a főbb kánonjogtudományi minósítések, amelyek
egy egyházjogi népszokásra vonatkozhatnak a következők lehetnek: a törvény megtartása
(observantia legis), a jogszokás (consuetudo), az egyszerű szokás (usus stb.) és a jogellenes
gyakorlat (abusus). .

A törvény megtartása. A klasszikus kánonjog figyelemmel követte a jogkövetés társadalmi
jelenségét. Gratianus szerint a törvények megerősítésüketakkor kapják, mikor az emberek
viselkedése által jóváhagyást nyernek." Az ilyen és hasonló kijelentések értékelésekor azon
ban tekintetbe kell vennünk a régi jog középkori elméletének a kánonjogra gyakorolt ha
tását. A középkor számára, mint már Fritz Kern hangsúlyozta, "a törvényben lefektetett jog
nem más, mint írásba foglalt szokásjog'i.t''

Amikor mi olyan egyházjogi népszokásról beszélünk, mely egy egyházi törvény megtar
tását írja elő, nem egyszerűen a törvény követésére gondolunk. Ennek oka ugyanis sokféle
lehet. A.legkézenfekvőbbmotívum magának a törvénynek a szankciója. Ugyancsak gyakori
"- egyházi törvényről lévén szó - a' vallási, teológiai meggyőződésből fakadó és a törvény
tartalmának megfelelő cselekvés is. Ebben az esetben a törvény értelmében eljáró ember
nem feltétlenül tud a törvényelőírásáról. Lehet, hogy pusztán a teológiai, vallási imperatí
vuszok bírják rá a szóban forgó cselekvésre. Végül lehetséges, hogy mindezeken a motí
vumokon kívül egy-egy kőzösség saját autonómiájának keretei közt önálló szankciókkal is
kikényszerítill 'azt a magatartást, melyet egyébként a törvény is előír. Ilyenkor lehet szó a
törvény megtartásában megnyilvánuló egyházjogi népszokásról. Tehát ebben az esetben
nem pusztán a törvény követésével (observantia legis),'? hanem annak egy sajátos fajtá
jával állunk szemben, melyet motívuma alapján különböztethetünk meg. Ez azonban ese
tenként igen nehéz lehet.

Ha például egy faluban a gyerekeket általában hamarosan születésük után megkeresz
teltetik. ez materialiter a Codex 770. kánonja előírásának ("Infantes quamprimum bapti
sentur") a teljesítése. Lehetséges, hogya papok buzdítása nyomán a hivők tudnak erről a
rendelkezésről és ennek kívánnak engedelmeskedni. Általánosabb azonban - és ez a ke
resztelések alkalmával folytatott beszélgetésból sokszor ki is derül -, hogy a híveket az a
meggyőződés vezeti, hogy a keresztség szükséges az üdvösségre, s ezt akarják biztosítani
gyermekük számára. Előfordulhatvégül az is, amiről Kardos László számol be ,Il vagyis hogy
mindenki megkeresztelteti gyermekét. Azok is, akik magánéletükben nem veszik figyelem
be sem az egyházi törvényt, sem a vallás elveit. Ilyen esetben joggal feltételezhetjük, hogya
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falu közössége részéről olyan autonóm szankció biztosítja a törvény megtartását, mely a
hivatalos egyházi jogrendtől független. Ekkor tehát valódi egyházjogi népszokással állunk
szemben. '

A consuetudo. Suarez meghatározása szerint a jogszokás olyan íratlan jog, amely a hosszú
és folyamatos gyakorlatból keletkezett." Ám a jogszokás nem feltétlenül azonos a régi szo
kással. Olis Robleda megfogalmazása szerint a jogszokás objektív jog és mint ilyen különbö
zik az egyszerű szokástól. Szokás ugyan a jogszokás is, de minősített szokás, mely már joggá
alakul, vagy útban van afelé, hogy joggá váljon.!' Ez utóbbi feltétele, hogy ugyanaz a cse
lekvésmód ismétlődjön egy adott közösségen belül, és hogy meglegyen a megfelelő szándék
a közösség részéről. Ám rnindez nem elég. Az egyházi jog szerint a törvényhozó hatalom le
téteményese nem a nép, hanem a hierarchia (vö. c. 109 stb.). A szokásnak sem pusztán a
népakarat kölcsönöz jogalkotó erőt, hanem csakis a törvényhozó hozzájárulása teszi a szo
kást a törvénnyel egyenértékűegyházjogi normává (c. 25). Hatályos egyházi jogunk szerint
a jogszokás bevezetésére nem jogosult minden embercsoport, hanem csupán azok a közös
ségek, amelyek elég nagyok és állandóak ahhoz, hogy törvényt lehessen adni nekik (c. 26).
Néhány ellenkező véleménnyel szemben a kánonjogászok jelentős része elfogadja, hogya
plébánia olyan közösség, amely képes törvényes jogszokás bevezetésére.w

Említésre méltó ezenkívül, hogyajogszokásnak a törvényhez való viszonyától függően

meghatározott kora kell, hogy legyen. A törvényileg nem szabályozott területre vonatkozó
vagy egyszerűen egy törvénnyel ellenkező jogszokásnak az 1917-es Codex szeririt40 éves (c.
27 § 1; c. 28), az új Schema szerint legalább 20 éves (De normis gener. 27) gyakorlatra kell
visszatekintenie. Az ellentétes jogszokásnak, ha kifejezetten a tiltó törvények ellenére kép
ződik, legalább 100 évesnek, vagy emberemlékezetet meghaladónak kell lennie ahhoz, hogy
törvény értékűnek lehessen elfogadni (c. 27 § l; vö. Schema de normis gener. 27). Megjegy
zendő azonban, hogy az olyan szokás számára, mely csak a törvény hézagait pótolja, nem
vezet be új kötelezettséget és a törvényhozó különleges - akár kifejezett, akár haHgatólágos
- jóváhagyását megkapta, nincs szükség meghatározott ültfre ahhoz. hogy jogszokás lehessen.'?

Mindezekkel összehasonlítva. az egyházjogi népszokást ettől többé-kevésbé eltérö ismér
vek jellemzik. Nem kell a törvényhozó jóváhagyása ahhoz, hogy egy ilyen szokás létezhes
sen. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a népszokás is társadalmi erőtérbenala
kul ki.' Az egyéni érdek, a közösségi érdek és a közhatalom tágabb törekvései képezik an
nak az erőtémek a három pólusat, mely az ilyen népszokások létét, módosulásait megha
tározza.'! Vagyis itt is szükséges, hogyanépszokást a - jelen esetben egyházi - hatóság
megtűrje.vagy legalábbis ne vegyen tudomást róla, illetve ne legyen képes megszüntetni.

A népszokás alanya, a bevezetésére képes közösség általában nem egy jogilag szervezett
és az állam vagy az egyház hierarchiájában önálló egységet képező valóság, hanern a falu
vagy annak egy foglalkozási, vallási vagy más alapon elkülöníthető része. Tehát nem jogi,
hanem településföldrajzi. szociológiai egység. A hivatalos egyházi jogszokás bevezetője a
manapság már általános felfogás szerint olyan közesség, mely az egyház jogi szervezetében
önálló egységként jelentkezik. Ilyennek tekintjük alapszinten a plébániát mint közösséget.
Noha a Rota Romana egyes döntései kifejezetten a falut említik mint a hivatalosan elismert
jogszokás alanyát, mégis, ez inkább csak arra utal, hogy az egy falu - egy plébánia modellje
alapján önkéntelenül is azonosították a faluközösséget a plébánia közösségével. Ez az át
fedés azonban nem szükségszerű.

Ennek kapcsán emlékeztetnünk kell arra, hogy a középkorban Európa jelentős részén
több falu tartozott egy plébánia kötelékébe. Gondoljunk csak a Szent István-féle egyház
szervezésre, mely minden tíz falu számára írt elő egy templomot, vagy a Német Birodalom
ban elterjedt hasonló gyakorlatra. A népszokások bevezetői és az elsődleges közösségek
azonban -akkoriban is a falvak voltak. A faluközösségek gyakran hosszú harcot folytattak
azért, hogy önálló plébániájuk lehessen és így létüket, jogképességüket az egyház jogrend
jében is elismerjék. A fejlődés azonban még a középkor végére sem jutott el odáig, hogy
minden falu egyben önálló plébániai közösség is legyen.
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A népszokások érvényességét nem lehet meghatározott idejű gyakorlathoz kötni. Rész
ben a köztudat, részben a gyakorlati érvényesülés alapján dönthető el, hogy megvan-e, ér
vényesül-e valahol egy népszokás.
. Mint a hivatalos, az Egyházi Törvénykönyvben -is törvényerejűnek elismert jogszokás és

az egyházjogi népszokás föbb tulajdonságainakösszehasonlításából kitűnik, az egyházjogi
népszokások olykor rendelkezhetnek mindazokkal az ismérvekkel, melyek őket a szó szo
ros értelmében vett jogszokássá avatják. Az ilyen népszokásokat sem gyujtötték még cor
pusba, ám ezek ismertetésénél még izgalmasabb feladat az olyan népszokások összegyűj

tése, amelyek a szükséges követelmények hiányában (pl. megfelelő régiség, törvényhozói
jóváhagyás, a szokás alanyául szolgáló plébánia) kánonjogilag legfeljebb tágabb értelemben
vett jogszokásnak minősíthetők.

A tágabb értelemben vett jogszokások. Az egyházjogi forrásszövegekben a tágabb értelem
ben vett jogszokás többféle jelentésben szerepel. Néhol maga a consuetudo kifejezés is csak
egy tényleges, de hivatalos jogszokássá nem vált gyakorlatot jelöl (consuetudo facti), A mos
és az usus legtöbbször megszokott, de kötelezőnek nem tartott cselekvésmódra utal, bár
néha a szokás követői ezt kötelezőnek is érezhetik. Az ilyen szokás szankciója
olykor él botrány, a társadalom áramából való kirekesztés lehet. Mindenesetre a jogrendek
nem ignorálják teljesen az ilyen szokásokat sem. A legtöbb jogrend megengedi a torvényen
és a szokáson kívül a társadalmilag szankcionált gyakorlatot (usust) is. Sokszor maga a
törvényhozó is elismeri és szankcionálja őket. Az egyház is hasonlóképpen tesz akkor, ami
kor a kárbecsléssel kapcsolatban felszólítja a bírót, hogy vegye figyelembe éiszokást (usust)
(c. 1833 n. 2). Az ítélet kézbesítésének módját illetően is a szokást, usust kell követni a
Codex szerint (c. 1877). Ilyen példákat még bőven lehetne sorolni. Sokszor viszont az usus
csak olyan mértékben jut szerephez az egyházi jogrendben, amennyiben a: hivatalos szokás
jog előkészítője,vagyis alakulófélben lévő szokásjog.

Említésre méltó fogalom még az observantia. Tartalma - akárcsak az előbb említett fogal
maké - nem teljesen tisztázott. Alkalmazása a kánonjogi forrásszövegekben és az iroda
lomban nem egészen következetes. Egyesek olyan új alanyi jogot teremtő normát értenek
rajta, melyet egy statutum alkotására képes testület hoz létre. Mások bármilyen egységes
cselekvésmódot, szokást jelölnek ezzel a kifejezéssel. Ismét mások az egyházi törvények és
a szúkebb értelemben vett jogszokások egységes és állandó követési módját nevezik obser
vantiának. Végül nem hiányoznak azok sem, akik az observantiát egyszeruen az us us sal
azonosítják.

Az egyházjogi népszokások jelentős része - mint a sajátságok felsorolásából láttuk - ezek
nek a tágabb értelemben vett jogszokásoknak a körébe sorolható. De vannak olyan nép
szokások is, melyeknek a kanonjog szigorúbb minősítéstad: visszaélésnek bélyegzi őket.

Az abusus. Noha a mai egyházjog az abusust többnyire relatív értelemben hasanáíja (pl.
abusus privilegii, abusus potestatis stb.), jelölhet ez a szó általánosságban a törvénybe üt
köző és kifejezetten . elítélt szokást is. -Szinonimái lehetnek: reprobata consuetudo. usus
reprobatus. Egyházjogi tárgyú népszokásaink egy része kétségkívül ebbe a kategóriába tar
tozik. Megismerésük legjobb forrásai maguk az egyetemes és partikuláris egyházi törvé
nyek, melyek ismétlődő tilalmaikkal bizonyítják, hogy erőteljes szokások éltek a nép köré
ben. Ezeknek az elítélt szokásoknak igen változó volt a sorsuk. Egyeseket sikerült kiirtani
(pl. néhol a temetési búcsúztatót), mások idővel úgy módosultak, hogy jogcímet lehetett ta
lálni megőrzésükre. Ismét mások olyan erősnek -bizonyultak, hogy túlélték az ellenkező

egyházi törvényt és új törvény tette őket direkt módon (törvénybe iktatással, engedélye
zéssel), vagy indirekte (a tilalom feloldásával) megengedettekké. Ez utóbbi folyamatra
ugyancsak a temetési búcsúztató ének a példa, melyet a legujabb liturgikus könyvek bizo
nyos keretek közt lehetövé tesznek.
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III. Az egyházjogi népszokások kutatásának forrásai és módszere

Anyagunk megközelítése nem egyszerű feladat. Mindenekelőttrendelkezésünkre áll a ma
gyar néprajzi irodalom. Ezen belül is elsősorban a népszokásainkról készült legfőbb álta
lános gyűjteményekre,* a vallási népszokások** és a jogi népszokások'":" általános gyűjte

ményeire támaszkodhatunk. Figyelembe kell vennünk azonban az egyes szokásokra vagy
egyes területekre vonatkozó monográfiák sokaságát is. Ezeknek a forrásoknak csupán a
kánonjogi szempontú kiértékelőválogatása a feladat. Az azonban természetes, hogy egy-egy
sajátosan egyházjogi szokás hiányzik ezekból a kiadványokból.

Felhasználható források az egyházi szokásjogot tartalmazó művek is. Itt viszont a válasz
ték jóval szükösebb, mint a néprajzi irodalom terén. A magyar katolikus egyházi szokásjog
nak általános gyűjteményenem létezik. A magyarországi kiadású kánonjogi kézikönyvekben
itt-ott találunk ugyan utalást jogszokásokra, ám egyikük sem törekszik arra, hogy mindazokat a
fontosabb jogszokásokat megemlítse, melyek hazánkban fellelhetők.Néhány liturgikus vagy
vagyonjogi monográliában is találkozhatunk egyházjogi népszokásokkal. A helyi zsinatok sta-.
tutumaiban ugyancsak igen gyakran kerül szó szokásokról. Ezek a források azért is kedve
zőek, mert mindig elárulják, hogy milyen érzülettel viseltetett az egyházi hatóság az egyes
szokásokkal szemben: elítélte, támogatta, propagálta őket, esetleg szankciókkal biztosította
érvényesülésüket, vagy követésük módozatait szabályozta (ellentétben más esetekkel, ami
kor a szokás szabályozza a törvény követésének módját), illetve törvénybe iktatta őket.

Az esetek többségében mégis már magának a szokásjognak a kiderítéséhez is - hát még a
népszokásokéhoz - levéltári kutatás .szűkséges. Az egyházmegyei levéltárak főként a Cano
nica Visitatiók jegyzőkönyvei és a javadalmi jegyzőkönyvek miatt nélkülözhetetlenek témánk ,
szempontjából. Az ugyancsak az egyházmegyei központokban található peres akták elsősor

ban a házassággal kapcsolatos népszokások terén lehetnek forrásértékűek,bár a perek sok
félesége miatt kezelésük jóval nehezebb, mint a vizitációs jegyzőkönyveké. Tanulságos
lehet - mivel nemcsak a bíróság szemléletéről, hanem a nép szokásairól is árulkodik - a
házasságok érvénytelenné nyilvánításának jogcímét mutató szentszéki regiszter is.

Különös megismerési forrásai az 'egyházjogi népszokásoknak a plébániai direktóriumok
(directorium parochiale). A Kalendarium Romanum és az egyházmegyei direktóriumok
szabta" kereteken belül az egyes plébánosok kötelessége, hogy összeállítsák a plébánián
szokásos istentiszteletek rendjét. Így ezek a plébániai direktóriumok - ahol lelkiismerete
sen vezették és megőrizték őket .: a liturgikus vonatkozású szokások, köztük nem egy nép
szokás értékes dokumentumai. Hogy az egyházi vezetés milyen nagy becsben tartotta eze
ket a szokásokat, arra jó példa az 1941-es Esztergomi FőegyházmegyeiZsinat rendelkezése,
me ly szerint a plébános a plébániai direktóriumban lefektetett rendtől "csak a föegyház
megyei hatóság engedélyének az esperes útján történő kikérése után térhet el".

Az egyes szokások eredetének, történetének megértéséhez nélkülözhetetlenek a magyar
országi világi partikuláris jog emlékei, elsősorban a törvényhatóságok jogszabályai és a céh
szabályzatok. Mindez a gazdag írott forrásanyag nem teszi feleslegessé a közvetlen néprajzi
gyűjtést. Bár nagyban támaszkodhatunk a már elvégzett néprajzi gyűjtések még kiadatlan
anyagára, mégis vannak olyan, a belső egyházi életre vonatkozó szokások, amelyek nem
tartoztak az általános néprajzi érdeklődés és gyűjtés körébe. Ezekről közvetlen beszélgeté
'sek alapján készült feljegyzések és a szemináriumi növendékeknek szülőfalujukbanvégzett
gyűjtése ad némi reprezentatív felvilágosítást. •

Egyházjogi népszokásaink bemutatásában az alapvető metodológiai minta Tárkány Szücs

* A magyarság néprajza IV. A magyarság szellemi néprajza. Zene, tánc, szokások, hitvilág, játék. Bp.
1937; Balassa Iván-Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979; Magyar Néprajzi Lexikon, 1977.
** Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. 1925; Manga János: Magyar katolikus népélet

képekben. Bp. 1948; Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Bp. 1943; Karácsony, húsvét, pünkösd, 1976; Ünne
pi kalendárium 1-11., 1977.
*** Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások.
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Ernő Magyar jogi népszokások című műve. Ő a világi jog részterületei szerint csoportosítja
anyagát. Ugyanez kínálkozik az egyházjogi népszokások számára is: a tárgvalásnak az Egv
házi Törvénykönyv felépítéséhez kell igazodnia. Így tekinthető át legkönnyebben, hogy egy
egy szokás valóban az egyházi jog által szabályozott életviszonyokra vonatkozik-e.

Mivel az egyes szokások igen speciálisak is lehetnek, az első feladat a szokás leírása, vál
tozatainak, megjelenési formáinak ismertetése. Ezután meg kell állapítanunk a szokás ere
detét és - egészen röviden - utainunk kell történetére. E nélkül megértése gyakran teljesen
lehetetlen. Végül a fentiekben jelzett egyházjogi kategóriák szerint meg kell határoznunk az
illető szokás kánonjogi értékét. jellegét, az egyházi törvényekhez, hivatalos jogszokásokhoz
való viszonyát. Sokszor az sem közömbös, hogy a törvényhozó csak tűri-e a szokást, küzd-e
ellene, vagy éppen követésére buzdít.

IV. Az egyházjogi népszokások kutatásának célja

A népszokások tükrében a valós élettől sokszor távolinak tűnő egyházjog sokkal plaszti
kusabbnak, mindennapjainkhoz közelebb állónak látszik. Érzékelhetővé válik az a társa
dalmi közeg, melyben az egyház központi előírásainakérvényesülniük kellene. Ennek a tár
sadalmi közegnek, az egyházi életben részt vevő, hivő emberek természetes autonómiával 
rendelkező csoportjainak az intenzív ellenállásába ütközhet olykor egy egyházi törvény.
Ennek az ellenállásnak sokszor ősi népszokás az alapja. Máskor váratlan támogatásban
részesülnek az egyházi törvények - ugyancsak megfelelő szokások alapján. Előfordulhat az
is, hogy egy-egy lényegtelennek látszó formasághoz a közösség mereven ragaszkodik, más, a
hivatalos értékrendben központinak tekintett normákat viszont könnyelműen kezel. Néha
pedig egyes vallási előírások családok, közösségek életének, az otthon meghittségének nél
külözhetetlen részévé válnak olyan mértékben, ahogy a központilag alkotott egyházjog a
maga eszközeivel képtelen lenne elérni.

Mindezeknek a szokásoknak a figyelembevétele elősegítheti az egyházi jogaikotás és jog
alkalmazás eredményességét. Rendszeres áttekintésük különösen a differenciált és haté
kony partikuláris jogalkotás számára szolgáltathat előzetes alapot. Kiváltképpen fontos le
het ez a világnak azokon a részein, ahol a jogéletben általában is nagyobb a népszokások
szerepe az Európában megszokottnál. Ugyanakkor a népszokások csupán egyetlen kis ré
szét alkotják annak a társadalmi cTötérnek, amelyben az egyházi jog múködik. Az új, a
nagyvárosi, a hivatalos egyházi szervek keretében megfigyelhetőmagatartási formák és a
bennük kifejeződő "érdekek" szintén olyan tényezők lehetnek, amelyek az egyházjog érvé
nyesülését, érvényesülési módját meghatározzák. Ezeknek feltérképezése egészen új típusú
egyházjogi munkát kíván.
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Béky-Halász Iván versei

MEGSZOKÁS

Úgy éjfél körül megállt
a szoba kozepén
megvakarta a fejét
ásított s ezt mondta
fennhangon: semmi értelme.
Azután bement a [ürdoszobába
fogat mosott és lefeküdt.
Álmában ott állt
a szaba kozepén
fejét vakarta

ásított s azt mondta
fennhangon: semmi értelme.
Reggel felkelt nyújtózkodott
megvakarta a fejét
ásított és azt mondta
fennhangon: semmi értelme.

De azért felöltözködött
és elment a hivatalba.
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