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1. Bevezetés 

1937. szeptember 17. és 27. között Angliából és Németországból érkezett, nemzetközileg 

ismert és elismert társadalomkutatók részvételével falukutatás folyt egy Veszprém megyei 

településen, Dudaron. A szervezésre a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát kérték fel, a 

tényleges kutatómunkát azonban - kevés kivételtől eltekintve - a külföldi vendégek végezték. 

Ezzel az eseménnyel foglalkozott a korabeli sajtó, és régóta számon tartja a magyar 

társadalom- és művelődéstörténeti szakirodalom. A kutatás eseménytörténetét is részletesen 

megírták,
1
 a falukutatás tényleges eredményeiből azonban – eltekintve Veress Sándor 

Dudaron végzett népdalgyűjtésének egy részétől
2
 – semmi sem látott napvilágot. Azt, amit a 

meghívott külföldi kutatók csináltak, elveszettnek, vagy legjobb esetben is lappangónak 

tekintették.  

A dudari falukutatás a korabeli sajtóbeszámolóktól eltekintve hosszú időre feledésbe merült.
3
 

A magyar társadalomtörténeti szakirodalomban először Csaplár Ferenc adott hírt róla 1971-

ben.
 4

 Lengyel András 1985-ben írta meg részletes tanulmányát a dudari kutatás történetéről 

elsősorban Buday György és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának levelezésére 

támaszkodva.
5
 A következő évben pedig a dudari kutatás akkor fellelhető valamennyi 

dokumentumát közreadták az Országos Közművelődési Központ „Szociográfiai 

munkafüzetek” sorozatában.
6
  

2013-ban fedeztem fel, hogy az Angliából érkezett kutatócsoport dudari tartózkodásának 

részletes dokumentációja megtalálható egy angliai levéltárban, a Keele University Special 

Collections and Archives gyűjteményében, a Le Play House és a hozzá kapcsolódó Institute 

of Sociology archívumában. A brit empirikus szociológia kezdeti korszakának eme - 

különböző szervezeti formákat öltő és különböző neveken működő - fontos műhelyéről 

később részletesen lesz szó. Kutatásaikat - függetlenül attól, hogy azokat általában nem 

publikálásra szánták - gondosan archiválták. Ennek köszönhetően maradt fenn a Dudaron 

                                                           
1
 Lengyel 1985 

2
 Ezzel kapcsolatban lásd korábbi összefoglalómat (Lencsés 2012). 

3
 Ebben nyilvánvalóan közrejátszott magyar résztvevőinek személyes sorsa is: Buday György 1937 végén 

Angliában telepedett le, Tomori Viola a második világháború alatt visszakerült Erdélybe, Veress Sándor a Rajk-
per után emigrált, Reitzer Béla munkaszolgálatosként halt meg 1942 decemberében Ukrajnában, Gáspár 
Zoltánt pedig 1945 januárjában Budapesten ölték meg. 
4
 Csaplár 1971a 

5
 Lengyel 1985 

6
 Lengyel-Simon 1986 - A külföldiek számára előkészített angol nyelvű előadásokat a kutatás hatvanadik 

évfordulóján újra megjelentették, ezúttal kétnyelvű kiadásban (Trencsényi 1997) 
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általuk végzett munka szinte teljes iratanyaga is,
 7

 az alábbiakban részletezett tematikus 

bontásban:
8
 

1. A kutatásszervezéssel kapcsolatos dokumentumok, levelezés (kb. 340 lap) 

2. Magyarországgal kapcsolatos korabeli sajtóanyagok, nyomtatványok (kb. 260 lap) 

3. Kutatási anyagok (összesen kb. 800 lap) 

Ezen belül: 

3.1 Néprajzi megfigyelések (35 lap) 

3.2 Paraszti élet, terepnapló a népdalgyűjtésről (120 lap, kottákkal, dalszövegekkel és képekkel illusztrálva) 

3.3 A falu élete: intézmények, szervezetek, mesterségek (125 lap) 

3.4 Családtanulmányok, riportok (240 lap) 

3.5 Interjúk (80 lap) 

3.5 Összefoglaló esszé Dudarról és a kutatás körülményeiről (15 lap) 

3.6 Előadás-kéziratok (160 lap, részben képekkel illusztrálva) 

3.7 Térképek, poszterek (20 lap).
9
 

A fenti dokumentumok mindegyikéről 2013 őszén jó minőségű digitális fotókat 

készíthettem.
10

 Az anyag feldolgozása során világossá vált, hogy a rendszerezett módszertan 

alapján végzett dudari kutatómunka írásos eredményei szinte hiánytalanul fennmaradtak, és 

abból egy szociografikus jellegű falumonográfia rekonstruálható. Ez a dokumentáció - 

kiegészítve a falukutatás előzményeit és utóéletét bemutató levelezéssel - megjelenés előtt áll 

a Gondolat Kiadónál.
11

 

Értekezésemben erre a forrásanyagra és a vonatkoztatásba hozható szakirodalmakra építve 

tárgyalom a dudari falukutatás történetét, módszertanát, eredményeit és utóéletét. Ez a 

terepmunka a két világháború közötti Angliában fénykorát élő Regional Survey Movement 

(regionális kutatások mozgalma) részét képezi. Disszertációmban kitérek ennek a 

mozgalomnak a történetére, különös tekintettel az ennek legfontosabb szervezeti keretét adó, 

akkor Londonban működő Le Play House-nak és vele összefonódó Institute of Sociology-nak 

a történetére. Az Institute of Sociology a brit szociológia intézményesülésének korai 

szakaszában egy ideig reális alternatívát képviselt a később kanonizálódott 

                                                           
7
 Ez az archívum őrzi a Le Play House módszertani kiadványait is, melyeket szintén felhasználtunk. 

8
 A kutatási anyagok nagy része több változatban is fennmaradt: kézírásos, gépelt, illetve javított gépelt 

verzióban. Egyetlen rövid magyar nyelvű feljegyzés kivételével valamennyi dokumentum angol nyelvű. 
9
 A Keele University archívumának munkatársa, Helen Burton nyújtott sokoldalú segítséget a náluk található 

dokumentumokra vonatkozó információkkal, majd egy hetes ott-tartózkodásom során azok fotózásra való 
előkészítésével. Jelen kéziratom elkészítése közben is mindig bizalommal fordulhattam hozzá újabb 
kérdéseimmel és kéréseimmel. 
10

 Angliai kutatóutamat a Campus Hungary program támogatása tette lehetővé, melyet ezúton is köszönök. 
11

 A dokumentumkötet előkészítését a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és Ismeretterjesztés Kollégiuma 
(aktuális nevén Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma) támogatta. 
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szociológiatörténethez képest, és az empirikus kutatások jelentőségének korai felismerésével, 

azok módszertanának kialakításával és tényleges terepmunkák rendszeres végzésével éppen a 

dudari kutatást megelőző évtizedben igen közel kerültek az akadémiai szociológiai élethez. 

Disszertációmban röviden vázolom ezt a folyamatot is. Nagy jelentőségű mozzanat, hogy a 

regionális kutatások jól meghatározott módszertan alapján zajlottak, ezért külön fejezetben 

foglalkozom ennek a módszertannak a részletes bemutatásával. Ez azért is fontos, mert a 

Regional Survey Movement leágazását jelentették azok a külföldi terepmunkák, melynek 

keretében sor került a dudari falukutatásra. 

Az l930-as évtized a magyarországi falukutatások fénykora is. Dolgozatomnak nem lehet 

célja ennek az alaposan feldolgozott és szerteágazó történetnek a bemutatása.
12

 

A dudari falukutatást a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma szervezte meg.
 
Ismeretes, 

hogy a kollégiumnak a társadalomtudományok területén szerzett hírnevét tagjainak – még egy 

korábbi szervezeti keretben, a Bethlen Gábor körben - kifejtett tanyai és falusi agrársettlement 

tevékenysége alapozta meg. Ez a munka azonban, szociálpolitikai és felvilágosító 

irányultsága miatt, kevésbé tekinthető a dudari kutatás valódi közvetlen módszertani 

                                                           
12 A témáról született legfontosabb monografikus feldolgozások és összefoglaló tanulmányok számba vétele 

azonban elkerülhetetlen. Gyakorlatilag egykorú tudományos igényű áttekintést adott Rézler Gyula (Rézler 1941 

és Rézler 1943). A második világháborút követő első évtizedek nem tették lehetővé az elfogulatlan feldolgozást, 

jelentős eredmény volt azonban 1972-ben Erdei Ferenc bábáskodása mellett a népi írók bibliográfiájának 

megjelenése. (Varga-Patyi 1972) Az első nagyívű összefoglalás a nyugati magyar emigrációban született 

(Borbándi 1976, magyarul Borbándi 1983). Kevesebbet idézett, de fontos hozzájárulás a magyarországi 

falukutatások történetéhez Sárkány Mihály és munkatársai úttörő jellegű angol nyelvű munkája (Sárkány- 

Vágvölgyi – Jávor –Tagányi 1982). Némedi Dénes monográfiája megjelenése óta alapműnek számít a témában 

(Némedi 1985). A rendszerváltozás utáni időszak kedvező feltételeket biztosított a népi mozgalom és a hozzá 

kapcsolódó falukutatások történetének friss szemléletű kutatására, részben újraértékelésére. A 

társadalomnéprajzi szempontokat helyezi előtérbe Sárkány Mihály tanulmánya a Magyar Néprajz VIII. 

kötetében (Sárkány 2000, különösen: 38-54), és Kósa László könyve (Kósa 2001, különösen: 161-198). A 

falukutatás fénykorát sok oldalról körüljáró konferenciakötet jelent meg ugyanebben az időszakban. (Pölöskei 

2002). A népi mozgalom nemzetfelfogásának részletes bemutatását adja Gyurgyák János. (Gyurgyák 2007: 387-

461) A két világháború közötti falukutatásokat közösségtanulmányokként értelmezve tárgyalja Kotics 2007. A 

legújabb összefoglaló kötetet Papp István publikálta (Papp 2012). A téma iránti megújuló érdeklődést jelzik 

továbbá többek között Bartha Ákos (Bartha 2013 és 2017), valamint Bognár Bulcsu (Bognár 2010, 2011 és 2012) 

jelentős új kutatási eredményeket is tartalmazó könyvei. A falukutató mozgalom csúcspontját jelentő 

„nagyszociográfiákat” (Illyés Gyula, Veres Péter, Féja Géza, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Erdei Ferenc műveit) 

Bartha Ákos friss tanulmánya tárgyalja újra (Bartha 2018). 
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előzményének. Ugyanakkor a kollégium néhány tagjának személyes hozzájárulása a dudari 

falukutatás eredményeihez jelentős, disszertációmban ezzel is foglalkozom.
13

 

Külön fejezetet szentelek Tomori Violának, mivel a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 

képviseletében ő volt az, aki gyakorlatilag egyedül megszervezte a dudari falukutatást. 

Torzóban maradt tudományos munkássága sajátos színt képvisel a magyarországi falukutató 

mozgalomban. Megközelítésmódja az akkori körülmények között teljesen újszerű, ugyanis a 

szociálpszichológia közelítésmódjának bevezetésével próbált hozzájárulni a parasztság 

életének megismeréséhez. Disszertációmban részletesen bemutatom fordulatokban gazdag 

életpályájának első szakaszát, amely a dudari kutatás után nem sokkal lezárult. Ennek az 

időszaknak a publikációit - Tomori akkori tudományos aspirációinak megfelelően - a 

társadalomlélektani, néprajzi és szociografikus elemek egymáshoz illesztésére tett kísérletként 

tárgyalom. 

Ezután a dudari kutatás létrejöttének és megszervezésének eseménytörténetét ismertetem, 

immáron az Institute of Sociology archívumában megőrzött levelezést is figyelembe véve. 

A fennmaradt dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy a kéziratban maradt kutatási 

anyagokat az Institute of Sociology egy későbbi kiadás reményében kötetbe kívánta rendezni. 

Ennek részmunkálatai ugyan elvesztek, de elegendő támpontunk volt ahhoz, hogy ezt a 

kötetet rekonstruálni tudjuk. Erről szól a következő fejezet.
14

 

A disszertáció befejező részében a falukutatás résztvevőinek munkáját értékelem és a kutatási 

dokumentumokból kikerekedő faluszociográfia eredményeit jellemzem. Ez utóbbinál nem 

törekedhettem a teljességre. Célom az volt, hogy megismerhető legyen a külföldi kutatók 

sajátos szemléletmódja. Számba vettük, hogy az előkészítő munka során milyen előzetes 

információkhoz juthattak hozzá az akkori magyar társadalomról, majd néhány témakör köré 

csoportosítva megpróbáltam szemléltetni, hogy az ott született riportokból és tanulmányokból 

mit tudtak meg, illetve mit láttak fontosnak bemutatni a magyar falu társadalmából. 

                                                           
13

 A dudari kutatás történetét bemutató fejezetben látni fogjuk, milyen esetlegesnek tűnő előzmények és 
egyedi személyes döntések eredményeként ért végül össze ennek a két igencsak távolinak tűnő szervezetnek a 
kapcsolathálója, hogy ez az egyszeri és különleges esemény létrejöhessen. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk, 
hogy a dolgok teljesen véletlenszerűen alakultak így. Meghatározó közös vonás ugyanis, hogy - bár egészen más 
szemszögből és nagyon eltérő történelmi-politikai adottságok között - ugyanabból a kiindulópontból, a korabeli 
szociológiát már Le Playtől és Tönniestől kezdődően izgató fő kérdés, nevezetesen a tradíció és modernitás 
problematikája és annak megoldási kísérletei felől értelmezhetőek az angol regionális kutatások éppúgy, mint a 
magyar falukutató mozgalom különböző irányzatai is. 
14

 Ott adjuk meg a rekonstruált kötet részletes tartalomjegyzékét is. Minden ebben szereplő dokumentumot 
sorszámmal láttunk el. Disszertációnkban ezekre a szövegekre a megfelelő dokumentum sorszámával fogunk 
hivatkozni. 
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Munkám során az Institute of Sociology archívumának iratanyaga mellett a következő 

forrásokat használtam fel: 

A. A dudari kutatás egyik résztvevőjének, Gwendolyn Shand-nek a hagyatéka, a Nova Scotia 

múzeumban, a kanadai Windsorban.
15

 Itt megőrződtek Dudaron készített fotói és anyjának 

írott levelei, melyekben részletesen beszámol friss dudari élményeiről, megtalálható továbbá 

évtizedekkel később írt önéletrajza, melyben szintén kitér magyarországi tartózkodására. 

B. A dudari kutatás előkészítésének és utóéletének megismeréséhez fontos adalékokkal 

szolgálnak Buday György Tomori Violához írott levelei, melyek a címzett családja 

tulajdonában vannak és idáig nem voltak hozzáférhetőek a tudományos kutatás számára. 

Ugyancsak Tomori Viola hagyatékának részét képezik a nála megőrzött dudari előadás-

kéziratok, melyeket szintén felhasználtam.
16

  

C. A dudari kutatás megszervezéséről fontos forrás Buday György levelezése és fiatalkori 

iratanyaga, melyet a szegedi Móra Ferenc Múzeum őriz.
17

 

D. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában Buday György és Tomori Viola Csaplár 

Ferenchez írott levelei különösen értékes forrásnak bizonyultak a dudari kutatás történetével 

kapcsolatban.
18

  

E. Hasznos információkat merítettünk a Veszprém Megyei Levéltár Dudarra vonatkozó 

iratanyagából, különös tekintettel az 1933-as kataszteri térképre, a kapcsolódó házjegyzékre 

és földrészleti jegyzőkönyvre.
19

 

F. A Laczkó Dezső Múzeum fotótára őriz olyan fotókat, amelyek közvetlen vonatkozásba 

hozhatók a dudari kutatás dokumentációjában található fényképekkel.
20

 

                                                           
15

 Nova Scotia Museum, Windsor. History Collection, Shand Family Papers, Gwendolyn Shand Series. Az innen 
származó anyagokat Lisa M. Bower, a múzeum kurátora bocsátotta a rendelkezésemre digitális másolatok 
formájában. 
16

 Ezúton köszönöm meg Tomori Viola családjának, mindenekelőtt Tóth Ágnesnek és Osváth Violának, hogy a 
szóban forgó leveleket és egyéb dokumentumokat fotózás céljából a rendelkezésembe bocsátották. 
17

 A Móra Ferenc Múzeumban Krassói Anikó és Medgyesi Konstantin voltak a segítségemre, az ottani 
dokumentumok digitalizálását Sólyom Péter végezte. 
18

 A dokumentumokat Szilágyi Irma muzeológus munkatárs készítette elő a számomra. Köszönettel tartozom 
Varga Katalinnak, a kézirattár főosztályvezetőjének, Buday György munkássága egyik legkiválóbb szakértőjének 
is. 
19

 Rendkívüli hálával tartozom Márkusné Vörös Hajnalkának, a Levéltár igazgatóhelyettesének, a Száz Magyar 
Falu Könyvesháza sorozatban megjelent Dudarról szóló kötet társszerzőjének, aki teljes odaadással, dudari 
látogatásaink során személyes jelenlétével, kapcsolataival, az interjúkban való közreműködésével, 
szaktudásával és a Levéltár infrastruktúrájának rendelkezésünkre bocsátásával is segítette munkánkat. 
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G. Veress Sándor dudari gyűjtésének eredeti hangzó anyagát és lejegyzéseit őrzi a Néprajzi 

Múzeum és az MTA BTK Zenetudományi Intézete.
21

  

H. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található Buday György angliai 

levelezése, amely sok lényeges információt tartalmaz a dudari kutatás utóéletéről.
22

 

I. Sok ismerethez jutottam Dudar jelenlegi lakóitól.
23

 Nekik köszönhető, hogy azok a leírások, 

amelyeket a régi szövegek Dudarról tartalmaznak, életszerűvé tudtak válni. Köszönet illeti 

Tóth Edina Kittit, Dudar polgármesterét, aki 2012 óta támogatja a Szegedi Tudományegyetem 

Szociológia Tanszékének dudari kutatásait. 

Munkámhoz a legerősebb szellemi inspirációt Gulyás Gyulától kaptam. Dudarral való 

kapcsolata dokumentumfilmesként immár három évtizedre nyúlik vissza, és szerencsésnek 

érzem magam, hogy ennek az elmúlt néhány évben tanúja és valamelyest a részese is 

lehettem. Fáradhatatlan munkabírása, lelkesedése, lankadatlan kíváncsisága, nyitottsága, 

kifogyhatatlan érdeklődése állandó példaként, ösztönzőként és vonatkoztatási pontként 

szolgált munkám során. Kezdettől fogva bátorított és nagyon sok mindenben segített.  

Nélkülözhetetlen technikai segítőtársam Horváth László Szegeden végzett szociológus 

tanítványom volt. Professzionális fotósként önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta 

legmagasabb színvonalú technikai apparátusát az angliai dokumentumok fotózására, 

személyesen működött közre Tomori Viola hagyatékának és más dokumentumoknak a 

fényképezésében, és ő végezte a digitális képfeldolgozás minden egyes feladatát. 

Köszönöm munkahelyem, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

Szociológia Tanszéke korábbi és jelenlegi vezetőjének, Feleky Gábornak és Balog Ivánnak, 

hogy biztosították számomra a könyv megírásához elengedhetetlenül szükséges nyugodt 

                                                                                                                                                                                     
20

 A múzeumban Schleicher Vera muzeológusnak és munkatársainak tartozom köszönettel. 
21

 Veress Sándor lejegyzéseit és hangfelvételeit Szalay Olga bocsátotta a rendelkezésemre. Különösen hálás 
vagyok kritikai észrevételeiért és tanácsaiért. A Néprajzi Múzeumban Pálóczy Krisztina muzeológus volt a 
segítségemre.  
22

 Lipthay Endre osztályvezetőnek, valamint Hoffmann Gizella és Szita Gábor levéltárosoknak tartozom külön 
köszönettel. 
23

 Elsőként kell említenem az 1937-es dudari kutatásnak a munkám során még jó egészségnek örvendő alanyait, 
azokat az idős dudari asszonyokat, akik annak idején iskolásként énekeltek Veress Sándornak, és akiknek a 
hangját a fonográfhenger is megőrizte: Kis Jakab Rebekának és Ábrahám Mihályné Kovács B. Irénnek. Sok 
hasznos információt kaptam Ábrahám Mihályné lányától, Polt Zsuzsannától, valamint Földesi László tanártól és 
népművelőtől, akinek a felmenői fontos szereplői voltak a nyolc évtizeddel ezelőtti falukutatásnak. Értékes 
adalékokkal szolgált Jakab Roland Ákos, az egyik 1937-es interjúalany, Postás Jakab Pál ükunokája is. A legtöbb 
segítséget azonban Nagy Gyula dudari villamosmérnöktől kaptam, aki – a szó legnemesebb értelmében - 
amatőr helytörténészként évtizedek óta kutatja Dudar történetét, élő lexikonként mindent tud a faluról, annak 
álló és már csak az emlékekben élő házairól, a Dudaron élő, vagy onnan elszármazott emberekről. 
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munkafeltételeket. Feleségem, Lencsés Éva gondoskodott róla, hogy otthon is zavartalanul 

dolgozhassak, segített a német nyelvű szövegek értelmezésében és átültetésében, átolvasta az 

elkészült fejezetek összes verzióját, és ezen felül is mindenben támogatott a munkám során. 

Végül, de nem utolsósorban kiemelten köszönöm témavezetőmnek Horváth Gergely 

Krisztiánnak, hogy munkámat felkarolva segített a dudari kutatás dokumentációjának 

feldolgozása során megszerezett ismereteim doktori dolgozattá való átalakításában.
24

 

  

                                                           
24

 Ezúton szeretném megköszönni Balog Ivánnak és Bartha Ákosnak, hogy elolvasták és részletekbe menően 
alapos bírálattal látták el disszertációm előző változatát. Észrevételeiket a lehetőségeimhez mértem igyekeztem 
hasznosítani. 
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2. A Le Play House és az Institute of Sociology 

A dudari látogatás kezdeményezője, a londoni Institute of Sociology a brit empirikus 

társadalomkutatás legfontosabb intézménye volt a két világháború közötti időszakban. 

Létrejötte és működése azonban egy meglehetősen szövevényes történet eredménye, melynek 

az elején Patrick Geddes áll. Ez a rendkívül sokoldalú tudós volt az, aki – leghűségesebb 

tanítványa, Victor Branford segítségével és hathatós anyagi támogatásával – felépítette azt a 

szervezeti hátteret, amelynek célja saját - lényegében harmadikutasnak tekinthető - 

társadalomfilozófiai eszméinek, a „társadalmi rekonstrukció” ideájának a terjesztése és 

gyakorlatba ültetése volt. Ennek a szervezeti háttérnek volt a része a korábbi előzményekből 

kinövő, 1920-ban megalapított – és Branford által finanszírozott - Le Play House, majd az 

1930-ban létrejött Institute of Sociology is. Ehhez a szellemi műhelyhez kötődik az első 

angliai szociológiai folyóirat, a Sociological Review megalapítása 1908-ban, és egészen 

1952-ig a kiadása is. A mi szempontunkból azonban az a legfontosabb, hogy az ő találmányuk 

volt a Regional Survey kutatások megszervezése, propagálása és ennek külföldi helyszínekre 

történő kiterjesztése is. 

Az általuk képviselt szociológiai irányzat azonban nem, vagy csak nagyon kevéssé, és akkor 

is csak átmenetileg volt képes betagozódni az akadémiai tudományosság világába. Az 

Institute of Sociology csak az 1930-as évek elején tudott, némi irányváltást követően, érdemi 

együttműködést kialakítani Angliában a szociológiát oktató egyetemi tanszékekkel (London 

School of Economics és a Liverpool-i Egyetem), és az Intézet általános elismertségét 

jelentősen megnövelni. Az Intézet fénykora ennek az évtizednek az első felére tehető. Ebben 

nagy szerepe van Alexander Farquharsonnak, aki addigra már régóta ebben a közegben 

tevékenykedett, és ekkor az Institute of Sociology főtitkára és a Sociological Review 

főszerkesztője volt.
 25

 

2.1 Patrick Geddes és a Social Survey 

Patrick Geddes 1854-ben született Skóciában. Szociológiai tanulmányokat folytatott, 

Londonban Thomas Huxley-nél, Darwin elkötelezett hívénél evolúcióelméletet tanult, majd a 

londoni Royal School of Mines-ban tanított. Párizsi tartózkodása során ismerkedett meg Le 

Play tanaival, melyek döntő hatással voltak a társadalomról alkotott nézeteire. Sokoldalú 

tudományos érdeklődésébe egyaránt beletartozott a biológia, a társadalmi evolúció 

                                                           
25

 Látni fogjuk a későbbiekben, hogy ő volt az, aki hivatalosan kezdeményezte majd vezette a dudari látogatást. 
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tanulmányozása, a földrajztudomány, a városrekonstrukció, a város- és településtervezés, és a 

gyarmati területek fejlesztése Indiában és Palesztinában. Jelenleg elsősorban várostervezőként 

tartják számon, mi azonban csak szociológiai nézeteivel foglalkozunk.
 26

 

Geddes célkitűzése egyfajta - a kapitalizmustól és szocializmustól is eltérő - harmadikutas 

irány megvalósítása volt: a regionális azonosságtudaton és helyi szerveződésen alapuló békés 

társadalomfejlődés elősegítése,
27

 melynek megalapozására az általa „civics”-nek elnevezett 

tudományág hivatott.
28

 Ezt Geddes úgy definiálta, mint a szociológia egy ágát, egy olyan 

gyakorlati és kísérleti tudományt, amely a város eredetét és fejlődését vizsgálja. Célja a városi 

élet megújítása, ami azonban csak a vidéki élet revitalizációjával együtt lehetséges. Ezt a két 

fejlesztési irányt egy regionális rekonstrukciós program keretében tartotta szükségesnek 

egyesíteni.
29

 Ehhez rendelte hozzá Geddes a társadalmi-földrajzi és kulturális-történelmi 

elemeket vizsgáló regionális kutatás módszerét. 

Geddes-re nagy befolyással bírtak Le Play tanai. Megragadta, hogy „egész életét utazással 

töltve első kézből tanulmányozta a munkások társadalmi viszonyait szerte Európában. Ez a 

munkabérek, a családi költségvetés, a lakhatási viszonyok, a munkalehetőségek stabilitása 

vizsgálatán alapuló közelítésmód egyszerre volt konkrét és komparatív. (…) Le Play így 

objektív módszert dolgozott ki a társadalom keresztmetszeti leírására”.
 30

 Geddes és köre 

lényegében a regionalizmus gondolatát vette át Le Play-től, vagyis hogy az emberi életet az 

adott hely személyes kontextusában kell megérteni, a család, a szomszédság és a lokalitás 

miliőjében, mindezt az anyagi viszonyokkal és a természettel való összefüggésében.
31

  

                                                           
26

 Geddes rövid bemutatásakor mindenekelőtt Scott és Bromley (2013) könyvére támaszkodunk. - Patrick 
Geddes neve a magyar nyelvű urbanisztikai szakirodalomban is jelen van. Két rövidebb írása megjelent a 
hetvenes években (Geddes 1979a, 1979b), és munkásságát részletesen tárgyalja Meggyesi Tamásnak a 
városépítészet elméleteit bemutató könyvének mindkét kiadása (Meggyesi 1985, 2005). Keserű Katalin 
művészettörténész az organikus szemlélet képviselőjeként mutatja be (Keserű 1999/2000) 
27

 Goldman 2007: 438-439 
28 A civics-re magyar elnevezést találni szinte lehetetlen. Mándy Stefánia – feltehetően cenzurális okoknak is 

betudható – terminológiai kényszerszüleménye a 70-es évekből, az urbanológia teljesen félrevezető. (Geddes 
1979a:101). A Webster szótár így definiálja a civics fogalmát: „the branch of political science that deals with 
civic affairs and the duties and rights of citizenship.”(McKechnie 1983:331). Ezek szerint tehát a polgári lét 
tudománya, különös tekintettel az ehhez kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre. Geddes-nél ebbe még 
beletartozik a helyi társadalom közösségi részvételen alapuló megismerése is. 
29

 Mindennek Lewis Mumford közvetítésével hatása volt az amerikai kertvárosi mozgalomra is az 1920-as évek 
elején (Keulartz 2006: 4) 
30

 Evans 1986: 15 – Megemlítendő, hogy 1846-ban Le Play Magyarországról is gyűjtött adatokat. (Le Play 1903: 
493-516) – Mindazonáltal ezen adatok hitelességéhez fér némi kétség. Lásd Kovács 1995. 
31

 Scott-Bromley 2013: 81 –Már itt érdemes megjegyezni, hogy a miliő fogalma Tomori Viola 
szociálpszichológiai megközelítésében is fontos szerepet játszik. (Tomori 1935) 
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Le Play három alapkategóriája a hely, a munka és a család, ahol a hely jelenti a fizikai 

környezetet, amely meghatározza a munkavégzés formáit és lehetőségeit, ez pedig a családi 

életet.  

„Egy lakhatásra alkalmas régióban annak jellemző erőforrásai határozzák meg a 

foglalkozásokat és azt, ami ehhez kapcsolódik. Továbbá ezek az alapvető foglalkozástípusok 

határozzák meg a családok különböző fajtáit, ezek aztán jellegzetes intézményeket, 

szokásokat, szabályokat, erkölcsöket és viselkedést generálnak.”
32

 

Le Play konzervatív álláspontja szerint a hagyományos patriarchális család jelenti a stabil 

társadalmi kapcsolatok alapját. Geddes átveszi a fenti három kategóriát, de család helyett a 

népről, és a fogalmakat tovább általánosítva környezetről, funkcióról és organizmusról beszél. 

Számára a legfontosabb a környezet és az organizmus kölcsönhatásának vizsgálata regionális 

szinten.
 33

  

Geddes - Le Play-hez hasonlóan - foglalkozási tipológiát is alkotott, melyet völgymetszetnek 

nevezett el. A civilizációk természetes kialakulási helye szerinte egy-egy folyóvölgy, ahol 

fentről lefelé, a hegytől a tengerig haladva sorban jelennek meg az alapvető foglalkozási 

típusok: a bányász, az erdész, a vadász, a pásztor, a paraszt, a kertész és a halász. 
34

 Ezek 

általános típusok, amelyek megtestesítik mindazokat a képességeket és tevékenységeket, amik 

az adott környezeti feltételek között élő emberekre jellemzőek. A bányász kategóriába így 

beletartozik a geológus és a kohász is, vagyis mindenki, aki a föld javainak kitermelésével és 

azok hasznosításával foglalkozik. A vadász típusba sorolandó az összes katonai foglalkozás. 

Ebben a tágabb értelemben a parasztoknál találjuk az orvost is, aki gyógynövényeket használ. 

A halászokhoz tartoznak a hajósok, de még a földrajzi felfedezők is. Ez a szemléletes, ám 

meglehetősen leegyszerűsítő modell volt hivatott illusztrálni a munka és a nép közötti 

kapcsolatot. Egy adott társadalmat ezen foglalkozástípusokhoz tartozó különböző képességek 

és beállítódások sajátos összetétele jellemez. 
35

 

Ezek a típusok jellegzetes családszerkezettel és sajátos népi kultúrával is rendelkeztek, később 

pedig minden foglalkozási csoport hozzájárult a városi kultúra kialakulásához is. A városok 

megjelenésével ezek a helyileg elkülönült csoportok együvé kerültek és kölcsönhatásba 

                                                           
32

 Geddes 1920:27 Idézi Scott-Bromley 2013:83. Amint Scott és Bromley írják, ezzel a gondolattal voltaképpen 
Bourdieu habitus-fogalmát előlegezi meg Geddes. 
33

 Keulartz 2006: 3-5 
34

 Branford-Geddes 1919:81-87, Geddes 1923 
35

 Scott-Bromley 2013:84-85 - A völgymetszet sematikus rajza a dudari kutatás dokumentumai között is 
megjelenik (Keele LP/4/1/3/7/10/1 i) 
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léptek. A városi területek társadalmi élete azon diszpozíciók és hagyományok függvényében 

alakul, amelyeket a beköltözők magukkal hoztak. A városok az oda betelepülők 

jellemvonásait és szokásait veszik fel. Így a városok különböző foglalkozásokat és társadalmi 

osztályokat foglalnak magukba, sajátos életmóddal és társadalmi örökséggel.
36

 

A városi társadalom életképessége azon múlik, hogy a különböző kultúrával rendelkező 

foglalkozások képviselői között egyensúlyi helyzet tud-e létrejönni. Geddes némileg idealizált 

megközelítésében a rurális környezetre jellemző hely-munka-nép hármasnak a városban a 

közösség (polity) – szinergia – művészet hármasság felel meg. A városi élet civil szerveződése 

a polity. Ez a szerveződés lehetővé teszi a társadalmi örökség átalakítását közös szellemi 

munkával, melynek során a kollektív szolidaritás és kommunikáció révén szinergia jön létre. 

Ez pedig nem más, mint a résztvevő egyének, csoportok és osztályok átlelkesült 

együttműködése méltó célok érdekében. Ez lesz az alapja a művészetnek, amely annak a 

helynek az esztétikai kiteljesítése, ahol az emberek élnek.
37

 

Az ipari forradalom problémáit Geddes - Le Play-től eltérően - nem autoriter módszerekkel, 

hanem Kropotkin anarchista eszméivel összhangban tartotta kezelhetőnek: eszerint a 

középkori típusú városszerveződés az ideális, amely falusi közösségek és céhek 

szövetségeként jött létre. Az újjáélesztett közösségi érzés fontosságát hangsúlyozza, annak a 

békés és virágzó aranykornak a mintájára, amelynek ugyan nincsenek írásos nyomai, de 

amelynek szelleme mégis továbbél a népmesékben és a népi kultúrában.
38

 Ugyanakkor, bár 

nagy jelentőséget tulajdonít a falusi agrárközösségeknek, mégis a városi társadalmat tekinti a 

valódi humanitás igazi letéteményesének. A város jellegzetes modern közösség, ez a 

fókuszpontja az új modernitás kiépítésének, és a szociológusok dolga, hogy ehhez 

hozzájáruljanak.
 39 

Geddes szerint a második ipari forradalommal, az elektromosság és a kőolaj megjelenésével 

új technikai korszak kezdetére jutottunk. Ez megteremti az anyagi feltételeket a városi élet 

megújításához és a civil közösségek kiteljesedéséhez. Ehhez azonban új politikai 

berendezkedésre van szükség, a szociológusok feladata, hogy a társadalmi fejlődés során ezt a 

közjó érdekében elősegítsék. Ez az élet civil minőségének, a személyiségnek, a polgári 

tudatnak, a közösségnek és a közösségi erőfeszítéseknek a teljes kifejlesztését jelenti. A 

                                                           
36

 Scott-Bromley 2013: 86 
37

 Scott-Bromley 2013: 87 
38

 Keulartz 2006: 5-7 
39

 Scott-Bromley 2013: 90-91 
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társadalmi szinergia előállítása hozza magával a rekonstrukciót és megújulást. A szociológia 

tehát nem értékmentes tudomány, hanem felelősséggel tartozik - a széles közönség 

bevonásával - a közösségi diskurzus kialakulásáért. A társadalom megújítását nem a 

centralizált állami hatalomtól várja Geddes, hanem éppen a kormányra testált hatalmi 

eszközöknek az egyének és közösségek számára való visszaszerzésétől. A szociológus a saját 

eszméinek elterjedését az érintettek együttműködésre és részvételre serkentésével éri el. Ez 

oktatási és közösségfejlesztési feladatokat is jelent. Ennek egyik, talán legfontosabb eszköze a 

social survey, vagyis a társadalmi felmérés.
 
A társadalmi felmérés nem egyszerűen egy 

szociológiai kutatási módszer, hanem a társadalmi rekonstrukció és megújulás lényeges 

eszköze, ahol elmélet és gyakorlat egyesül. Ezek a felmérések adnak módot arra, hogy a 

leginkább érintettek közvetlen részvételével ismerhessék és érthessék meg a társadalmat, 

amelyben élnek, és bevonásuk megteremti a lehetőséget, hogy részt vegyenek saját 

közösségük politikájának formálásában. Ha minden falu, kisváros és nagyváros felméri saját 

környezetét és megteremti a lehetőséget, hogy lakói megismerjék saját történelmüket és 

jelenlegi életkörülményeiket, akkor jobban meg tudják tervezni jövőjüket.
40

 

Geddes - tanítványával, munkatársával és anyagi támogatójával, Victor Branforddal együtt - 

mindent megtett ezen kutatási stratégia gyakorlati érvényre juttatása és az ehhez szükséges 

szervezeti feltételek megteremtése érdekében is. Ez volt a fő motiváló tényező a Le Play 

House, mint intézmény létrehozásában, és a későbbiekben ez vezetett az Institute of 

Sociology megalakulásához is. 

2.2 Az Institute of Sociology helye a brit szociológiában 

Az Institute of Sociology vázlatos történetének a bemutatásához a legjobb kiindulópontot 

Dorothea Farquharson áttekintése jelenti, amelyet az intézet megszűnésekor publikált 1955-

ben a Sociological Review hasábjain.
41

  

1903-ban alakult meg Angliában a Sociological Society, melynek tagjai a társadalomelmélet 

gyakorlati alkalmazását keresték, habár ők maguk nem voltak gyakorló társadalomkutatók. 

Ezt jól mutatja, hogy alapító tag volt Bertrand Russell, és a későbbiekben csatlakozott Francis 

Galton, George Bernard Shaw és Herbert G. Wells, de L.T. Hobhouse is (aki az első angliai 

szociológiai tanszék vezetője lett a London School of Economics-en), sőt Ferdinand Tönnies 
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és Émile Durkheim is tagja volt a szervezetnek.
42

 A társaság főbb célkitűzéseit Dorothea 

Farquharson az alábbiakban foglalta össze: 

- szociológiai folyóirat kiadása,
43

 

- szakmai előadások és megbeszélések tartása, 

- szociológiai szakkönyvtár kialakítása, 

- a szociológia iránti érdeklődés fenntartása az egyetemi szférában, 

- kutatóközpont létrehozása rendszeres szociológiai kutatások elősegítése céljából, 

- szociológiai profilú kiadó létrehozása. 

Az első három pont hamar megvalósult, sőt 1907-ben sikerült egy egyetemi tanszék 

alapításának anyagi feltételeit is megteremteni a London School of Economics-en.
44

 1920-ban 

Victor Branford, az általa és Patrick Geddes által képviselt irányzat támogatása céljából 

irodaépületet vásárolt Londonban, melyet Le Play House-nak neveztek el. Innentől kezdve ez 

a ház adott helyet a Sociological Society-nek és más kapcsolódó társadalomkutatással 

foglalkozó szervezeteknek, köztük a regionális kutatásokat népszerűsítő és szervező Regional 

Association-nek, valamint a Civic Education League-nak, amelynek egyik fő célja ezen 

kutatásoknak a nevelésben való alkalmazása volt. Ezek a szervezetek egyesültek 1930-ban 

immáron Institute of Sociology néven.
45

 

1920-tól a Le Play House lett Patrick Geddes és Victor Branford székhelye is. Élete végéig 

Branford kezében volt a Sociological Review szerkesztése, rövid ideig a későbbi neves 

városszociológus, Lewis Mumford közreműködésével. Alexander Farquharson 1921-ben 

kapcsolódott be a Le Play House munkájába és ilyen irányú tevékenysége egészen 1954-ben 

bekövetkezett haláláig tartott.  

A 1920-as évtizedre Le Play tanainak Geddes szellemében való alkalmazása volt jellemző, 

ennek megfelelően nagy súlyt fektettek a regionális kutatásokra, a hely-munka-nép 

hívószavakra épülő fogalmi keretben.
46

 Különös ellentmondás, hogy miközben nagy 

mértékben Geddes szellemi körének köszönhető az empirikus társadalomkutatás ezen ágának, 

vagyis a kvalitatív terepkutatásoknak a meghonosítása Angliában, Geddes 

társadalomfilozófiája és a Le Play-től eredeztetett módszertanhoz való merev ragaszkodás 
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inkább hátráltatta, sőt akadályozta a brit akadémiai szociológiai életbe való bekapcsolódást. 

Csak Victor Branford 1930-ban és Patrick Geddes 1932-ben bekövetkezett halála tette 

lehetővé a szükséges szervezeti és tartalmi változásokat. Ezeket immár Alexander 

Farquharson kezdeményezte.  

1930-ban jött tehát létre az Institute of Sociology, amely egyesítette magában a korábban 

külön működő három említett szervezetet. Farquharson lett a szervezet főtitkára (Chief 

Execution Officer). Ekkor sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani az egyetemi szférával és 

különösen a London School of Economics-szal. A Sociological Review szakmai színvonalát 

is emelni tudták azzal, hogy 1934-ben három tagú szervező bizottság alakult Alexander Carr-

Saunders, a University of Liverpool társadalomtudományi tanszékének vezetője, Morris 

Ginsberg, a London School of Economics szociológia tanszékének vezetője és Alexander 

Farquharson részvételével. Az 1930-as évek első fele volt az Institute of Sociology virágkora. 

Előadássorozatukban a kor vezető társadalomtudósai léptek fel, csak néhányukat említve: 

Arnold J. Toynbee, Leopold von Wiese, Florian Znaniecki, Bronislaw Malinowski, Morris 

Ginsberg, Theodor W. Adorno és Mannheim Károly.
47

 Az előadások hallgatósága 200 fő 

körül mozgott. Konferenciákat szerveztek a szociológia és a társtudományok kapcsolatáról. 

1932-től másfél évtizedig Alexander Farquharson lett az International Conference of Social 

Work konferenciasorozat titkára is, amely megint csak az Institute of Sociology nemzetközi 

kapcsolatrendszerének megerősödésével járt.
48

  

Az Institute of Sociology tevékenysége a 30-as évek közepén hanyatlásnak indult, és ekkor 

már véglegesen kiszorult az akadémiai szociológiai életből. A 2. világháború alatt az intézet 

vidékre költözött és ezt követően már nem is nagyon tért magához,
49

 végül Alexander 

Farquharson 1954-es halálát követően, a következő évben feloszlott. 

Az Institute of Sociology életében fontos szerepe volt a Sociological Review-nek, amely 

beszámolókat közölt az általuk szervezett terepkutatásokról, szakmai találkozókról és 

konferenciákról.
 50

 A publikált riportok mellett különböző városokról és régiókról összeállított 

és bekötött kéziratos tanulmánygyűjtemények is elkészültek. A külföldi kutatások során a 

későbbi keleti blokk országaiba is eljutottak. Ezek az anyagok, írja Dorothea Farquharson 
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1955-ben, bekötetlenül várják, hogy rendszerezzék őket, megszerkesztett formában nagy 

társadalmi és történeti jelentőséggel bírnának. 
51

 

A terepmunkák során felgyülemlett kutatási anyagok a Keele University elődjéhez, az 

University College of North Staffordshire-re kerültek, és jelenleg is a Keele University-n 

őrzik őket. Ide került az Institute of Sociolgy 15.000 kötetes könyvtára is.
52

 

Az Institute of Sociology történetét és szerepét tovább árnyalják Baudry Rocquin 

tanulmányai, amelyekben azt vizsgálja, hogy milyen akadályok álltak a brit szociológia 

intézményesülésének útjába a két világháború között.
53

 

Rocquin szerint a korábban már említett Sociological Society-ben három irányzat állt 

versenyben, hogy a brit akadémiai szociológia hivatalos definícióját - és ezzel jövőjét is - 

meghatározzák: (i) Az eugenikai irányzat, amely népesedési problémákkal foglalkozott, az 

öröklődés szerepét hangsúlyozta és statisztikai eszközökkel dolgozott, Francis Galton 

vezetésével. (ii) A regionális és civil irányzatot Patrick Geddes vezetésével a gyakorlati 

cselekvés érdekelte, és a regionális kutatások módszerével dolgozott. Geddes a Sociological 

Societyt szerette volna felhasználni arra, hogy a közvéleményt ráébressze a helyi 

megfigyelések fontosságára.
54

 Számára a várostervezés és a közösségfejlesztés fontosabb volt, 

mint egy akadémiai tudomány megalapozása, ezért az elméleti munka nagy részét Victor 

Branfordra hagyta. (iii) Az etikai iskola Leonard Hobhouse nevével fémjelezhető, aki az 

öröklésnek és a környezeti feltételeknek jóval kisebb szerepet tulajdonítva az individuumokra 

helyezte a hangsúlyt, mondván, hogy az egyén az, aki tudásával, céljaival és vágyaival 

alakítja fizikai környezetét és a társadalom szerkezetét. Hobhouse elsősorban fogalmi 

kérdésekkel foglalkozott, és a szociológia inkább mint elméleti tudomány érdekelte, kevésbé 

annak gyakorlati alkalmazásai. Ezalatt Geddes éppen az akadémiai szférán kívül szeretett 

volna felvilágosító tevékenységet folytatni.
55

 

Az eugenikai irányzat 1907-ben kivonult a Sociological Society-ből, Hobhouse pedig 

ugyanebben az évben megkapta a London School of Economics frissen alapított szociológia 

tanszékét, melyre Geddes is pályázott sikertelenül. Innentől kezdve a Sociological Society és 
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vele együtt a Sociological Review - az akadémiai szférából kiszorulva - egyre inkább Geddes 

és Branford irányzatát vitte tovább.
56

  

Ugyan a Sociological Society rendelkezett kapcsolatokkal az egyetemi világban, mégsem 

sikerült tudományos szervezetként elfogadtatnia magát, és valójában csak Geddes elkötelezett 

hívei kapcsolódtak be a munkájába. Geddes túlságosan sokoldalú és színes tevékenysége, 

valamint sajátos - gondolatgazdag, ám szétszórt - stílusa azt eredményezték, hogy Branforddal 

együtt inkább különcöknek számítottak. Mivel meglehetősen távolról érkeztek a 

szociológiához (Geddes eredetileg biológus, Branford pedig bankár volt), ezért nem kis 

gyanakvással szemlélték őket. Le Play módszerének kizárólagos alkalmazhatóságában is 

sokan kételkedtek. Ez a metódus ugyan rengeteg adatot produkált, de hiányoztak mögüle a 

statisztikai eszközök és a valódi szociológiai problémafelvetés.
57

 Mindez a tudományos 

elismertség ellen hatott. Eközben azonban a London School of Economics keretei között a 

hivatalos szociológia, Hobhouse-zal az élen az absztrakt, filozófiai alapokon álló elméleti 

megközelítés híve volt. 
58

 Ennek következtében az egyetem hallgatói egy 1933-as beszámoló 

szerint semmilyen terepmunkát nem végeztek.
59

 

Az 1920-as évek második felétől merült fel ismét a szociológiának a London School of 

Economics-en művelt elméleti ága és az egyetemi szférán kívüli gyakorlati módszertan 

művelői közötti együttműködés kérdése. Ez a regionális kutatások elismertségéből adódó 

pozícióik megerősítése szempontjából is fontos volt. Képviselői így a terepmunka legfőbb 

szakértőiként léphettek fel, másrészt pedig a London School of Economics részéről is 

felismerték, hogy a szociológia, mint tudományos diszciplína helyzetét is javítja az empirikus 

háttér, amit ők akkor önmagukban képtelenek lettek volna biztosítani. Az együttműködés 

gyakorlati megvalósításán Alexander Farquharson dolgozott. Levelezéséből kiderül, hogy 

Morris Ginsberg, a London School of Economics munkatársa, majd 1930-től tanszékvezetője 

épp Geddes és Branford vissza- ill. háttérbe vonulását szabta az együttműködés feltételéül,
60

 

illetve azt, hogy a kutatásmódszertan ne kizárólagosan Geddes iskolájának sajátos 

metodológiáját jelentse. Mint Farquharson írja: „Fontos, hogy megszabaduljunk a Hely-
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Munka-Nép elcsépelt jelszavaitól. (…) Munkatársainknak ez már nem jelent semmit és elegük 

van abból, hogy ezt kell unos-untalan ismételgetniük.”
61

 

A mindkét fél számára kölcsönös együttműködés formába öntését is Alexander Farquharson 

vitte végbe immár az Institute of Sociology keretei között.
62

 Az Institute of Sociology 

felvirágzását nagyban elősegítette, hogy Farquharson az intézet elnöki tisztségére 1930-ban 

felkérte Robert Ranulph Marrett-et, a kulturális antropológia professzorát Oxfordból, akinek 

szociológiai érdeklődése a Durkheim-i iskolához fűződő kapcsolataira vezethető vissza. 

Marrett kapcsolatrendszere révén neves professzorokat tudott bevonni az intézet munkájába, 

ami nagyban erősítette az Intézet tudományos elismertségét.
63

  

Az Institute of Sociology és egyben a szigetországbeli szociológia tudományos 

elismertségének jele volt, hogy 1933-ban a London School of Economics-szel és a Liverpooli 

Egyetemmel közösen Genfben megszervezhették az International Sociological Congress-t. Az 

Institute of Sociologynak ez az időszak volt a fénykora, a tagok száma 1934-ben 500 fölé 

emelkedett.
64

 

Az intézet 1935-ben és 1936-ban további sikeres konferenciákat szervezett, és Farquharson 

1935-ben időszerűnek tartotta, hogy javaslatot tegyen szociológia tanszék megalapítására 

Oxfordban. „Az oktatás nem csak a szociológiai elméletekre (mint pl. Durkheim, Weber, 

Comte, Le Play és Spencer) lenne tekintettel, hanem különös hangsúlyt fektetne az ehhez 

szükséges módszertanra, napjaink társadalmi problémáinak szociológiai megközelítésére és 

azokra a kutatási anyagokra, amelyek ezek értelmezéséhez már a rendelkezésünkre állnak.”
65

 

A kezdeményezés azonban nem járt sikerrel. Ezt követően az Intézet az 1930-as évek 

második felében nem tudta megőrizni korábbi pozícióit, ami részben betudható annak, hogy 

az intézet új elnöke, Ernest Barker, aki a politikatudományok professzora volt Cambridge-

ben, sokkal kevésbé volt motivált a szociológia tudományos elismertetésében.
66

 Az ilyen 

törekvéseket kifejezetten gátolta, hogy ez az időszak volt a kulturális antropológia felívelő 

szakasza Angliában, ami azzal is járt, hogy hajlamosak voltak a szociológiára, mint az 
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antropológia egyik ágára tekinteni, illetve a szociális antropológiát mint történeti szociológiát 

definiálni. 1937-től az Institute of Sociology fokozatosan elveszíti korábbi támogatói nagy 

részét az egyetemi világból, miközben konkurens egyetemi tanszékek (szociális antropológia 

Oxfordban és társadalmi biológia a London School of Economics-en) és kutatóintézetek (a 

Mass-Observation és az Institute of Economic and Social Research) jönnek létre. Az Intézet 

fokozatos hanyatlása innentől számítható.
67

 Ez azonban 1937-ben, a dudari falukutatás évében 

még kevéssé volt érezhető. Az akkori színvonalat érzékelteti, hogy az Institute of Sociology 

éves beszámolója szerint az az évi előadássorozat nyolc előadója között szerepel Mannheim 

Károly, Marie Jahoda és Adorno is.
68

 A külföldi terepkutatásoknak is majd csak a 2. 

világháború kitörése vet véget.
69
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3. A regionális kutatások módszertana és alkalmazásai 

A Geddes és Branford által megfogalmazott kritériumoknak többé-kevésbé megfelelő 

kutatások már korábban is születtek, intézményesült formában azonban csak a Le Play House 

működése, illetve elődszervezeteinek megjelenése óta beszélhetünk róluk.
 70

 Az 1920-as évek 

során a Le Play House számos ilyen felmérést lebonyolított. A kutatások résztvevői egyrészt a 

Le Play House által szervezett kurzusok résztvevői voltak, de egyre gyakrabban volt példa 

külső intézményekkel való együttműködésre is. A kooperáció az esetek legnagyobb részében 

Alexander Farquharson-nak volt köszönhető, aki az 1. világháború előtti és az azt közvetlenül 

követő időszakban is jó kapcsolatokkal rendelkezett szociális munkával foglalkozó különböző 

öntevékeny szervezeteknél.
71

 

A felmérések növekvő számára és az abban résztvevők széles körére való tekintettel 

folyamatosan igény mutatkozott olyan útmutatókra, amelyek arról szólnak, hogy pontosan mi 

is az a regionális kutatás, hogyan kell lebonyolítani, kinek kell finanszíroznia és hogy az 

egésznek mi a célja.
72

 Az 1920-as évektől számos cikk és brosúra született ezzel 

kapcsolatban, leginkább Alexander Farquharson tollából, de részben még Geddestől és 

Branfordtól is. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat részletesebben. 

3.1 A módszertani alapvetés 

Az első átfogó módszertani kiadványt Sybella Branford és Alexander Farquharson állította 

össze, és 1924-ben jelent meg füzet formájában.
73

 A bevezetőben az anyagi környezet 20. 

század elején megfigyelhető romlását (nyomornegyedek, ipari övezetek és külvárosok 

kialakulása) párhuzamba állítják a társadalomszerveződés hiányosságaival. „Ezeket a hibákat 

gyakran tévesen próbálják az osztálykülönbségek, az osztályok megosztottsága és az 

osztályharc kategóriáival megragadni”,
74

 és sokkal kevesebben mutatnak rá a korunk 

civilizációjában rejlő okokra, „az individualizmus általánosan elterjedt szellemére és arra, 
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már az 1920-as évek végén is erős fenntartásokkal kezelték le Play hagyományos módszertani elveit, a külföldi 
terepmunkák során – így Dudaron is – egyértelműen ezekhez a szempontokhoz igazodtak. 
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hogy majdnem teljesen feledésbe merült, hogy a jól működő közösségi élet milyen lehetne és 

milyennek kellene lennie.”
75

 

Tisztában kell lennünk természeti adottságainkkal, hogy környezetünket fejleszteni tudjuk. 

„Környezetünk és közösségi életünk azért fejlődik vissza, mert tekintetünket máshová 

irányítjuk. A fejlesztések különösebb nehézségek nélkül megvalósíthatóak volnának, ha 

tudományos és gyakorlati erőforrásainkat tudatosan és értelmes módon észben tartanánk és 

használnánk. Ennek első lépése úgy a környezet, mint a társadalmi élet átfogó és részletes 

felmérése.”
76

 Empirikus kutatásokra van tehát szükség: „Tudományos és gyakorlati tudásunk 

alkalmazásának előfeltétele, hogy tisztában legyünk a jelenlegi körülményekkel. Társadalmi 

kérdésekben, csakúgy, mint más területeken, ez csakis megfigyeléseken és a tények 

interpretálásán alapulhat.”
 77

 

Közösségekben élünk, amelyekről valójában nagyon keveset tudunk – folytatják a gondolatot. 

Ebből következik, hogy mindenekelőtt regionális kutatásokat kell végezni, ha a társadalmi 

körülményeken javítani szeretnénk. Általánosságok megfogalmazása helyett így tudhatjuk 

meg, milyen fejlesztésekre van leginkább szükség és azok milyen hatással járhatnak. „Minden 

helyszínt külön-külön kell vizsgálni, bár a másutt született eredmények nagyon hasznosak 

lehetnek az összehasonlítások és következtetések megfogalmazásakor.”
78

 

A regionális kutatásnál a holisztikus megközelítésre helyezik a hangsúlyt, és úgy definiálják, 

mint egy „teljes körű, minden szempontra kiterjedő tudományos felmérést, melyben a 

tanulmányozás minden egyes részét a többivel összefüggésben kell nézni.”
79

 Az eredményeket 

képekkel, térképekkel és diagramokkal kell szemléltetni, hogy jobban át lehessen érezni az 

adott hely szellemét, a benne rejlő lehetőségeket, és hogy ezek alapul szolgálhassanak a 

jövőbeli fejlesztési tervekhez. A szerzők megkülönböztetik a városi és vidéki kutatásokat, 

azonban hangsúlyozzák, hogy ezek nem vizsgálhatók egymástól elkülönítve, és teljes képet 

csak akkor kaphatunk, ha a várost és az őt körülvevő régiót együtt tesszük a kutatás 

tárgyává.
80

 

Le Play szerint a társadalom világa az emberek és az adott hely kölcsönhatására épül, és ezt a 

kölcsönhatást a munka közvetíti. A szerzők a regionális kutatásokat erre hivatkozva három fő 
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összetevőre bontják, a hely, a munka és a nép vizsgálatára. A helyhez sorolódik a földrajzi, 

geológiai és éghajlati viszonyok tanulmányozása, a növény- és állatvilág megismerése, ami 

így a természettudományok minden ágára kiterjed. Az emberi tevékenység tárgyi eredményei 

is idetartoznak. A munka kategóriájába a helyben űzött ipari tevékenységek, kereskedelem és 

foglalkozások felmérése kerül. A nép vizsgálata során az emberek szokásait és viselkedését, a 

hely történelmét és az ott lakók ahhoz való viszonyát kell megismerni, beleértve világi és 

vallásos eszméiket.
81

 Ide tartozik a helyi intézmények: önkéntes szervezetek, a helyi 

önkormányzat és általában a hagyományok vizsgálata. A lakosság fizikai állapotát, 

mentalitását és örökletes tulajdonságaikat ugyancsak fel kell tárni.
82

 

A szerzők a hely, a munka és a nép vizsgálatához minden részletre kiterjedő 

szempontrendszert is adtak:
83

  

I. Földrajzi felmérés, avagy a hely vizsgálata 

I.1. Geológiai adottságok: kőzetek, ásványok, ősmaradványok, a talaj és altalaj jellemzése, bányászat. 

I.2. Klíma: légnyomás, széljárás, csapadék, napsütéses órák és hőmérséklet, a domborzati viszonyok hatása az 

éghajlatra. 

I.3. Vízrajzi leírás: domborzati viszonyok, folyók és mellékfolyók, vízgyűjtő területek, források, tavak, talajvíz, 

erózió és üledékek, vízellátás, a kőzetek összetételének hatása. 

I.4. Növénytan: természetes növényzet, erdőségek, tőzeges és füves területek, mocsarak és lápok. A megművelt 

földterületek összetétele és kölcsönhatásuk a növényzettel, szántók és legelők, parkok és kertek, 

növénycsoportosulások és egyedi fajok eloszlása, a kőzetek, a talaj, az éghajlat és a domborzati viszonyok 

hatása. 

I.5. Állattan: őshonos állatfajok és csoportok, védett és háziállatok, állattartás, a növényzet és az éghajlat hatása 

az állatvilágra. 

I.6. A települési viszonyok és kommunikáció vizsgálata: épületek, utcák, földterületek, utak, falvak és városok, 

emlékművek. A vízkészletek, a klíma, a természeti környezet hatása a települési viszonyokra.
84

 

II. A gazdasági élet felmérése, avagy a munka vizsgálata 

Le Play szellemében itt az ember és környezetének kölcsönhatása van a középpontban, 

figyelembe véve a gazdasági cselekvés minden aspektusát. A statisztikai adatoknál is nagyobb 
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fontosságot tulajdonítanak azonban annak a kérdésnek, hogy maga a hely milyen hatást 

gyakorol arra, hogy a különböző tevékenységek során milyen szerszámokat és eszközöket 

használnak, milyenek a bútorok, az épületek, valamint annak, hogy hogyan szerveződik meg a 

társadalom és a gazdaság.
85

 A szerzők az alábbi szempontokat sorolják fel: 

II.1. A termelés vizsgálata:  

a) Központi vagy speciális termelési formák: mezőgazdaság, bányászat, szövés, stb. Nyersanyagok, termelési 

folyamatok, végtermékek, személyzet, költségek és bevételek, kisegítő tevékenységek, kapcsolódások más 

területekhez. 

b) Általános termelési formák: az általánosan elterjedt mesterségek: kovácsok, ácsok, szabók. 

c) Termelés a háztartás keretei között: kertészkedés, veteményeskertek, háziipar. 

II.2. Az előállított javak elosztásának vizsgálata: 

a) Piacok: általános és speciális, milyen javakat árulnak, a piaci árak változása. 

b) Üzletek: azok elhelyezkedése, forgalma, boltok és boltcsoportok. 

c) Közlekedés és kommunikáció: szolgáltatások, árak, szállítás. 

II.3. A fogyasztás vizsgálata:  

a) Fizetések és munkabérek, családi költségvetés, otthon megtermelt javak, stb. 

b) Alapvető élelmiszerek, öltözködés, a háztartás felszereltsége és bútorzata. 

II.4. Pénzügyek 

a) Megtakarítások, tőkebefektetések, hitel-lehetőségek, szövetkezetek, stb. 

b) Bank és biztosítás: ezek módozatai, kapcsolódás a termeléshez és más területekhez, forgalom.
86

 

III. Az emberek életének és a szervezeteknek a felmérése, avagy a nép vizsgálata 

A gazdasági és tágabb értelemben vett társadalmi szervezetek mellett a legnagyobb 

érdeklődésre a helyi közösség egésze tart igényt, és azok a szerveződések, amelyekből ez 

felépül: a családok, a műhelyek, iskolák, falvak és körzetek. Különös tekintettel kell lenni 

arra, hogy az egyes egyének ezekhez hogyan kapcsolódnak. A társadalmi szervezetek sem 

érthetők meg azonban attól a helytől függetlenül, ahol elhelyezkednek, beleértve a 

környezetüket, az épületeket és azok berendezését. A közösségi élet termékeire is 

figyelemmel kell lenni. A korábbiakban elmondott szempontok java itt is alkalmazható az 

adott közösség vagy csoport megismerésekor.
87
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III.1. Demográfiai adatok: 

a) A népesség létszáma, nem és kor szerinti összetétele, embertípusok. 

b) Élettani adatok: egészség és betegség, kapcsolatuk az életkörülményekkel, bűnözés és elmebaj. 

III.2. Szociográfiai vizsgálódások: 

a) Állandó kapcsolatok:  

- családok: ezek típusai, szerveződése, a családtagok közötti kapcsolatok, 

- háztartások: a család otthona, ház, bútorok, környezet, 

- hagyományos és szokásokon alapuló családi kapcsolatok, osztálymegkülönböztetés, vagyon. 

b) Időleges kapcsolatok. Ezek lehetnek  

- gazdaságiak: cégek, társaságok, üzletek, gyárak, hivatalok, szövetkezetek és 

- állami-adminisztratív jellegűek: egyház, területi és körzeti egységek, tanácsok és bizottságok, katonai 

szervezetek. 

c) Szellemi élet: 

- egészségügy: kórházak, betegápolás,  

- oktatás: iskolák, felsőoktatás, 

- szórakozás: klubok, csoportok, 

- kultúra: vitakörök, irodalmi intézmények, tudományos társaságok, 

- vallási közösségek. 

d) Átfogó szervezetek és közösségek: falvak és egyházközségek, városok és kerületek, régió. 

III.3. Pszichológiai kutatás: 

a) Általánosan elfogadott eszmék és eszmények, erkölcsi alapértékek, vallás. 

b) Folklór, hagyományok, szokások. 

c) Irodalom és művészet, a „műveltek” és a nép művészete, építészet, díszítőművészet, öltözködés.
88

 

 

A módszertani segédlet külön pontban foglalkozik a történelmi korszakolással is a jégkorszak 

előtti időktől a 20. századig.
89

 

A szerzők számolnak azzal, hogy ezeket a felméréseket többnyire szaktudással nem 

rendelkező amatőrök végzik, és - legalábbis a kezdeti időszakban - jellemzően minimális 

anyagi források állnak rendelkezésre. Ezért nagy szabadságot hagynak a kutatóknak, hogy mit 

választanak kiindulópontnak, és azt is a résztvevők felkészültségére és képességeire bízzák, 

hogy milyen mélységekig jutnak el a munka során. Kívánatosnak tartják az együttműködést a 
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helyi öntevékeny szervezetekkel, hogy az általuk már felhalmozott tudást hasznosítani tudják. 

A kutatás során fontos megtalálni az alkalmat az eredmények megbeszélésére, a későbbiekben 

pedig azok bemutatására, pl. a helyi könyvtárban vagy múzeumban, már ha ilyen létezik 

egyáltalán.  

A társadalomtudományi kutatás módszertani nehézségeivel is foglalkoznak a szerzők, 

mondván, hogy - eltérően a természeti környezet és a földrajzi adottságok leírásától - itt 

nincsenek általánosan elfogadott eljárások.
90

 Az egyszerű megfigyelésnél mindenesetre 

sokkal hasznosabbnak tartják a személyes kapcsolatokat minden társadalmi osztály tagjaival. 

A különböző társadalmi szervezetek munkáját is személyesen szükséges megismerni. Fontos 

információkhoz lehet jutni az adott település legidősebb lakóitól. Ugyanakkor rendszerezett 

statisztikai felmérésekre és kérdőívekre is szükség lehet. 

Térképek, diagramok és illusztrációk sorával kell bemutatni minden eredményt.  

Az illusztrációk közé tartozhat minden olyan ábrázolás és kép, amely az adott helyet és annak 

épületeit mutatja be a különböző történelmi korszakokban.
91

 Készüljenek rajzok és fotók, 

amelyek a mindennapi életet és az emberek munkáját szemléltetik. Nagy értékkel bírnak a 

nyomtatott vagy kézzel rajzolt térképek, bármely időszakból származzanak is.
92

  

Úgy vélték, a regionális kutatások során végzett munka nagyon fontos, mert napjainkban 

olyan átalakulások folynak, amelyek több generáció számára meghatározzák a civilizáció 

jellegét, ezért szükséges minden területet alaposan tanulmányozni, mielőtt a fejlődés testet 

öltene házakban, közterületekben, pihenőövezetekben, a közlekedési hálózatban és 

középületekben. A célok nem egyszerűen gyakorlatiak, sokkal fontosabb, hogy az emberek 

figyelmét ráirányítsuk azokra a természeti feltételekre és társadalmi lehetőségekre, amelyek 

körülveszik őket. Minél tájékozottabbak és minél nagyobb képzelőerővel rendelkeznek, annál 

inkább el tudják hárítani a leselkedő veszélyeket és tudják megvalósítani célkitűzéseiket. 

Ebből adódik a regionális kutatások pedagógiai szerepe is.
93

 

A munka világában először a jellegzetes foglalkozásokat kell megvizsgálni. A legtöbb esetben 

ez a helyi természeti adottságoktól függ, ezek nélkül meg sem érthető. Emiatt fontos a hely, a 
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lokalitás vizsgálata. Vannak az egyszerű, vagy elsődleges foglalkozások, mint például a 

halászat, kereskedelem, kertészet, bányászat és a származtatottak: a halak tartósítása, házalás, 

fémfeldolgozás. Szervezeti formájukat tekintve a legkezdetlegesebbtől a legfejlettebbekig 

bármely típus előfordulhat, és különbséget kell tenni a fizikai és szellemi munka között is. 

Ezen két kategória között helyezkedik el, egyre közelebb a szellemi dolgozókhoz a 

kereskedők osztálya. A lakónegyedekben ők játszanak vezető szerepet. Ugyancsak vizsgálni 

kell a foglalkozások hatását a család otthoni életére, tevékenységeire, szellemi hozzáállására, 

képességeikre. Mely családtagok dolgoznak egy adott üzemben, a munkásoknak vannak-e 

saját szervezeteik, mivel töltik a szabadidejüket. Egy olyan településen, amely jellemzően 

egyfajta iparággal (pl. cipőkészítéssel) foglalkozik, ezekkel a gyárakkal és üzemekkel kell 

kezdeni a gazdasági felmérést: részletezve az itt dolgozók számát, nemek és életkor szerinti 

összetételét, a munka jellegzetességeit, a munkalehetőségeket. Fel kell mérni, hol és hogyan 

tudják eladni a termékeiket, amivel akár már a régió határán kívülre is kerülhetünk.
94

 

Egy másik kiindulópont lehet a történeti jellegű megközelítés. A táj történelmének 

vizsgálatakor érdemes visszamenni a középkori uradalmakig és az akkori falusi közösségig. 

Ide tartozik a városfejlődés és az ehhez kötődő fontosabb családok leírása is.
 95

 Valójában 

bárhol is vizsgáljuk a hely, a munka és a nép kölcsönhatását napjainkban, az természetes 

módon elvezet a régió múltbéli történetéhez. A régmúltat őrző utcák és épületek különös 

fontossággal bírnak, a rájuk vonatkozó írásos dokumentumokkal együtt. A múlt emlékeit 

ugyanúgy térképekkel, nyomtatott anyagokkal, képekkel és diagramokkal kell bemutatni, 

mint a regionális kutatás egyéb eredményeit.
96

 

Vizsgálni kell a helyi közigazgatás és a hivatalok feladatait, kötelességeit, valamint azt is, 

hogy ezek milyen hatalommal rendelkeznek. Az épületek, kertek, közterületek vizsgálatának 

egyenes folyománya az egészségügyi viszonyok és az egészséges életmód feltételeinek 

általános jellemzése. A mai városi viszonyok között aktuális probléma a túlnépesedés 

jelensége, amely egyes betegségek kialakulására és terjedésére is hatással van. Ismét csak 

célszerű térképen ábrázolni az egyes betegségek városrészenkénti előfordulását és annak 

gyakoriságát. A napfény, a légszennyezés, a levegő páratartalma, az éjszakai köd és a szmog 

ugyancsak fontos tényezők. Ugyancsak befolyásolhatja az egészséget a vízellátás, valamint 
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hogy a házakat milyen talajra, milyen kőzetre építik, és általában a régió minden természeti 

adottsága.
97

 

A módszertani kiadvány külön tárgyalja a városi és a vidéki kutatásokat. A város mindig egy 

nagyobb régió központja, amely gyakran alapvetően rurális jellegű.
 98

 A várost mindig a 

környező vidékkel együtt kell vizsgálni. Így eljutunk a falvakhoz, amelyeket szintén a 

környező közösségekkel és a városközponttal összefüggésben kell vizsgálni. 

Falusi kutatások esetében az első kérdés az lehet, hogy mire használják a földet.
99

 

Figyelemmel kell lenni a különböző típusú földek eloszlására és nagyságára: szántóföldek, 

legelők, kaszálók, gyümölcsösök, kertek és erdők, homokbányák és kőfejtők. Minden 

épületről fel kell jegyezni, hogy mire használják. Ugyanúgy számba kell venni az utakat, 

vasútvonalakat és csatornákat. Ebből kiindulva természetes folyományként adódik a 

lakáskörülmények, földbirtoklás, bérlés és a közösen használt földterületek leírása, a 

foglalkozások típusai, a kulturális és szabadidős tevékenységek, oktatási lehetőségek stb. 

vizsgálata.
100

 

Ami a történeti részt illeti, ehhez a vidék is bőséges anyaggal szolgálhat: rendelkezik-e 

településmaggal vagy szórt, van-e faluközpont vagy falusi templom. Fontos minden adat, ami 

a falu eredeti szerkezetére vonatkozik. Az egyház és az uradalom kapcsolata, az uradalom 

története, a gazdaságok és tanyák története szintén érdekes lehet. 

A nép vagyis az emberek vizsgálata során nagyon fontos a tipikus családok életének 

tanulmányozása: falusi mesteremberek, napszámosok, kisbirtokosok, kishaszonbérlők és 

nagyobb földterületet bérlők. Minden esetben meg kell kísérelni leírni, hogy milyen 

életkörülmények között élnek, milyen különböző típusokba vagy osztályokba sorolhatók, 

milyen különbségek vannak pl. a kisbirtokos és a napszámos között. A családi költségvetés (a 

család gazdálkodása) különösen fontos, de nem csak a pénzbeli jövedelmek vizsgálata bír 

jelentőséggel, hanem mindazon feltételeké is, amelyek közepette a munkavégzés és a család 

élete zajlik. 

Fontos kérdés az is, hogy milyen mértékben vehetnek igénybe szabadnapokat a 

mezőgazdasági munkások, hány órát dolgoznak, van-e szórakozási lehetőségük. Mennyire 

                                                           
97

 Branford S – Farquharson 1947 [1924]:15-16 
98

 A városok vizsgálatára vonatkozó speciális szempontok ismertetésétől eltekintünk. 
99

 A földhasználatról Dudaron is külön térkép készült az ott tartózkodás során. 
100

 Branford S – Farquharson 1947 [1924]:17 



31 
 

idényjellegű a munkavégzés, milyen formában kötnek szerződést, a fizetséget mennyiben kell 

kiegészíteni a háziasszonynak pl. kosárfonással, szalmafonással, csipkekészítéssel, otthoni 

növénytermesztéssel vagy állattartással. 

Egyéb gazdasági jellegű kérdésekre is figyelni kell, mint a termény és állatállomány 

nagysága, különös tekintettel a piacokra és városi központokra, a termelésben közelmúltban 

bekövetkezett változásokra, a szövetkezeti módszerek bevezetésének eredményeire, a 

gépesítésre, a szántók és legelők arányára, a termesztett növényfajtákra, a terület gazdasági 

egyensúlyára. 

A vidéki élet teljes megértésének előfeltétele a természeti környezet megismerése.  

A társadalmi és gazdasági élet vizsgálata során is folyton szembetaláljuk magunkat ilyen 

kérdésekkel. A termés (és velük együtt a gyomnövények), a rétek és legelők, és erdők 

leírásakor figyelemmel kell lennünk a talaj összetételére, a vízellátásra és az éghajlatra. Az 

utak és vasutak is a természeti körülmények által meghatározottak, a kőfejtés is a geológiai 

szerkezet függvénye, és a helyben űzött mesterségek kialakulása (pl. fafaragás, fazekasság 

stb.) is a rendelkezésre álló nyersanyagoktól függ.
101

 

A módszertani segédlet külön is foglalkozik a kapott eredmények nyilvános bemutatásával, 

helyben történő kiállításával. Logikus következménye ez annak, hogy a regionális kutatások 

egyik fő célja a helyi lakosok bevonása saját környezetük fejlesztésébe, az annak 

fejlesztéséről való gondolkodásba és a gyakorlati cselekvésbe. Már a kutatás kezdeti 

szakaszában fontos kiállítást tartani a régió múltjából, jelenéből és jövőbeli lehetőségeiből, 

ezzel is hangsúlyozva, hogy a kutatás a közösséget szolgálja. Így vizuálisan megjeleníthető az 

adott helyen lakók élete és munkája, hogy az milyen feltételek közepette alakult ilyenné, és 

hogy mindebből mi hozható ki a jövőben. Fontos a helyi látványosságok megjelölése és 

védelme, térképek, tervrajzok, fotók, rajzok és festmények kiállítása. A közösségi helyek 

(játszóterek, parkok, közösségi házak) újjáépítésére, fejlesztésére vonatkozó, már létező 

elképzeléseket is közszemlére kell bocsátani, a jelenlegi állapot dokumentálásával együtt. 

Sokkal fontosabb ez, mint elmerülni a számokban. Nagyon hatásos lehet diavetítéseket tartani 

a hely történetéből, a fejlesztési tervekből, a gyermekek életéről, a helyben folyó termelésről, 

összehasonlítva más körzetekkel.
102
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Összegezve elmondható, hogy ez az útmutató érdeklődő, de elmélyült szaktudással nem 

feltétlenül rendelkező amatőrök számára készült, és nagy hangsúlyt kap benne a kutatás 

eredményeinek azonnali rendszerezése és közérthető formában való közzététele a helybeliek 

számára. Ezek a kutatások az akkori elgondolások szerint kettős pedagógiai célzattal bírnak: 

magukat a résztvevőket munka közben tanítják meg a terepkutatás módszereire, másrészt a 

helybeliekben tudatosítják saját környezetük múltja, jelene és fejlődési lehetőségei 

megismerésének fontosságát.
103

 

3.2 A módszertan alkalmazása a helyi közösségek kutatásában 

1930-ban jelent meg az az Alexander Farquharson tollából származó módszertani kiadvány, 

amely kifejezetten ezen kutatásoknak a közösségszervezésben játszott szerepére fekteti a 

hangsúlyt.
104 

A témának megfelelően a terminológia is változik, előtérbe kerül a social survey 

kifejezés használata. „A szociális felmérés célja, hogy átfogó képet nyújtson egy adott 

közösség társadalomtörténetéről, társadalmi életéről, társas szükségleteiről és problémáiról 

és a közösségfejlesztés jövőbeli lehetőségeiről.”
105

 Nem azonos az ipari, gazdasági vagy 

várostervezési célú felmérésekkel. Ezek a kutatások mindig a helyi közösségeket vizsgálják: a 

felmérés a helyi közösségben, a közösséggel együtt, a közösség szolgálatában folyik. 

Ennek a kiadványnak érdekessége, hogy - az itt most mellőzendő módszertani részletek 

mellett - Farquharson felsorol néhány korábbi sikeres kutatást, amelyek ebben a szellemben 

zajlottak: 

a) Bethnal Green. A kutatás a fiatalok szórakozási lehetőségeiről szólt. Egy helyi szervezet 

néhány önkéntese bonyolította: meglátogatták a környék össze ifjúsági szervezetét a helyi 

iskolák és a London County Council közreműködésével. Az eredményeket füzetekben 
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 Ebben – pusztán a dolog természeténél fogva - jelentős a hasonlóság az Erdélyi Fiatalok két háború közötti 
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publikálták.
106

 A minimális költségvetést (50 font) ezeknek a füzeteknek az eladásából 

fedezték. 

b) Southampton Civic Survey. Helyi polgárokból álló egyesület szervezte a kutatást a város 

felújításának megalapozására és a felmérés során a szociális körülményekre is kitértek.  

Az egyetem és a térképészeti hivatal
107

 önkéntesei segítették a munkát. A kifinomult 

módszerekkel elkészített kutatási jelentést az Oxford University Press adta ki. A szervezési 

költség mindössze 30 font volt, a könyvkiadás költségeit a kiadó állta.
108

 

c) A szociális felmérések jól kidolgozott válfajára példaként Farquharson a New Survey of 

London és a Survey of Merseyside esetét hozza fel. A felmérést itt társadalomtudományi 

szakokra járó egyetemisták végezték, képzett kutatók bevonásával, 15.000 font, ill. 5.000 font 

költségvetéssel. A londoni kutatás eredményeit kilenc, a másikat három kötetben 

publikálták.
109

 

d) Brinmawr településen a szociális körülmények felmérését egy helyi egyesület 

kezdeményezésére végezték el, akik Dél-Wales elmaradott területeinek rekonstrukcióját 

tűzték ki célul. A 150 önkéntes bevonásával folyatott kutatást helyben toborzott vezetők 

irányították. Az eredményeket kötetben jelentették meg.
110

 

e) Whatford-ban (Hertfordshire tartomány) helyi polgárok döntöttek a szociális felmérés 

mellett, őket az Institute of Sociology látta el tanácsokkal. A kutatási jelentés a helyi sajtóban 

jelent meg, a kutatás eredményeit pedig a közkönyvtárban hozzáférhetővé tették. 

f) Tyneside szociális felmérését eredetileg vallási célokból helyben kezdeményezték, de egy 

bizottságot is létrehoztak, hogy tudományosan megalapozzák a munkát. Évi 1.000 font 

költségvetéssel dolgoztak három éven keresztül, fizetett kutatásvezetővel és munkatársi 

gárdával. Munkájukat Industrial Tyneside címmel publikálták. Az eredmények nagy hatással 

voltak a helyi lakosságra, megalakult a szociális szolgáltatások tanácsa is, azzal a feladattal, 

hogy a kutatók által megfogalmazott javaslatokat végrehajtsák. A helyi szervezeteket és 

polgárokat végig bevonták a kutatómunkába.
111
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Farquharson külön fejezetben foglalkozik azzal, hogy mivel tud mindehhez hozzájárulni a Le 

Play House. Mint írja, egyik célkitűzésük éppen az, hogy tanácsot és segítséget nyújtsanak 

azoknak a helyi csoportoknak, amelyek szociális felméréseket folytatnak. Mindenkit arra 

bátorítanak, aki ilyen munkába belekezd, hogy forduljon a Le Play House titkárához (vagyis 

Alexander Farquharsonhoz). Mint írják, a Le Play House könyvtárában gépelt és kézírásos 

kutatási jelentésekből, térképekből és diagramokból nagy gyűjtemény található. A Le Play 

House előadások tartását is vállalja a helybeliek érdeklődésének felkeltésére, ezen kívül 

lehetséges a kutatási anyagok kölcsönzése is. Ha helyi erők nem állnak rendelkezésre, akkor 

kutatási személyzetet is tudnak biztosítani. Mindenképpen célszerű a kapcsolattartás, mivel a 

Le Play House kutatásszervezésben és a kérdőívek elkészítésében is nagy szakértelemmel 

rendelkezik. Ugyancsak rendelkezésre állnak a térképek, diagramok és kutatási jelentések 

elkészítésénél is. 

A brosúrához további ajánlott irodalmak kapcsolódnak korábbi hasonló kutatások 

eredményeivel, melyek szintén mintául szolgálhatnak. A listában szerepel a már említett 

kutatások mellett Margate társadalmi helyzetének és problémáinak vizsgálata 1928-ból (ez a 

Sociological Review-ben jelent meg a rákövetkező évben),
112

 valamint a várostervezési 

célokkal lefolytatott Dublin Civic Survey is.
113

 A füzet végén a Le Play House természetesen a 

témába vágó saját kiadványait is reklámozza, többek között a Jersey-n és a Shetland 

szigeteken végzett kutatások eredményeit,
114,

 valamint a norvégiai kutatásukat.
 115

  

3.3 A regionális kutatások alkalmazása a szociális munkában 

Láthatjuk, hogy a különböző módszertani segédletek részben különböző célcsoportoknak 

szólnak: hol a közösségszervezés, hol a regionális fejlesztések, hol a szociális felmérés van a 

középpontban.
116

 A dudari kutatáshoz időben legközelebb álló, igen részletes kiadvány a 

szociális munkával foglalkozó 1936-os londoni konferencia előkészületeit segítő módszertani 

kézikönyv.
117

 A füzet főcíme és egyben a konferencia fő témája: A szociális munka és a 
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közösség. Ez jelzi, hogy ezúttal a szociális munkának a helyi közösségben betöltött szerepére 

kerül a hangsúly, annak vizsgálatára, hogy milyen az „esztétikai, erkölcsi és szellemi hatása a 

szociális munkának a helyi közösségi életre”.
118

 A vizsgálandó szociális szolgáltatások köre 

kiterjed az egészségügyre, oktatásra, a szabadidőre és szórakozásra, az anyagi jólétre, a 

társadalmi beilleszkedésre és annak zavaraira, valamit a munkanélküliségre.
119

 

A vizsgálati irányokat meghatározó szemléletmód kiolvasható azokból a javaslatokból, 

amelyeket az előkészítő munka kezdetén Alice Masaryková fogalmazott meg még 1933-ban a 

tervezett konferencia számára.
120

 Először is kiemeli az angliai társadalom általa pozitívnak 

vélt elemeit, és követendő példának tartja azt a kutatási módszertant, amelyet a 

szigetországban dolgoztak ki.
121

 Szerinte a konferencia alapkérdése, hogy „a közösség hogyan 

védhető meg a pszeudo-civilizáció felbomlasztó hatásaitól.”
122

 Mint írja, „a közösség eszméje 

gazdag jelentéssel bír Angliában,(…) a hagyományok tisztelete minden tevékenységünk 

elengedhetetlen összetevője, enélkül minden jobbító szándék csak káoszhoz és a kulturális 

értékek pusztulásához vezet.”
123

 A kézművesiparból az ipari társadalomba való átmenet 

Angliában lassabban, a múltból többet megőrizve ment végbe, mint másutt Európában, a 

mesterségbeli tudás emléke és az erre való büszkeség még él a gyárosokban és a 

munkásokban. Gyakori volt a gyártók és a vevőik közti jó személyes kapcsolat. Az ipar 

fokozatos terjeszkedésével nem tűnt el a termékek minősége iránti fogékonyság, és ez 

Masaryková szerint Angliában még a szöveg megírásának idején is többet nyom a latban, 

mint a reklám.
124

 De Anglia sem menekült meg a szerinte hamis civilizáció áradatától. A 

termelés és a piac átalakulása itt is érezhető. A változások annyira mindenütt jelenvalóak, 

hogy azoknak nem is vagyunk teljesen a tudatában. „Biztos vagyok benne, hogy nemsokára 

eljön az a nap, amikor a világban a termelés az egészséges közösségek tényleges 

szükségleteihez fog igazodni. Ebben rejlik a szociális munkások nagy feladata. Hogy 

tudatosítsák és megmagyarázzák sok ártatlan család tragédiáját, akiknek tisztes 

egzisztenciáját zilálta szét a technikai fejlődés és mások felelőtlen spekulációi. A falusiak 

nincsenek is tudatában, mi történik a világban.”
 125  

Masaryková így folytatja: „Más 
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országokból származó késztermékeket olyan áron kínálnak, ami még a nyersanyagok árát sem 

fedezi. Mindez gondolkodásra kell, hogy késztessen.(…) Nem gondolom, hogy ez a nyugati 

civilizáció bukását jelentené, hiszem, hogy annak újjászületése előtt állunk.”
126

 A konferencia 

célja is az legyen, hogy „körültekintően megfigyeljük, hogyan mennek végbe ezek a változások 

az egyes közösségekben. (…) A mindennapokban végzett aprómunka, amelyet ezen közösségek 

számunkra oly kedves tagjai érdekében végzünk, legyen az alapja tudományos 

erőfeszítéseinknek a szociológián belül. (…) Angliában jól kidolgozott induktív kutatási 

eljárásokkal rendelkeznek, amelyek más országokban gyakran hiányoznak, és azokat 

spekulatív módszerekkel pótolják.”
127

 Ez a módszertani füzet éppen ezen induktív módszerek 

bemutatását szolgálja. „Szükséges volna, hogy a résztvevő országok részletes és gyakorlatias 

tanulmányban tudják megvizsgálni egy-egy közösség életét pszichológiai és szociológiai 

szempontból. Így remélhetőleg kiderül, a helyi problémák milyen mértékben tudhatók be 

nemzetközi körülmények hatásának.
128

 

A kiadvány tehát azt kívánja elősegíteni, hogy a konferenciára való felkészülés során a részt 

vevő országok részletes előtanulmányokat készítsenek a regionális kutatások módszertana 

alapján, annak szemléletmódjához igazodva. A javaslatok kitérnek a célok megfogalmazására, 

a szervezésre és a módszerekre is. 

A fő cél, írja Farquharson ugyanebben a kézikönyvben, hogy a szociális munkások figyelmét 

felhívjuk napjaink szociális munkája és a helyi közösségek állapotának kapcsolatára. Erre 

azért van szükség, mert a mindennapi munkában a szociális munkásoknak nincs lehetőségük 

arra, hogy saját munkájukat a helyi közösség életének és tevékenységének tágabb 

összefüggésében szemléljék, és hogy a szociális munkáról a társadalmi, gazdasági és 

kulturális szempontok kölcsönhatásában általánosabb, szociológiai szemléletű képpel 

rendelkezzenek.
129

 

A világháború után a közösség-orientált szociális munka szerepe, azaz a kooperatív szellemű 

együttélési formák kialakításának fontossága megnőtt. Több ország (USA, Nagy-Britannia és 

Kína) is rendelkezik olyan programokkal, amelyek a falusi élet újjáélesztését célozzák, a 

szabadidő eltöltésének közösségi formáit részesítik előnyben városi és falusi környezetben 

egyaránt, valamint azon vannak, hogy az újonnan létrejövő városi telepek is közösséggé 
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szerveződjenek. Jelen előtanulmányok egyik célja, hogy ezen törekvések lehetőségeit és 

határait felmérjék.
130

 

Ez a fajta közösségi szociális munka szemben áll a hagyományos esetmunkával. Cél ezen két 

típusú munka együttlétezésének, kölcsönhatásának vizsgálata is. Fontos továbbá annak 

tudatosítása a szociális munkásokban, hogy feladatuk a közösségi élet fejlesztése és 

intenzívebbé tétele, különösen a helyi közösségekben. Ezen szemléletmódot kapcsolatba kell 

hozni azon nézőpontokkal, amelyek a családhoz, az államhoz, az egyházhoz, a nemzethez 

vagy az emberiséghez való igazodást helyezik előtérbe. 

A szervezés terén azt javasolják, hogy vonjanak be egyetemi oktatókat és kutatókat, ha pedig 

erre nincs lehetőség, akkor javasolják a helyben dolgozó szociális munkásokkal és a helyi 

egyesületekkel való együttműködést.
131

 

A módszereket illetően abból indulnak ki, hogy a szociális munkásoknak feltehetően kevés 

idejük van ilyen jellegű kutatásban elmélyedni. Ezért azok számára, akik be tudnak 

kapcsolódni, legyenek ezek diákok vagy más érdeklődők, meg kell hagyni, hogy a számukra 

leginkább testhez álló módszerekkel dolgozzanak, a rendelkezésükre álló időt is figyelembe 

véve. A főbb lehetőségek:  

- szakirodalmak olvasása, amihez célszerű bibliográfiákat összeállítani, 

- konzultációs beszélgetések, 

- előadások, 

- a közösségi élet példáinak tanulmányozása más településeken, különösen akkor, ha az adott 

országban már voltak ilyen kutatások, 

- a szociális munkások tapasztalatainak megismerése a közösségi életre vonatkozóan, az 

esetmunka ilyen szempontú áttekintése, 

- a szociális szolgáltatások hatásának vizsgálata a közösségi életre. Itt többek között az 

egészségügyre, oktatási és szabadidős intézményekre lehet gondolni. Megfontolandó ezen 

szervezetek vezetőinek a bevonása is a kutatásba.
 132

 

A kiadvány az általános kutatási irányelvek mellett az egyes részterületek sajátos 

szempontjaira kiterjedő javaslatokat is ad. 
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A közösség fogalma alatt „kisebb vagy nagyobb helyi közösséget [kell érteni], olyan emberek 

csoportját, akikben közös az, hogy lakóhelyük egy adott területen van, más helyi közösségektől 

bizonyos távolságra, vagy valamilyen fizikai határral elválasztva.”
133

 A fizikai határok mellett 

fontos közösségképző tényező lehet a rokonság, a hagyományok, a foglalkozások, a 

közigazgatási beosztás és a vallás is. Az intézményi szerveződéseket ebben az értelemben 

nem tekintik közösségnek, csakis a helyi közösségeket.  

A közösség szónak van egy pozitív jelentéstartalma. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy 

egy eldugott falu közösséget alkot, míg egy nagyváros nem tekinthető közösségnek.  

A közösség ebben az értelemben „intellektuális és érzelmi kötődést is jelent, vagy akár azt is 

mondhatnánk, hogy egyfajta spirituális kapcsolatot annak tagjai között.”
134

 Az ilyen típusú 

helyi közösségeket integer közösségeknek nevezik.
135

  

Mi jellemzi az integer közösségeket?
136

 Kis létszámúak, a tagjai közül szinte mindenki ismer 

mindenkit személyesen, gyakoriak a személyes találkozások. A társadalomszerveződés nem 

terjed túl jól behatárolt és többnyire tradicionális formákon, amelyeket a család, a 

földbirtoklás, a munkavégzés, az iskola, az egyház és bizonyos szabadidős tevékenységek 

határoznak meg. Szervezett szociális gondoskodás általában nem létezik, helyette a kölcsönös 

személyes segítségnyújtás a jellemző. Az osztálykülönbségeket, ha vannak, az emberek 

elfogadják. Így ezek nem gátolják a személyes érintkezést és nem vezetnek konfliktusokhoz. 

A közösségi élet többnyire általánosan elfogadott vallási alapokon áll.
137

 A gazdasági 

alapokat vadászat, halászat vagy a mezőgazdaság jelenti, amihez egyénileg űzött 

kézművesipar kapcsolódik. Ha ezek mellett már modern ipari vállalkozások megjelennek, az 

különös érdeklődésre tart számot.
138

 

A heterogén (kompozit) közösségek ezzel szemben modern korunk jellegzetes termékei.
139

  

Az ilyen közösségekben a rokoni kapcsolatok ritkák, a mindennapi személyes kapcsolatok 

különböző szervezetekhez – pl. munka, szabadidős tevékenységek – kötődnek. Az emberek 

alig ismerik azokat, akik együtt élnek ugyanabban a területi egységben. A munkavégzés nem 
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 Az 1936-os konferencia talán legfontosabb tudományos hozadéka, egy csehszlovákiai falumonográfia címe is 
ez: Jaseno, egy integer közösség (Šmakalová 1936) 
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 Már itt érdemes megjegyezni, hogy az integer közösségekről itt felsorolt ismérvek tökéletesen illenek a 
magyarországi falukutatás színhelyéül kiválasztott településre, Dudarra. 
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 Farquharson 1936: 22 
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 Mint pl. Dudaron a tejüzem, valamint a malom helyi lerakata és begyűjtőhelye. 
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 Az angol szöveg a composite szót használja, de ennek a tükörfordítása magyar szövegkörnyezetben nagyon 
idegenül hatna, ezért helyette a vele rokon jelentésű heterogén szót használjuk. 
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otthon történik, hanem gyárakban, hivatalokban, boltokban és áruházakban. A társadalmi 

szervezetek összetett formákat öltenek. Külön intézmények működnek a vallás, a kultúra, az 

oktatás, a szabadidő, a politika szférájában, és az itt kialakuló személyes kapcsolatok 

jelentősége nagyobb, mint a szomszédsági viszonyoké. Szervezett szociális ellátás van, amely 

nem személyes jóindulaton vagy spontán együttműködésen alapul. Az osztálykülönbségeket 

az emberek már nem fogadják el automatikusan. Napjaink heterogén közösségei különféle 

veszélyeknek vannak kitéve. Ennek megnyilvánulásai a slumok, a lakhatási nehézségek, 

bizonyos fajta betegségek megjelenése, bűnözés és erkölcsi kihágások, a családi kötelékek 

gyengülése, a hagyományos értékek háttérbe szorulása. Ezek a jelenségek kétségkívül a 

felbomlás jelei, de vita tárgyát képezi, hogy vajon szükségszerű velejárói-e a heterogén 

társadalmaknak.
140

  

A módszertani segédlet szerint hasznos volna a résztvevő országokban kutatást végezni 

integer falusi közösségben és városi környezetben is.
141

 Ennek keretében javasolják, hogy 

- írják le, hogy egy adott család tagjai hogyan kapcsolódnak a helyi közösséghez, illetve 

mennyiben azon kívülre, 

- gyűjtsék össze a helyi közösségben meglévő közös hagyományokat, az emberekhez és a 

problémákhoz való viszonyulás közös jellegzetességeit, 

- próbálják meg felbecsülni a mesterségbeli-, foglalkozásbeli- és osztálykülönbségeket a helyi 

közösségben és azok aktuális változását, 

- írják le, hogy egy szervezettípus különböző helyi egységeihez való tartozás (egyházak, 

iskolák) mennyiben fejt ki dezintegráló hatást.
142

 

A szociális munka indítékai között mindig ott szerepel a jóakarat és a kölcsönös gondoskodás 

eszméje, a szociális munkások egyik fő feladata ennek a megerősítése. Ebben a helyi 
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 Farquharson 1936: 23 - Látható, hogy az integer és heterogén közösségek közötti különbségtétel lényegében 
megfelel annak, ahogyan Ferdinand Tönnies eredetileg 1887-ben megjelent műve használja a közösség és 
társadalom fogalmát (Tönnies 1983). Somlai Péter írja: „A kapitalizmus terjedésében ő [Tönnies] sem csak 
gazdasági folyamatot látott, hanem az életviszonyok, emberi nézetek és szükségletek, a személyek közötti 
érzelmek és kapcsolatalakítási szabályok alapos megváltozását is megfigyelte. Mindezt a szociológia elmélete 
szempontjából vette figyelembe (…), mint a „társadalmi” szerveződési mód előretörését a „közösségi” rovására: 
a közvélemény (a modern nyilvánosság, divat) hatása jutott így túlsúlyra a valláson és hagyományokon, a 
pénztőke az öröklött földbirtokon, a kötelmi jog a családjogon, stb. (Somlai 1983: 347). Egykorú magyarországi 
párhuzamként kínálkozik a Sárospataki Református Kollégium 1931 és 1951 között működő faluszemináriuma 
vezetőjének, Újszászy Kálmán fogalmi megkülönböztetése „a falu (transzcendens alapvetésű) és a város 
(immanens) meghatározottságú” kultúrája között. (Bartha 2013: 79). „[A] faluközösség egyfajta organikus 
egység, önálló entitás, melyet eltérő szabályrendszerek irányítanak, mint más közösségeket, mindenekelőtt a 
várost.” (uo., Újszászy 1936 és Újszászy 1938 alapján). 
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közösségeknek kulcsszerepe van. Éppen a settlementek és más hasonló szerveződések 

története bizonyítja, hogy milyen fontos a személyes kapcsolat a szociális munkások és a 

helyi közösség, vagy nagyvárosok esetében egy-egy lakóterület tagjai között. Jelen kutatás 

keretei között kívánatosnak tartották a szociális munkások személyes tapasztalatait vizsgálni 

arról, hogy a helyi közösségekkel vagy lakóterületekkel kialakított kapcsolat hogyan tudta 

elősegíteni a jóakarat és a kölcsönös gondoskodás megnyilvánulásait. 

Az integer és heterogén közösségek közötti különbség jól látszik a kölcsönös gondoskodás és 

jóakarat szférájában. Az integer közösségekben a tagok közötti kötődések személyesek és 

tartósak, míg a heterogén közösségekben a segítőkészség és jóakarat szociális 

szolgáltatásokban ölt testet, absztraktabbá, általánosabbá, személytelenebbé válik.
143

 

A kiadvány szót ejt a bomlási folyamatokról is. A dezintegráció nem szükségszerű a 

heterogén közösségekben sem, ha azonban a segítőkészség és jóakarat csökken, akkor a 

dezintegráció óhatatlanul megjelenik. Ekkor a következő lépésnek a re-integrációnak kell 

lennie, ez a helyi közösségek életének központi problémája. A re-integrációhoz kapcsolódik 

pl. a vidék- és várostervezés. Ez befolyásolja a közösség állapotát és lehet integráló vagy 

dezintegráló hatása egyaránt. A lakásviszonyok alakulása talán még nagyobb befolyással bír, 

és ugyanez mondható el a földbirtokszerkezet, a mezőgazdaságban alkalmazott termelési 

formák, a szállítás és kereskedelem megváltozásáról. Ezek mind átformálják a vidéki életet, 

gyakran bomlasztva az integer rurális közösségeket.
144

 

A társadalomtudósok és szociális munkások megfigyeléseiben, de szépirodalmi művekben is 

megjelenik, hogy a közösségi viszonyok felbomlása egyéni szinten is érzékelhető. Ez jelzi a 

szociális esetmunka szükségességét, ugyanakkor fontos annak vizsgálata, hogy a közösségi 

viszonyok bomlása milyen módokon hat az egyénekre. Ezért is kell foglalkozni a bűnözéssel, 

problémás gyerekek kezelésével, a segélyezéssel és az egészségi állapottal. Kérdés, hogy az 

egyéni és családi beilleszkedési zavarok mennyiben kapcsolódnak a társadalmi vagy 

közösségi dezintegrációhoz.
145

 Mennyiben szolgálja a mindennapi esetmunka a  

re-integrációt? 

A nagyobb szociális ellátórendszerek kikerülnek a helyi közösség hatóköréből, például az 

egészségbiztosítás és a munkanélküli segélyek. Ebben az esetben is meg kell találni a módját, 
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hogy ezek az ellátások ne szakadjanak el a helyi problémáktól. Vizsgálatra érdemesek azok a 

helyi közösségek is, amelyek azért jöttek létre, hogy valamilyen szociális ellátást 

biztosítsanak, pl. a különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat célirányosan segítő 

settlementek.
 146

 

A szociális ellátások manapság az egyénre koncentrálnak, a testi egészségre, az egyéni 

életerőre, szabadidőre, sportra és kulturális aktivitásokra. Emelik az életszínvonalat és jó 

hatással vannak a közösségre, de mivel az individuumra koncentrálnak, lehetséges, hogy 

dezintegráló hatásuk is van, mert a hagyományos helyi kultúra értékeivel szemben a modern 

nagyváros világi eszméit népszerűsítik, a birtoklást a képességekkel szemben.
147

 Új 

koncepciókat kell kidolgozni, és ebben a társadalmi egyenlőségnek nagy szerepet kell kapnia. 

A helyi közösségek re-integrációja elkerülhetetlennek látszik. Ennek érdekében a szociális 

munkásoknak együtt kell működniük a politikusokkal, tervezési és szervezési 

szakemberekkel.
148

 

Végül nagy alapossággal sorra veszik a szociális munka és a szociális ellátások főbb 

területeit,
149

 és közben főleg azt nézik, hogy mindezek mennyiben tudják megőrizni az integer 

közösségeket, mennyiben tudnak hozzájárulni azok re-integrációjához, vagy éppen mennyire 

hátráltatják azt.
150

 

Fontos megemlíteni, hogy ezen irányelveket szem előtt tartva Szlovákiában valóban 

megszületett egy átfogó falumonográfia.
151

 Ennek az Institute of Sociology is nagy 

jelentőséget tulajdonított, amit az is mutat, hogy a szlovákul megjelent könyvnek elkészült a 

teljes angol fordítása is, amelynek kézirata félvászon kötésben megtalálható az Institute of 

Sociology archívumában.
152
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 Farquharson 1936: 29-30 – Ez közvetlenül kapcsolatba hozható a Szegedi Fiatalok tagjainak agrársettlement 
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 Keele LP/8/3/5 és LP/4/1/3/7/5/3 xxxiv – A könyv angol nyelvű kivonata, amely Prágában jelent meg 
nyomtatásban (Šmakalová 1936b), szintén megtalálható ugyanott. 
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4. A külföldi terepmunkák 

A Le Play House tevékenységének egyik legfontosabb részét a külföldi terepkutatások 

jelentik. 1921 és 1951 között körülbelül 90 ilyen utat szerveztek. A legelső alkalommal 1921-

ben Belgiumban, utoljára pedig 1951-ben Franciaországban, a Pireneusokban voltak. 
153

  

A három évtized során megfordultak mintegy 20 európai országban, továbbá Algériában. 

Kelet-Európában is többször jártak: Csehszlovákiában (1924, 1925, 1929, 1935), 

Jugoszláviában (1927, 1930, 1931), Lengyelországban (1931), de többször voltak Ausztriában 

és Németországban is. Dorothea Farquharson a már idézett visszatekintő cikkében, miközben 

külön is kiemeli a magyarországi utat, azt is megemlíti, hogy eljutottak az akkor 

Finnországhoz tartozó Karéliába is, amelyet később a Szovjetunióhoz csatoltak. 
154

 

A külföldi utazásokat kezdetben a Le Play House egyik elődszervezetének tekinthető Civic 

Education League szervezte, amelynek abban az időszakban Alexander Farquharson a titkára 

volt. Ő maga is vezetett ilyen utakat, bár eleinte inkább elméleti beállítottságú volt.
155

 Néhány 

év alatt azonban Farquharson és a Le Play House is felismerte ezen utak gyakorlati 

fontosságát, amelyek nem mellesleg bevételi forrást is jelentettek.
156

 1923-tól a Le Play 

House-on belül megalakult a Le Play House Educational Tours, voltaképpen egy oktatási 

célokat is szem előtt tartó utazási iroda. Az utak hossza és a létszám változó volt, általában két 

hétig tartottak, jellemzően 20-30 fő utazott egy-egy helyre.
157

 A résztvevőket szórólapokkal, a 

Sociological Review-ban és földrajzi tárgyú folyóiratokban megjelent hirdetésekkel 

toborozták. Az utakat geográfusok, történészek, biológusok vagy más természettudósok 

vezették. A vezető személye és érdeklődése nagyban meghatározta a vizsgálódások irányát.  

A Farquharson által vezetett utak esetében a szociológia előtérbe került: a környezet 

megismerése helyett nagyobb súlyt kapott a történelem, a kultúra és életmód tanulmányozása. 

A legtöbb útról beszámolók készültek, térképekkel, grafikonokkal, diákkal. Ezek jelentős 

része megőrződött a Keele University archívumában, többnyire feldolgozatlanul, annak 
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 Evans kimutatása alapján (Evans 1985: A6-A8) 
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 Farquharson, D 1955: 168  
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 Lewis Mumford írja visszaemlékezésében, hogy amikor 1920-ban Victor Branford javasolta, a téli 
szabadságot töltsék Egyiptomban és a helyszínen tanulmányozzák a civilizáció eredetére vonatkozó 
elméleteket, Farquharson ezt válaszolta: „Ez a különbség közöttünk: pont most gondoltam rá, hogy milyen jó 
lenne télire bevonulni a British Museum-ba, és csak Egyiptomról olvasni.” (Mumford 1954: 7) 
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 Dudar a veszteséges utak közé tartozott: 115 font,11 shilling, 4 penny kiadással járt, és ezzel szemben csak 
81 font, 16 shilling, 9 penny bevételt hozott. (The Annual Report 1939: 13). 1937-ben 1 angol font vásárlóereje 
mai áron a becslések szerint kb. 65 angol fontnak felel meg, azaz kb. 22-23 ezer forintnak. Forrás: 
http://inflation.stephenmorley.org és http://www.mnb.hu/arfolyamok (megtekintve 2017.06.07). 
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 A dudari út mindkét tekintetben a legkisebbek közé tartozott: 10 napig tartott és az Institute of Sociology 
mindössze 7 fős csapattal érkezett.  

http://inflation.stephenmorley.org/
http://www.mnb.hu/arfolyamok
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ellenére, hogy jelentős forrásértékkel rendelkeznek a két világháború közötti Európa 

életéről.
158

 

1926-ban a földrajzosok, akik az iskolákban és egyetemeken jobb intézményes háttérrel 

rendelkeztek, külön szervezetet alapítottak Regional Survey Committee néven, a Le Play 

House Educational Tours neve pedig 1928-ban Foreign Fieldwork Comittee of Le Play 

House-ra
159

 változott.
160

  

Mint láttuk, az Institute of Sociology megalakulásával együtt járt a Le Play és Patrick Geddes 

nevével fémjelezhető módszertani vonaltól való eltávolodás, és ezt a szervezeti átalakulást 

éppen Alexander Farquharson kezdeményezte és bonyolította. Ennek ellenére a külföldi 

terepmunkák esetében változatlanul kitartottak ezen hagyományos módszertan alkalmazása 

mellett.
161

 Egy 1931 körül keletkezett kéziratban ezt írja Farquharson és szerzőtársa: 

„Nem annyira abban látjuk a problémát, hogy megértsük az embereket (akik általában elég 

önállóak ahhoz, hogy nehezteljenek ránk, ha meg akarjuk őket érteni), hanem abban, hogy 

megértsük a vidéket, amely az emberek otthona, és amely az emberekkel való kapcsolatában 

egységet képez. Az emberek ottléte véges, a táj viszont állandó. (…) Amennyiben ezt 

elfogadjuk, akkor ebben rejlik a különbség, ahogyan a tanulmányainkhoz és azok 

lebonyolítási módjához mi viszonyulunk. Több figyelmet fordítunk magára a tájra, és kevésbé 

fontos, hogy milyen cikket lehetne erről írni, valamint arra is, hogy az olvasó megértse, hogy 

egy élő régió nem azért létezik, hogy darabokra szétszedve be lehessen illeszteni a 

tudományos közlemények keretei közé.
162

 Meg kell kísérelnünk, hogy megragadjuk egy-egy 

régió személyiségét.
163

 Ha ez legalább részben sikerül, akkor egyszerre jelent megkötést és 

inspirációt, és azt a köteléket, amely a tanítványok
164

 és a régióban élő emberek közötti 

szimpátiában testesül meg. (…) Ha a régió lényegi vonásait és életminőségét nem érzékeljük, 

akkor különböző részeinek tanulmányozása során hiányozni fog az összetartó erő. (…) 

Leszögezhetjük, hogy intézetünknek [az Institute of Sociology-nak] nem az a célja ezeknek a 
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 Evans 1986: 31 
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 A Le Play House külföldi terepmunka bizottsága. 
160

 Ekkoriban kapcsolódik be a munkába Dorothea Price, akinek személyes kapcsolata hamarosan elmélyült 
Alexander Farquharson-nal, és 1933-ban össze is házasodtak. Később, már Dorothea Farquharson néven, az 
angolok részéről ő lesz a dudari kutatás fő szervezője. 
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 A hagyományos módszertanhoz való igazodás jellemzi a dudari kutatási anyagokat is. 
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 Ez a fajta hozzáállás olvasható ki Dorothea Farquharson dudari szövegeinek többségéből is, amit már az 
egyik írásának a címe is jelez: „Impresszionista kép Dudarról”. 
163

 A szóhasználat okán, távoli analógiaként a magyar olvasónak itt óhatatlanul eszébe ötlik Hamvas Béla neve. 
Lásd pl. Hamvas 1988 
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 azaz a terepkutatások résztvevői 
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csoportoknak a toborzásával, hogy tovább szaporítsuk az egyedi/elkülönült tudományos 

kutatások sorát. ”
165

 

A külföldi terepmunkák elsősorban egyértelműen oktatási célokat szolgáltak. Bár mindig 

törekedtek arra, hogy valódi tudományos értéke is legyen annak, amit csinálnak, a szervezés 

módja és a résztvevők előzetes felkészítésének hiánya ezt sokszor erősen kétségbe vonta.
166

 

1932-ben az egyik kutatásvezető, Eileen Thomas így jellemzi a helyzetet: 

„Úgy tűnik, még nem döntöttük el, hogy mire törekedjünk: valódi tudományos eredményekre,  

a diákok képzésére, vagy arra, hogy nyitottá tegyük a résztvevőket egy bizonyos kutatási 

módszerre. Még azt sem tisztáztuk, hogy amit csinálunk, az mennyiben tanulmányút, és 

mennyiben társasági esemény. (…) Ha szigorú értelemben vett szociológiai felmérés az út 

célja - amin nem komplett „kutatást” értek a szó bevett értelmében, de még csak nem is 

valami nagyon komoly és lelkiismeretes munkát a diákjaink részéről, de azt igen, hogy aktívan 

és önállóan törekedjenek arra, hogy megértsék és kipróbálják a Le Play House módszertanát, 

és hogy felismerjék korunk égető szociális problémáit - , akkor világosan látszik, hogy (a) a 

társaság létszámának kicsinek kell lennie, 12 főnél semmiképpen sem többnek,
 167

 (b) 

személyesen kell a résztvevőket kiválasztani azok közül, akik hajlandók ebben a szellemben 

dolgozni.”
168

 

Thomas javasolta, hogy különböztessék meg a külföldi utak két típusát: a tudományos és 

oktatási célút, de erre formálisan nem került sor.
169

 Az utak tudományos hatásfoka a vezető 

személyének és a csoport véletlen összetételének a függvényében alakult. Pozitív olvasatban 

ez multidiszciplinaritásként fogható fel, ami valójában pontosan megfelel Patrick Geddes 

tudományos habitusának. Az eredmények elegyes jellege ilyen értelemben szándékos volt. Ez 

azonban azzal jár, hogy a szó mai értelmében vett szociológiai módszertani 

megalapozottsággal nem rendelkeztek.
170

 

A résztvevők összetétele széles spektrumon mozgott azoktól kezdve, akiknek volt 

tudományos érdeklődésük és képzettségük (pl. tanárok, oktatók és egyetemi hallgatók) 
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 Alexander Farquharson – Irene Herbert: Field Studies, idézi Evans 1986:43-44. Evans tanulmánya írásakor 
még látta a Keele University archívumában ezt a szerinte kb. 1931-ből származó, katalogizálatlan és datálatlan 
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 Evans 1986: 43 
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 Azt mondhatjuk, hogy a kis létszámú dudari csapat összetétele szerencsés volt ebből a szempontból. 
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 Institute of Sociology Executive Minutes 1932.11.04 . Idézi Evans 1986: 43-44 
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 Dudart egyértelműen a tudományos célú utak közé sorolhatjuk. 
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 Evans 1986: 44 
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egészen azokig, akik egy ilyen terepmunkában csak olcsó külföldi utazási lehetőséget láttak. 

De, mint Evans megállapítja, a szervezés alapvetően érdeklődő amatőrökre épült és számított.  

Egy az 1920-as évek közepéről származó datálatlan feljegyzés így ír erről: 

„Minden utat egy vagy több olyan személy vezet, aki jól ismeri a meglátogatandó ország 

történelmét, néprajzát, stb. Ezeknek a túráknak egyáltalán nem szokványos vonzerejét az a 

bensőséges fogadtatás jelenti, amelyet a vendéglátó egyetemi egységek és a kontinens 

különböző városainak nagyszerű lakói nyújtanak, lehetővé téve a számukra, hogy 

tanulmányozzák a társadalmi életet és szokásokat és olyan érdeklődésre számot tartó 

helyszínekre is eljuthassanak, amelyek egy hétköznapi turista számára nem elérhetőek.”
171

  

A Le Play House történetében nem a dudari falukutatás volt az első magyarországi út. Evans 

már idézett kimutatásában szerepel egy 1924. áprilisi budapesti tartózkodás (a Le Play House 

téli programja keretében) és Alexander Farquharson levelezésére hivatkozva egy 1924. 

augusztusi látogatás is a budapesti egyetemen, valószínűleg az abban a hónapban bonyolított 

csehszlovákiai programhoz kapcsolódóan. 1924-ből magyarországi kutatási anyag nem 

maradt fenn, a Keele University Archívumában ugyanakkor van egy gyűjtemény 

Magyarország 1. világháború utáni belpolitikájára vonatkozó 1921és 1924 közötti 

újságkivágásokból a korabeli angol napilapokból.
172

 Megtalálható továbbá az azelőtt nem 

sokkal épült budapesti Népszállót bemutató angol nyelvű kiadvány,
173

 valamint egy angol 

tényfeltáró bizottság nyomtatásban megjelent jelentése a magyarországi fehérterrorról.
174

 

Érdekes adalék az Institute of Sociology külföldi kapcsolataihoz, hogy gyakran kellett 

szerepet vállalniuk a kontinens országaiból a politikai elnyomás elől menekülő tudósok és 

értelmiségiek megsegítésében. 1937-ben Alexander Farquharson járt közben, hogy Marie 

Jahoda kiszabadulhasson börtönbüntetéséből.
175

 Mannheim Károly, aki 1935-től az Institute 

of Sociology tanácsának tagja,
176

 1938 áprilisában Ignotus Pál számára kért meghívólevelet, 
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 Memorandum on Tours (cca. 1923) Keele LP/5/4/3 
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 Keele LP/4/1/3/7/10/2/iii jelzettel kb. 30 lap. 
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 Ferenczi 1912a, Jelzete: LP/4/1/3/9/10/2, magyarul: Ferenczi 1911 
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 Harris et al. 1920. Jelzete: LP/4/1/3/9/10/3. Magyar fordításban: Gereben 2003.  
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 Evans ezzel kapcsolatban Jahodával készített saját interjújára hivatkozik (Evans 1986:45): Marie Jahoda 
munkásságának korabeli magyar recepciója egyébként közvetlenül kapcsolódik a Szegedi Fiatalok tanyai 
agrársettlement munkájához. Szabó Zoltán Második nacionálé – szociográfia c. 1934-es cikkében a tanyák 
esetében Buday György A szegedi tanya problémái c. könyvét (Buday 1930), míg a falvak esetében Jahoda és 
társai Marienthal c. művét (Jahoda 1999 [1933]) mutatja be követendő módszertani példaként (Szabó 
1992:150-152, eredetileg Szabó 1934) 
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 Lásd Mannheim 1996: 99 
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előkészítendő a Szép Szó szerkesztőjének esetleges angliai vagy amerikai emigrációját.
177

 

Ugyanezen év decemberében Alexander Farquharson Mannheim kérésére Gustav Ichheiser 

osztrák filozófus, jogász, pszichológus vízumának megszerzéséhez nyújtott hathatós 

segítséget.
178

 Dorothea Farquharson pedig az 1956-os forradalom után találta magát ismét 

abban a helyzetben, hogy magyarországi menekültek angliai letelepedése ügyében kellett 

közbenjárnia.
179
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 Mannheim 1996: 142-143, 146-147 
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 Zalai Margitról van szó, akit Farquharsonék 1935-ben ismertek meg Budapesten és akinek a neve többször 
felbukkan Dorothea Farquharson dudari levelezésében és Magyarországgal kapcsolatos visszaemlékezéseiben 
is. A hozzá kapcsolódó 1956-os levelezés szintén a Keele University archívumában. Keele LP 4/1/3/7/10/1 iii 
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5. Tomori Viola pályaképe a dudari falukutatásig 

A dudari falukutatás magyar részről szervezetileg a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiumához kapcsolódik. Azonban, mint a kutatás történet bemutató fejezetben hamarosan 

látni fogjuk, az érdemi szervezőmunka valójában szinte teljes egészében az egyik tag, Tomori 

Viola nevéhez fűződik. A dudari falukutatás kontextusának jobb megismerése érdekében ezért 

szükségesnek tartottuk, hogy munkásságának önálló fejezetet szenteljünk, különös tekintettel 

arra, hogy Tomori tudományos igényű írásairól nem született még rendszerező áttekintés.
180

 

Mi sem törekszünk a teljes pályakép megrajzolására, annak csupán a dudari falukutatásig tartó 

és azzal lényegében le is záruló első szakaszát mutatjuk be.
181

 

Tomori Viola életrajzát röviden így foglalhatjuk össze: 

1911-ben született Kolozsváron. Családjával 1922-ben kerül Szegedre. Itt érettségizik, majd 

1929 és 1933 között a szegedi egyetemen tanul matematika-fizika szakon. 1933 őszét 

amerikai tanulmányúton, az Ohio State University-n tölti. 1934-ben szerez tanári oklevelet. 

Egyetemi évei alatt tagja lesz a szegedi Bethlen Gábor Körnek majd 1932-től a Szegedi 

Fiatalok Művészeti Kollégiumának. Részt vesz a szegediek agrársettlement munkájában. 

Rendszeresen kijár Tápéra, itt szerzett tapasztalatairól cikkben számol be. 1935 őszén 

falujárásra indul Északkelet-Magyarországon. Megfigyeléseiről 1936-ban riportsorozatot 

közöl. Hollókőről írott szociográfiájával részt vesz a Falukutató Intézet községi monográfia 

pályázatán. 1934-től pszichológiai tárgyú tanulmányai és recenziói látnak napvilágot szegedi 

és országos folyóiratokban. 1935-ben pszichológiából doktorál. A parasztság szemléletének 

alakulása c. disszertációja párhuzamosan jelenik meg a szegedi egyetem Lélektani Intézetének 

kiadványaként és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma könyvsorozatában. 1935 és 1937 

között gyakornok a Lélektani Intézetben. Tanulmányai jelennek meg rangos konzervatív 

folyóiratok, többek között a Magyar Szemle és a Társadalomtudomány hasábjain is.  
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 Csaplár 1967 a Művészeti Kollégiumban betöltött szerepével foglalkozik, Némedi 1985 a népi szociográfiai 
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 Tomori munkásságának a dudari kutatásig tartó szakaszával és ekkori nézeteivel disszertációnkban több 
oknál fogva is érdemes részletesen foglalkozni. Mivel lényegében egyedül szervezte meg és bonyolította le a 
dudari kutatást, így az ő személyes döntésein múlott minden tartalmi kérdés is: melyik falu legyen a kutatás 
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legtöbb információ csak a magyar közvetítőkön keresztül megszűrve juthatott el a külföldi vendégekhez, és 
mindezt Tomori választásai és nézetei nagyban befolyásolták. 
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Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesülete szegedi csoportjában, annak 1935-ös 

megalakulásától kezdve ellátja a titkári feladatokat, a csoport működésében aktív szerepet 

játszik. Az 1936-37-es tanévet Humboldt ösztöndíjjal Berlinben majd Lipcsében tölti. 

Hazatérve 1937-ben megszervezi a dudari falukutatást. 1937-től a Szociálpolitikai Intézet 

kutatója Budapesten. 1940-ben a városi szociális ügyosztályon dolgozik Érsekújváron, majd 

az Országos Nép- és Családvédelmi Alap munkatársa lesz. 1942-ben az Országos Szociális 

Felügyelőségnél országos szociális gondozónak nevezik ki. 1941-ben és 1942-ben 

rendszeresen publikál a Nép- és Családvédelem c. folyóiratban. Néhány tanulmány és számos 

recenzió mellett ekkor írott cikkeiben bemutatja az állami szociálpolitika kiépülését és 

működését a visszacsatolt területeken. 1942-ben Székelyudvarhelyre költözik, ahol a háború 

végéig szintén a hivatalos szociálpolitika területén tevékenykedik. 1945-től 1952-ig a 

Székelyudvarhelyi Tanítóképző tanára, majd igazgatója. 1949 és 1951 között pedagógiai 

témájú cikkeket közöl. 1952-ben állásától megfosztják, Nagyváradra kerül, ahol alkalmi 

munkákból él. 1957-58-ban ismét publikál néhány gyermekneveléssel foglalkozó alkalmi 

írást, majd 1966 és 1982 között szociálpszichológiai tárgyú ismeretterjesztő tanulmányai 

jelennek meg a Korunk hasábjain. Ugyanitt sokat tesz a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma emlékének ápolásáért is. Az 1970-es években nevelési és erkölcsi kérdéseket 

taglaló cikkekkel jelentkezik a Dolgozó Nő c. romániai magyar hetilapban. Kukkó címmel 

1985-ben jelenik meg sajátos műfajú nevelési regénye, amely a szellemi önéletrajznak, a 

tudományos ismeretterjesztésnek, pedagógiai nézetei bemutatásának és gyermeknevelési 

tanácsainak ötvözete. 1987-ben Dudaron részt vesz az 1937-es kutatás 50. évfordulója 

alkalmából rendezett táborozáson. 1988-ban Nagyváradról áttelepül Magyarországra. 

Pályafutását összegző visszaemlékezést ír és közreműködik a dudari kutatás 60. évfordulójára 

összeállított kötet előkészítésében. 1998-ban hal meg Tiszaújvárosban. Nagyváradon temették 

el. 

Tomori Viola szakmai pályafutása négy részre osztható. Az első szakasz az 1934-es első 

publikációktól kb. 1938-ig tart, amikor tudományos karrier felépítésén munkálkodott több 

társadalomtudományi diszciplina határterületén. Amikor azonban 1937 végén állást vállal 

Budapesten, elkötelezi magát a hivatalos szociálpolitika mellett és bár 1942-ig ebben a 

témában is sokat publikál, ezek a közlemények már sokkal inkább gyakorlati, mint 

tudományos célokat szolgálnak. A pálya 1945 utáni első szakaszában pedagógusként 

tevékenykedik, néhány szórványosan megjelent írása is pedagógiai tárgyú, egészen az 1950-

es évek végéig. Ezek az írások magukon viselik a kor hivatalos ideológiai elvárásaihoz való 
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kényszerű igazodás jegyeit. Végül az életpálya utolsó szakaszának közleményeit az igényes 

tudományos ismeretterjesztés jellemzi. A továbbiakban csak az első pályaszakasszal 

foglalkozunk.
182

 

5.1 Az első írások 

A paraszti kultúrához való viszony a témája már Tomori legelső nyomtatásban megjelent 

írásának is.
183

 A Budapesti Hírlapban megjelent cikk hozzászólás ahhoz a vitához, amely 

Németh László: Őstehetség és fogalomzavar c. cikke
184

 és annak folytatása, A nép Eötvös-

kollégiuma
185

 körül bontakozott ki az újság hasábjain. Ez utóbbiban javasolja Németh László, 

hogy hozzanak létre egy, az Eötvös-kollégiumhoz hasonló intézményt a nép köréből már 

felnőttkorban kikerülő, különleges művészi adottságokkal rendelkező „őstehetségek” 

számára. Tomori a Szegedi Fiatalok tagjaként, a Szeged környéki tanyákon szerzett 

tapasztalataira támaszkodva szólal meg. Elutasítja Németh javaslatát: „a szükség nem 

kiemelkedő egyesek képzettségének hiányosságában van elsősorban, hanem a tömeg, a 

tehetségeket magából kitermelő réteg nem részesül hivatásának megfelelő oktatásban.”
186

 

Vagyis a parasztság egészének felemelése fontosabb, mint a paraszti sorból kiváló tehetségek 

egyedi támogatása. Ugyanis „a magyar parasztságnak (…) nem elsőrendű kötelessége 

művészt termelni. Ennek a rétegnek súlyos hivatása van, melyet, sajnos, éppen tudatlansága 

miatt nem tud még betölteni.”
187

 Tomori szól a népi kultúra „felfedezésére”, mesterséges 

életben tartására tett erőfeszítések disszonáns voltáról is. 

A következő írás a Szegedi Fiatalok színházi folyóiratában „A Színpad”-ban jelent meg.
188

 

Amerikai tanulmányútján, vélhetően Columbus, Ohio-ban látott előadásról számol be, melyet 

egy fekete színészekből álló amerikai társulat mutatott be. A cikkben Tomori reflektál a 

tömegkultúra számára még újdonságnak számító jelenségére is.
189

 

Tomorinak a pszichológia tudománya felé történő tájékozódásában nagy szerepe volt Boda 

István munkáinak, aki ekkor a szegedi egyetem magántanára volt. Bevezetés a lélektanba c. 
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könyvéről
190

 Tomori előbb két recenziót jelentetett meg,
 191

 majd Boda munkásságával a 

Szellem és Élet c. filozófiai folyóiratban részletesebben is foglalkozik.
 192

 Ezekben az 

írásokban találjuk meg annak a szemléletmódnak a gyökerét, amely voltaképpen Tomori 

egész pályájára érvényes módon az életközelség fogalmával írhatunk körül. Az életközelség 

„az élet elemibb kérdései felé való fordulást jelent.”
193

 Az élet elemi szükségletei nem csak 

gazdasági jellegűek, hanem érzelmi, akarati és értelmi igények is. A pszichológia feladata, 

hogy „az eszméket kitermelő lélek megismerésére fordítsa tekintetét.”
194

 A lélektan feladata az 

érzékletek szerveződésének leírása. A tárgyképzetek, tapasztalatok, emlékképek, fogalmak, 

érzések, akarások eredeti globális egysége a kiindulópontja egy differenciálódási 

folyamatnak, amely egész lelkiéletünket is jellemzi.
195

 Ezzel el is jutottunk Tomori 

disszertációjának pszichológiai alapvetéséhez, ahol ezt a közelítésmódot majd csoportszinten 

alkalmazza, és azt vizsgálja, hogy az archaikus globális szemléletmód még mennyire jellemző 

a parasztságra. Tomori számára Boda munkásságnak legfontosabb jellemzője az empirikus 

megalapozottságú tudományos megismerés. „Ezzel a vizsgálódásmóddal (…) a tényleges 

emberismeretet szolgálja az ezerarcú élet megcsonkítása és szkematizálása nélkül. 

Bebizonyítja, hogy a tudomány éppen a valóság mélyebb, igazabb és biztosabb megismerését 

szolgálja.”
196

 

Tomori érdeklődési körének bővülését mutatja következő publikációja, amelyben a 

pedagógiai lélektan új irányát mutatja be német pszichológusok, mindenekelőtt Adolf 

Busemann 1926 és 1933 között megjelent írásai nyomán.
197

 Itt jelenik meg először a 

Tomorinál középponti szerepet játszó miliő fogalma. A miliőelmélet értelmében az egyén és 

környezete állandó kölcsönhatásban állnak egymással. A környezetet vizsgálva a következő 

szempontokra kell tekintettel lenni: 1. fizikai réteg, ami itt a földrajzi adottságokat jelenti, 2. 

élettani, biológiai réteg, vagyis a környezet növény- és állatvilága, 3. szociális réteg, ami azt a 

közösséget jelenti, amelybe az egyén beletartozik, és a szellemi réteg, vagyis az emberi 

kultúra termékei.
198

 Busemann ismertetett elmélete szerint az egyéni fejlődés során 
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időrendben követi egymást a biológiai, a szociális majd a szellemi réteg kibontakozása, 

amihez a nevelés során alkalmazkodni kell. A második fokozaton jelenik meg az, amit 

korabeli német terminussal Vergesellschaftung-nak hívtak, mai szóhasználattal a szocializáció 

vagy társadalmiasítás.
199

 A nevelésnek fontos szerepe van abban, hogy a közösségi élmény 

létrejöhessen, ez segíti a társadalomba való beilleszkedést. 
200

 Tomori hangsúlyozza, hogy a 

parasztgyerekek a környezeti hatások miatt egészen más adottságokkal kerülnek az iskolába. 

Valójában „nem nevelik őket, hanem természetesen belenőnek a felnőttek világába”, és „a 

parasztok gyermekeiket miniatűr felnőttként kezelik”.
201

 Ugyanúgy, ahogyan paraszti réteghez 

tartozó felnőttek különböznek a városi emberektől, a gyermekek fantáziavilágára is a reális és 

irreális erők keveredése, és a több mágikus elemet tartalmazó szemlélet jellemző.
202

 

A szociológiai szempont megjelenésével tovább szélesedik Tomori látóköre rövid 

recenziójában, amelyet Baranyai Erzsébet könyvéről írt.
203

 Hangsúlyozza, hogy „a mai 

lélektani kutatások egyik igen fontos célja a körülöttünk folyó mindennapi életet a maga 

teljességében megismerni. Mégpedig elsősorban az életben fontos szerepet játszó emberi 

közösségeken és csoportokon keresztül”.
204

 Az ismertetett kutatás kérdőívvel vizsgálta 

különböző egyetemi városokban a megkérdezettek értelmi képességeit, érdeklődését, szociális 

érzékét és hivatástudatát.
205

 

Reitzer Bélának a Művészeti Kollégium által kiadott könyvéről a Szellem és Életben, a 

Szegeden megjelenő filozófiai folyóiratban ír Tomori.
206

 A művet, amely a kommunista 

neveléselmélet bírálatát adja, pedagógiai témája kapcsolja a recenzens érdeklődési köréhez. 

Az írás hangsúlyozza Reitzer közgazdasági és társadalomtudományi műveltségét, a 

vizsgálódás során alkalmazott szigorú logikáját. Tomori számára fontos kérdés, hogy a 

családnak az iparosodás folytán bekövetkező átalakulása milyen következményekkel jár a 

gyermekeknek a családban és a közösségben elfoglalt helyére nézve. „Az indusztrializmus 
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kiragadta a gyermeket a családból és a felnőttel egyenrangúvá tette”
207

 – szól az elmélet 

Tomori ismertetésében Reitzer nyomán, ugyanakkor „bizonyos ideig mégis a család a 

nevelőközösség”.
208

 Tomorit ennek az idealizált kommunista neveléselméletnek a pedagógiai 

következményei érdeklik: „a nevelés gyakorlatát a gyermek iniciatívájára alapítják s a 

gyermek spontán kezdeményezőképességét és tevékenységét felülről jövő szoros irányításnak 

vetik alá.”
209

 Tomori ugyanakkor, Reitzerrel egyetértve, sajnálatosnak tartja, hogy a marxista 

teória hajlamos az ideális esetben az adottságokhoz és szükségletekhez simuló eleven 

gyakorlatot „erőszakosan és utólag egy már önmagában is idejétmúlt dogmatikával 

szankcionálni”.
210

 

Szorosabban vett pszichológiai témával foglalkozik Tomori recenziója a Művészeti 

Kollégium által kiadott színházi folyóirat második évfolyamában. Német szerzők 1932-ben 

megjelent munkáját, egy színészekre alkalmazott személyiségtipológiáját ismertet.
211

 Ami 

ebből a cikkből kiemelendő, az a faji alapokon álló korabeli német tudományosság 

kritikája.
212

  

A Várkonyi Hildebrand által szerkesztett Magyar Psychologiai Szemle Néplélektan rovatában 

jelent meg A parasztcselekvés lelki dinamikája című tanulmány.
213

 Itt Tomori részletesen 

bemutatja azokat a pszichológiai fogalmakat, amelyeket majd a disszertációjában is használ, 

és ugyanakkor kísérletet tesz arra, hogy a pszichológia nyelvére fordítsa le a parasztság 

életmódjára vonatkozó megfigyeléseit. Kiindulópontja Várkonyi Hildebrand a fogalmi 

rendszere, amint azt a szegedi pszichológiai intézet professzora kifejti A cselekvések elemzése 

c. tanulmányában.
214

 Tomori számára meghatározó Várkonyi cselekvésekről alkotott 

felfogása: „Minden cselekvés egység, - (pszichés) szükségleteknek, feszültségnek, 

kielégülésnek, mozgásoknak szétbonthatatlan egysége”.
215

 Várkonyi szerint a cselekvés lelki 

                                                           
207

 Tomori 1936b: 217 
208

 Tomori 1936b: 217 
209

 Tomori 1936b: 217 
210

 Tomori 1936b: 218 
211

 Tomori 1936g 
212

 „Jaenschék - akik a mai német szellemnek megfelelően sokat foglalkoznak faji kérdésekkel, - csaknem 
minden területén az I és főként az I2 típus felsőbbrendűségét igyekeznek kimutatni. U.i. szerintük ez a típus 
képviseli az igazi germán lelkiséget, méghozzá elsősorban a biológiailag is tisztafajú német egyéneknél.” 
(Tomori 1936g: 215) 
213

 Tomori 1935f 
214

 Várkonyi 1935 - A két írás ugyanabban a lapszámban jelent meg, így Tomori tanulmányát értelmezhetjük úgy 
is, mint amely kifejezetten Várkonyi elméletét szeretné illusztrálni egy sajátos területen. 
215

 Várkonyi 1935: 300 



53 
 

mozgás is, amely lelki energia átalakulásával jár.
216

 Az emberi életet társadalmi szempontból 

mint szükségleteket és ezek kielégítésére irányuló törekvést lehet felfogni, ahol a gondolkodás 

és a cselekvéseink is ezt szolgálják. A szükségletet valamilyen hiány, vagy általánosabban 

egyensúlybomlások idézik elő.
217

 Az egyensúlyi állapotot megbontó ingerek „ösztönzést 

nyújtanak új irányokban, új célok felé való energiaráfordításra, új önérvényesítés- és 

önkifejtéskísérletekre.”
218

 Az önérvényesítést alaptörekvésnek tekinti Várkonyi és sajátos 

szóhasználattal tendenciának nevezi. A tendenciák olyan irányultságok, amelyek adott 

szükséglet jelentkezésekor a cselekvést befolyásolják, irányítják.
219

 Az ősi, egyetlen 

elsődleges tendencia az önérvényesítés, azaz: önfenntartás és önkifejtés tendenciája.
220

 Új 

szükségletek hatására azonban új tendenciák is keletkeznek.
221

 A szükségletek lehetnek 

maradandóak és alkalmiak. A maradandóak „fő példáját az élethivatás, az értelemmel és 

akarással meghatározott, vagy az egyszerűen csak megszokott szükségletek adják.  

A hivatalnok, a katona, a földműves életszükségletei mindnyájan ily másodlagos, de 

lényegessé és maradandóvá vált szükségletek, melyek a gyakorolt élethivatás menetéből 

szervesen folynak”.
222

 A szükségletek kielégítéséről írva Várkonyi kitér a szokásokra is, amit 

Tomori tanulmánya szempontjából is érdemes kiemelni: „A szokásaink sem egyebek, mint 

szükségletek és kielégülések rögzítődései”.
223

 A szükségletek összeütközése is elkerülhetetlen: 

„Általában mindig a szükségletek egyidejű sokaságával kell számolnunk életünk során, s az 

életdráma fő kérdése az, melyik jusson uralomra.”
224

 Ezen a ponton érdemes visszatérnünk 

Tomori tanulmányának kiindulópontjához, mely szerint „a parasztok cselekedeteinek lelki 

dinamikája és mechanizmusa csak az egész parasztéletbe ágyazottan érthető meg.”
225

 

Várkonyi terminológiáját alkalmazva Tomori őstendenciának nevezi az önkifejtést, melyben 

benne van az önfenntartás és a fajfenntartás tendenciája is. Az önfenntartás mellé rendeli még 

a „többretörekvést” is, és így a parasztság körében három uralkodó alaptendenciát különböztet 
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meg. Az első „az önfenntartás tendenciájának a speciális paraszt életkörülmények közt 

kialakult formája, mely a termelő munkában jut kifejezésre”.
226

 Ennek részletezésénél azonnal 

a pre-indusztriális feltételek között élő parasztság társadalmi körülményeinek leírására tér rá 

Tomori. A választott pszichológiai nyelvhasználatnak megfelelően másodlagos tendenciáknak 

nevezi a természet kiaknázását, a természetnek a maga céljai szerinti átalakítását és a 

természethez való alkalmazkodást. Itt is megjelenik a disszertációban később részletesen 

elemzett miliő fogalma, és a parasztságnak a miliőben való globális bennelevése is. A 

második alaptendencia a fajfenntartáshoz kapcsolódóan a paraszti erotika és szexualitás, a 

harmadik pedig az öndokumentáció, amely így a többretörekvésnek az eszköze lesz.
227

  

A dolgozat ezt a három alaptendenciát szemlélteti néprajzi példákkal, részben saját 

megfigyeléseivel,
228

 végig mechanikusan igazodva a Várkonyi cikkében lefektetett 

terminológiához. Az ehhez való ragaszkodás azonban a mai olvasó szemében részben 

többnyire erőltetettnek, sőt sokszor inadekvátnak tűnik. Így az értékes gondolatok 

fölöslegesnek tűnő, a trivialitás határát súroló általános megfogalmazásokkal keverednek.
229

 

Ezt valószínűleg Tomori is így gondolta, mivel ugyanezeket a gondolatait az alapvető fogalmi 

rendszer megtartásával, de immár a pszichologizáló nyelv fölösleges sallangjai nélkül később 

egy másik folyóirat, a Társadalomtudomány számára átdolgozta.
230
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az éberen figyelő feszült lelkiállapotban a miliő törvényszerű ingereire, mint fixált felhívásjellegekre, azonnal és 
öntudatlanul beálljon az adequát reakció.” (Tomori 1937f: 398). Mindez a már-már parodisztikusnak ható 
megfogalmazás azt a jelenséget hivatott leírni, hogy a paraszti életben „minden évszaknak, sőt minden 
hónapnak megvan a maga speciális tennivalója” (uo.), amint ezt Tomori Hollókő példáján szépen leírja (Tomori 
1937f: 398-399, illetve ugyanez: Tomori 1992) 
230

 Tomori 1936f. - Bemutatását lásd később. Jellemző, hogy amikor német nyelvű közlési lehetőséghez jutott, 
akkor ezt az utóbbi változatot választotta. (Tomori 1937f) 
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5.2 A doktori értekezés 

Tomori Viola 1935-ben védte meg doktori disszertációját, „A parasztság szemléletének 

alakulása” címmel.
231

 Pszichológiai közelítésmódja sajátos egyéni színt jelent a 

magyarországi falukutatások 1930-as évekbeli irodalmában. Kortársaihoz hasonlóan ő is a 

hagyományos paraszti világot, illetve ennek felbomlását vizsgálja szociografikus 

eszközökkel, mindezt azonban a pszichológia nyelvére igyekszik lefordítani.
232

  

A dolgozat első részének célja a tudományos fogalmi keret felállítása. Az I. fejezet a 

közösséglélektan elméleteit tekinti át, és felveti a közösségi lélek létezésének kérdését.  

A közösségi lélek lenne az az integráló erő, amely egy adott cél érdekében való szerveződést 

lehetővé tesz. Példaként Tomori azt hozza, hogy az egyéni cselekedeteket sokszor egyszerűen 

csak az emberek véleménye formájában megnyilatkozó közösségi szellem köti. A közösség 

„az egyéneknek csak olyan együttesét jelenti (…), ahol (…) közös cél szervezi a közösség 

tagjait és cselekedeteiket sajátos egységbe.”
233

 Tomori szerint a parasztság ilyen közösségnek 

tekinthető, ahol a közös jegyet a paraszti munka (földművelés, állattenyésztés, halászat) 

jelenti, annak is a természethez való, csak a hagyományos parasztságra jellemző viszonyulása: 

„A parasztmunka mindhárom ágában jelentkezik a természethez való kötöttség s az a 

motívum, hogy a paraszt inkább szolgálja, mint alakítja a természetet. (...) A paraszt 

reflektálatlanul benne van, benne él a természetben, s amennyiben azt alakítja, ezt mint a 

természet egyik funkcióvégrehajtója, eszköze teszi. A közös jegyet tehát a természettel való 

ilyen értelemben való munkálkodás adja meg.”
234

 Tomori az ekkor fénykorát élő német 

pedagógiai miliőkutatás eredményeire hivatkozva állítja, hogy a parasztság egyes csoportjai 

sajátos stílussal (tájszólás, beszédmodor, szólásformák, népdalok) jellemezhetőek.
235

 Tomori 

azonban továbbmegy: „a parasztság közös stílusa, életformája is feltételezi egy élő közösségi 

lélek létezését és csak ezzel magyarázható.”
236

 Tomori érvei gyenge lábakon állnak, hiszen a 

közös stílus és életforma sokkal inkább betudható a társadalmi körülményeknek, a közösség 

szerveződési módjának és természethez való viszonyának. A későbbiekben valójában Tomori 
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 Tomori 1935a – A disszertáció születésének körülményeiről lásd Miklós 2011 
232

 A törekvést nyilvánvalóan indokolja, hogy műfaját tekintve tudományos értekezésről van szó, a mai olvasó 
számára azonban a parasztság társadalomrajza sokkal érdekesebb, mint a Tomori által felhasznált kortárs 
pszichológiai elméletek arzenálja. 
233

 Tomori 1935a: 11 
234

 Tomori 1935a: 12 
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 Tomori 1935a: 13 – A Tomori által hivatkozott mű Bode 1932, a pedagógiai miliőkutatás  Adolf Busemann 
által szerkesztett kézikönyvéből. 
236

 Tomori 1935a: 13 – A folytatásban valamelyest árnyalja ezt az állítását: „Természetesen ezzel nem akarjuk 
azt mondani, hogy ez a létező közösség és ennek érzése tudatos.” (uo.) 
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is ezt teszi, hiszen már a folytatásban ezt írja: „a parasztegyedeket egységbe szervező jegy 

ép[p]en a természethez való kötöttség (…), egy paraszt szemléletét nem csak szociális 

környezetének szelleme befolyásolja, hanem egyéb környezeti tényezők is.”
237

 Ilyen tényezők a 

fizikai és biológiai környezet, de még a parasztkultúra termékei is, pl. a népművészet, a 

szokások. „[Ezen] tényezők hatása alatt alakul ki az a közösségi szellem, melynek hordozói és 

egyben alakítói is a paraszt individuumok.”
238

 Amennyiben a közösségi szellemet nem 

tekintjük önálló entitásnak, hanem csak az itt felsorolt tényezők eredőjének, akkor ez a 

fogalomhasználat elfogadható.  

A következőkben a miliő jelentése kerül további pontosítása. A fogalmat egyrészt az amerikai 

behaviorizmusból, másrészt a már említett német pedagógiai pszichológiából veszi át Tomori. 

Meglehetősen tágan értelmezve a miliőbe sorol minden hatást, „ami az egyénre születése előtt 

az anyán keresztül, továbbá születése után hat”.
239

 Ebbe beleértendő földrajzi és időbeli 

megkötés nélkül minden tudatos és nem tudatos hatás, figyelembe véve, hogy „ugyanazon 

hatás különböző egyének szubjektív átélésénél más és más eredményre vezet”.
240

 A miliő tehát 

relációfogalom, ahol az egyén és miliő kölcsönösen hatnak egymásra. Tomori értelmezésében 

a miliő „a paraszt számára: a lakóhelyül szolgáló falu a hozzátartozó földekkel s 

mindkettőnek biológiai és szociális rétege, melyek mind egyúttal egy egész közösség számára 

szolgáltak objektív miliőül.”
241

 A paraszti miliő azért érdekes, mert itt „egy objektív miliő (…) 

sok egyénnek (…) hosszú ideig szolgál szubjektív miliőjük anyagául.”
242

 A paraszti 

közösségeknél „a miliő szociális rétege is nagyrészt a miliő anyagi tulajdonságai által 

determináltatik, s így, az egyént közvetlenül, s szociális környezete által közvetve érő hatások 

ugyanazoknak a sajátosságoknak a kifejezői.”
243

 Tomori felveti a miliőhatások 

örökölhetőségének - felettébb kétes – lehetőségét. Bár ez a feltételezés nem tartható, annyi 

azonban igaz, hogy „ez a hatás a családi kötelékek révén, az idők folyamán, még csak 

fokozódik.”
244
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 Tomori 1935a: 13 
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 Tomori 1935a: 14 
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 Tomori 1935a: 18 
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 Tomori 1935a: 19 
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 Tomori 1935a: 21 
242

 Tomori 1935a: 22 
243

 Tomori 1935a: 24 
244

 Tomori 1935a: 24 – Amiről itt Tomori beszél, a mai olvasó számára sokkal egyszerűbben és érvényesebben 
leírható a szocializáció fogalmával. Ugyanez mondható el arról, amikor a közösségi léleknek a generációkon 
felüli, azokat összekapcsoló képességéről van szó. (Tomori 1935a: 29). Voltaképpen a szocializáció működési 
mechanizmusát írja körül Tomori itt is: „A civilizált európai, nevezetesen magyarországi egyének nem csak 
biológiai, hanem a szociális rétegbe is beleszületnek.” (Tomori 1935a: 36) 



57 
 

Az egyéni lélek működésének és fejlődésének alaptörvényeit a szegedi pszichológiai iskola 

(Várkonyi Hildebrand és Boda István) fogalmi rendszerére támaszkodva értelmezi Tomori.
245

 

A lelki működésnek három motivációs típusát, azaz három tendenciáját különbözeti meg: 

„minden tevékenységünk alapdeterminációjául szolgáló (…) végső egyéni tendenciák: az 

önérvényesítés, alkalmazás és alkalmazkodás”.
246

 A lelki fejlődésnek pedig, amit Tomori a 

paraszti közösségek fejlődésére is kiterjeszt, három szakasza van: „a globalitás, a 

differenciálódás és szintétizálás.”
247

 Természetesen mindezeket a miliő szabja meg. Ennek 

értelmében „az egyén minél tökéletesebb önkifejtésre törekszik s miliőjéhez alkalmazkodva 

ugyan, igyekszik azt minél gazdagabban felhasználni”.
248

 Másrészt pedig a miliőbe 

beleszülető egyén „előbb globálisan, differenciálatlanul, bennelevéssel érez valami jelentést a 

miliő elemei mögött. (…) A globalitás fokán álló egyén tehát egységet lát csak s nem részek 

szerves összeállításából keletkező egészet.”
249

 A differenciálódás korában „analizálni kezd, 

részeire szedi szét az egészet (…) s az illető dologról bírt globális, de egységes kép részek 

halmazára bomlik.”
250

 Ez már a tudatosulás, reflektálás foka. Végül a következő szakaszban 

„az így megismert részek között összefüggés és egy magasabb rendű egységbe történő 

struktúrálódás jelentkezik.”
251

 Ezen fejlődési fokok egymásra következését Tomori az 

egyénre és a közösségre egyaránt érvényesnek tartja. A legmagasabb fokozat az 

önmegvalósítás, teremtés szintje, a művészet, tudomány, erkölcs és vallás kialakulása. A 

parasztkultúra termékei Tomori szerint nem sorolhatók ide.
252

 

A globalitás fokán az egyén a miliőjét irányító törvényeket csak „tapasztalatilag ismeri meg s 

ép[p] ezért hozzájuk, mint természetes adottságokhoz igazodik.”
253

 A differenciálódás 

fázisában az egyén „megérti miliőjének öntörvényeit, ezzel a felismeréssel már úrrá lesz 

azon.”
254

 A fejlődés a passzivitástól az aktivitásig vezet, és „a fejlődés utolsó fokán (…) a 

kezdeményező képesség már teljesen az egyéné.”
255

 Az értekezés első részének végén a 

fejlődéslélektani megközelítést is felhasználja Tomori, mivel azt „[a]z egyéni lélek és a 
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 Tomori 1934-35 és Tomori1936a 
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 Tomori 1935a: 32 
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 Tomori 1935a: 33 
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 Tomori 1935a: 35 
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 Tomori 1935a: 36 
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 Tomori 1935a: 36 
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 Tomori 1935a: 37 
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 Tomori 1935a: 37 – Ez szintén vitatható állítás, hiszen a vallás, az erkölcs és a művészet szférája itt is 
megjelenik. 
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 Tomori 1935a: 38 
254

 Tomori 1935a: 38 
255

 Tomori 1935a: 38 
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közösségi lélek fejlődésének törvényei egyaránt érdeklik.”
256

 Tomori megállapítja, hogy a 

parasztkultúra és a városi kultúra eltérő sebességgel bár, de ugyanazon a pályán halad, így az 

egyik közösség irányvonalainak megismerése segíthet a másik közösség életének 

vizsgálatában.
257

 Mint minden kultúra, az európai civilizáció is a globalitás fokától halad(t) a 

differenciálódás felé. Ennek során „a részek relatíve önálló szerepének, s a maga hatalmának 

tudatosítása nyomán, mechanisztikus világszemléletre válik hajlamossá”.
258

 Azonban Tomori 

ekkor még úgy gondolja, hogy a 19. és 20. század fordulóján megjelenő közösségi szellem 

elhozza a szintézist, amikor az egyéni lélek felismeri az egésznek tulajdonított magasabb 

rendű értéket, „melynek szolgálatában azonban az egyén öntudatosan és belső szükségből 

szegődik. Ez a fok tehát az autonómia foka (…) még fokozottabban tárul [az egyén] elé az 

egész természet magasabb rendű szervezettsége és értelme”.
259

 

Ennek a kissé naiv és idealista utópiának a felvázolása után következik a mű második része, 

melynek célja a magyar parasztság bemutatása, különös tekintettel a közösséglélektan és a 

miliőkutatás szempontjaira.
260

 Tomori szerint a miliőkutatás két alapkérdése, hogy az egyén 

és a közösség milyen lelki alapszerkezettel (az értekezés szóhasználatában: konstitúciós 

alappal)
261

 rendelkezik, illetve az imént ismertetett fokozatok közül „az eszmélés mely fokán 

áll”.
262

 A válaszhoz valamennyi társadalomtudomány valamennyi módszerére - statisztikától 

a szellemtörténetig és a kérdőíves vizsgálatoktól a tartalomelemzésig - szüksége van: „a 

miliőkutatás felhasználja a valóságtudományok összes eszközeit. Ilyenek a kísérletezés, 

kazuisztika (az egyes esetek részletes kivizsgálása), statisztika, kérdőíves és spontán 

megnyilatkozások (napló, levelek stb.) s ezek feldolgozásai. Ezentúl az összes 

rokontudományok értékes anyagot szolgáltatnak. Így a szociográfia, etnográfia, illetve az ezek 

adatait feldolgozó szociológia és etnológia, továbbá a történelem, főként ennek 
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 Tomori 1935a: 43 
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 Tomori 1935a: 44 
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 Tomori 1935a: 49 – Tomori itt elítélően utal „a pozitivizmus szélső kilengéseire” (Tomori 1935a: 47), sőt a 
felvilágosodást is kritizálja: „Az európai civilizáció a felvilágosodás kora óta ezen az úton haladt s a múlt század 
mechanisztikus racionalitásában az anyagba s csak önmagába vetett hitben csúcsosodott ki.” Tomori 1935a: 
49-50 
259

 Tomori 1935a: 50-51 
260

 Ami a közösséglélektant illeti, Tomori Viola időskori visszaemlékezésében szívesen tüntette fel magát úgy, 
mint a magyar szociálpszichológia hajdani úttörőjét (Tomori 1989c: 38), és ezzel nem jár messze az igazságtól. 
Történeti áttekintésében Erős Ferenc is a magyarországi társadalomlélektani gondolkodás első képviselői 
között említi Tomorit. (Erős 2006: 131-132) 
261

 Bár Tomori részletesen taglalja ezt a kérdést a bevezető fejezetekben, különösen ezen alapszerkezet 
örökölhetősége szempontjából, ennek bemutatásától itt eltekintünk. Ezek a korabeli, részint elavult 
pszichológiai elméletekre építő fejtegetések legfeljebb csak a magyar lélektan története felől bírhatnak 
érdekességgel, az értekezés számunkra fontos szociográfiai olvasata szempontjából azonban irrelevánsak. 
262

 Tomori 1935a: 41 
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szellemtörténeti módszerrel dolgozó iránya.”
 263

 Ezzel valójában ki is lépett a pszichológia 

keretei közül egy multidiszciplináris szemléletmód irányába. 

Az értekezés második része tehát a parasztság hagyományos életmódját és ennek felbomlását 

írja le, ahol a pszichológiai fogalmak inkább már csak az értelmezést segítő segédeszközök. 

Tomori a felbomlási folyamatot értéksemleges módon a mezőgazdaság racionalizálódása, 

indusztrializálódása és a piachoz való igazodás kényszere következményeként értelmezi. Ezen 

folyamat során megszűnik a parasztságnak a várostól való viszonylagos elzártsága és a 

természethez való kötöttsége, „az azelőtt apáról fiúra szálló termelési mód tudatos és tanult 

munkává válik”.
264

 A hagyományos paraszti világban a természeti miliőhöz való viszonyt a 

reflektálatlan bennelevéssel jellemzi Tomori. Ez spontán belenyugvást jelent a rendelkezésre 

álló föld korlátozott mennyiségébe és természeti adottságaiba. A technika fejletlensége, 

anyagi okok és a parasztság igen alacsony műveltsége miatt mindenfajta változtatási szándék 

távol állott a parasztságtól,
 
„a természet rendjébe való aktív belenyúlás is csak annak 

természetes regenerálódásán alapult.”
 265

 Belenyugvás volt tapasztalható a föld 

magántulajdonná válásával szemben is, „a paraszt a földesurával szemben belenyugvó, lojális 

viselkedést tanúsított (…), földjéhez és a termelés régi módjához hozzánőve irtózott minden 

erőszakos változástól”.
266

 Amikor a helyzet elviselhetetlenné vált, lázadás helyett inkább 

kivándorolt, „öntudatlanul, kritika nélkül fogadta (…) természetes és mesterséges 

adottságait.”
267

 Ennek magyarázata Tomori szerint a természet rendjéhez való igazodás. A 

természethez való viszony évszázados változatlanságának következménye, hogy „a 

belenyugvás és alkalmazkodás a közösségi szellem jellemzőjévé lett.”
268

 A paraszti család 

mindenekelőtt termelőközösség, amely sok helyen a családok területi elhelyezkedésében is 

megnyilvánul.
269

 Továbbá abban is, hogy a családtagok „a családon belül nem mint 
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 Tomori 1935a: 58. - Tomori itt a Huszadik Század folyóiratból Farkas Geizára (Farkas 1912), illetve Erdei egy 
1934-es cikkére hivatkozik (Erdei 1934b). 
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 Tomori 1935a: 59 – Ezzel szemben Reitzer Béla 1937-es dudari előadásában azt mondja, hogy a magyar 
parasztságnak nincs elég erős politikai képviselete, hogy tiltakozni tudjon. Reitzer dudari előadásának 
elemzését lásd disszertációnk 8.2 fejezetében. 
268

 Tomori 1935a: 59 
269

 „a közös föld köré gyülekező családok együtt maradtak s a fiatal házasok családjai nem szakadtak el az apai 
háztól.” (Tomori 1935a: 60) – Ugyanerre lát példát Tomori Hollókőn is: „Lakni is nemzetségek szerint laknak, 
egy-egy hosszú, lejtősen emelkedő udvaron három-négy család.” (Tomori 1992 [1935]: 66) 
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individuumok érvényesültek, hanem nemük és életkoruk szerint mint a termelés munkájában 

különböző funkciók végrehajtói.”
270

 

A természethez való igazodás megnyilvánulásaként értelmezhető, ahogyan a gyermek 

észrevétlenül belenő a felnőttek munkájába, de az is, hogy a parasztok természetes 

adottságnak fogják fel a közösségen belüli rétegződését, amely a földtulajdon nagyságán 

alapul. Ennek pedig következménye az is, hogy „a házasulandók egymáshoz illését is a birtok 

nagyságához igazodó hovatartozás szabta meg.”
271

 Tomori a parasztgazdálkodás önellátó 

voltát is pszichológiai okokkal próbálja magyarázni: az egyik az önfenntartás ösztöne,
272

 a 

másik ok a paraszt szituációhoz való kötöttsége.
273

 Itt adja meg Tomori a paraszti miliő 

legpontosabb definícióját. A paraszt „[a] szituációval egybeolvadva, magától adódónak érzi 

saját szerepét és öntudatlanul kötelezőnek ismeri el azt. Így nő bele s olvad egybe azzal a 

miliővel, mely az ő szubjektív átélésében emberek, állatok, növények, föld és természeti erők 

globális és totális képét adja.”
274

 A szituációhoz kötöttség Tomori szerint megnyilvánul a 

paraszt beszédmodorában, tér- és időszemléletében,
275

 de esztétikai és erkölcsi ítéleteiben 

is,
276

 vagyis mindezek „az egész élet s főként a termelési folyamatba ágyazva nyernek 

jelentést.”
277

 A paraszti világkép komplexitása „a jelenségek mágikus szemléletében 
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 Tomori 1935a: 86 – Ide kapcsolódik az a két évvel későbbi dudari megfigyelés a családtagok vallási életéről, 
hogy a vasárnapi istentiszteleten elég, ha egyvalaki képviseli a családot. „Teljesen megszokott, hogy a 
legnagyobb munkák idején a családot egyetlen családtag képviseli az istentiszteleten.” 6. sz. dokumentum. 
(Megjegyzés: Ahogyan korábban is jeleztük, itt és a továbbiakban a hivatkozott sorszámok az Institute of 
Sociology általunk rekonstruált dudari kötetének dokumentumaira utalnak. A dokumentumok listája 
disszertációnk 7. fejezetében található.) 
271

 Tomori 1935a: 61 
272

 Ezzel ugyanis nem férne össze, ha az alapvető élelmiszerek és ruhaneműk előteremtésében tőle idegen 
távoli rendszerekre kellene bíznia magát. (Tomori 1935a: 61) - Ugyancsak megjelenik itt az a Dudaron is 
érvényesnek talált megfigyelés, hogy „a szomszédsági viszony a távollakó rokonságnál szorosabb kapcsolatot 
jelent, mert szükség esetén a szomszéd hamarább segítséget szolgáltathat.” (Tomori 1935a: 61), illetve: 
„Láthatóan sokkal szorosabb kapcsolatot ápolnak a közeli szomszédokkal, mint a távoli rokonokkal.” (6. sz. 
dokumentum.) 
273

 Vagyis hogy „a búza az ő búzáját, a hús az ő háziállatának húsát stb. jelenti” (Tomori 1935a: 62), és ugyanez 
vonatkozik a használati tárgyakra és a ruhaneműkre is. (uo.) 
274

 Tomori 1935a: 62 
275

 A beszédmód tekintetében ez mai fogalmainkra lefordítva a korlátozott kód használatát jelenti. További 
megnyilvánulási formái: az idő térbevetítése, a történeti idő eseményekhez való rendelése és az, hogy a 
környező világ leírása nem fogalmakhoz, hanem konkrét tárgyakhoz kapcsolódik. (Tomori 1935a: 62-63) 
276

 Az önmagáért való esztétikai érték helyett a gyakorlati hasznosság méltánylása: „egy szép naplemente 
sohasem festői képet jelent, hanem szelet, vagy derűs időt a holnapi munkához”.(Tomori 1935a: 64) – 
Ugyanerre sorol további példákat a Hollókőről írott szociográfia: „a jól növő káposztát ügyesnek, a paprikát 
ékesnek, a gyors csikót szépnek nevezik.” (Tomori 1992: 24) 
277

 Tomori 1935a: 65 – Tomori hivatkozik a betyárbecsületre, mint a szociális paraszterkölcs részére, valamint a 
lányanyaság változó megítélésére – mindkét jelenség szintén előkerül majd a dudari kutatásban is. Dudaron 
például: „Amennyire tudjuk, a faluban a törvénytelen gyermekeket a családon belül elfogadják” (6. sz. 
dokumentum). A betyárokról pedig Dorothea Farquharson ír majd dudari a terepnaplójában egy ott gyűjtött 
népdal kapcsán (34. sz. dokumentum). 
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tükröződik.”
278

 Gondolatmenetét tápéi megfigyeléseivel illusztrálja, amikor vallás és mágia 

keveredéséről beszél.
279

 

A miliőben való bennelevés a parasztművészet termékeiben is megfigyelhető. A paraszti 

művészet mindig alkalmazott művészet. „A parasztság egészséges anyagszeretete és 

anyagismerete mutatkozik”
280

 az építőanyagoknak a környezet adottságaihoz igazodó 

használatában, valamint a használati tárgyak anyagának megválasztásában. A díszítő 

művészet formáiban szintén „a szituációhoz való kötöttség, motívumokban pedig vagy a 

mindennapi élet köréből vett elemek alkalmazása vagy a városi kultúra beszüremkedett 

elemeinek áthasonítása”
281

 jellemző. A hagyományokat, azaz szokásokat, hiedelmeket, a népi 

játékokat és táncot, valamint a népköltészetet a folytonos alakulás jellemzi, Tomori ezeket a 

közösségi lélek megnyilvánulásának tekinti: „A dal vagy a mese ép[p]en azért nem hal el 

minden rögzítetlenség ellenére sem, mert a közös szellemet kifejezve, a többi individuumban 

rezonanciára talál s a hasonló reagálások közös objektiválódását eredményezi”.
282

 A 

parasztság reflektálatlanul él környezetében, ami abban is megnyilvánul, hogy a művészi 

termékek keletkezése és használata is öntudatlan.
283

  

Az értekezés következő fejezete Tomori egyik legfontosabb gondolatáról, a polaritás 

törvényéről szól. A paraszt természetközeli életmódja folytán teljes mértékben alárendeli 

magát a munkájának. „A kényszer megszünte után, a pihenés perceiben felszabadul s a minél 

teljesebb önkifejtés szolgálatába áll.”
284

 Az önkifejezésnek ezt a módját, „az ellentétekben 

való kirobbanást, az energia poláris kanalizálódását értjük a polaritás törvénye alatt.”
285

 

Tomori ezzel próbál magyarázni szinte minden olyan ellentétet, amely a parasztság életében 

megjelenik. A népi építkezés szoba-konyhás háztípusánál például a konyha jelenti a 

mindennapi élet színterét, míg a „parádézásra használt tisztaszoba”
286

 az ünnepélyes 
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 Tomori 1935a: 66 – Mindez összhangban van a fiatal Ortutay írásaival, aki dudari előadásában is foglalkozik a 
paraszti világkép mágikus elemeivel. (32. sz. dokumentum) 
279

 Lásd Tomori 1936h – Ismét csak teljes összhangban Ortutay dudari előadásával. (32. sz. dokumentum). 
280

 Tomori 1935a: 70 
281

 Tomori 1935a: 73 – Ebben a fázisban Tomori még feltételezi, hogy a parasztművészet be tudja építeni a 
városi kultúra felől érkező hatásokat. Tudjuk, hogy a paraszti kultúra felbomlási folyamata során a városi 
elemeknek ez az autonóm használata nem valósult meg. 
282

 Tomori 1935a: 74-75 – Itt Tomori is hivatkozik Ortutayra (Ortutay 1933a és Ortutay 1933b). Utalhatunk 
Reitzer és Ortutay dudari előadásaira is (19. és 32. dokumentum), akik mindketten Cecil Sharp nyomán 
boncolgatják, hogy mi szükséges egy-egy népköltészeti alkotás közösség általi szentesítéséhez. A szokások 
vizsgálata pedig természetesen szintén fontos része lesz a dudari kutatásnak is. 
283

 Tomori 1935a: 76 
284

 Tomori 1935a: 79 
285

 Tomori 1935a: 79 
286

 Tomori 1935a: 80 
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alkalmakhoz kötődik és a gazda öndokumentálását, reprezentációs célokat szolgál. Ugyanezt 

látja Tomori a ruházkodásnál az egyszerű hétköznapi és a cifrálkodó ünnepi viselet közti 

ellentétben,
287

 de ugyanez az elv érvényesül az étkezésnél, a hétköznapok takarékos és 

igénytelen, illetve a családi ünnepek bőkezű és pazarló fogyasztásában.
288

 A polaritás 

törvényének megnyilvánulása a társas érintkezésben a munkanapok szűkszavúsága és az 

ünnepnapok felszabadultságát jelző cifrabeszédűség közötti ellentét, valamint az ünnepi 

érintkezés bonyolult és szigorú szabályai például egy lakodalmi szertartás során.
289

 Az indulat 

megnyilatkozási formáit is felhozza Tomori: a hétköznapok békés belenyugvását a 

pihenőidőben könnyen féktelen indulatkitörések válthatják fel.
290

 

A könyv utolsó része az eddigiekben leírt hagyományos paraszti világrend bomlási 

jelenségeiről szól. Előtérbe kerülnek a szociológiai szempontok. A folyamat fő mozgatóerejét 

a paraszti gazdálkodás racionalizálásában és a piaci termelésre való áttérésben látja, kiemelve 

a munka „tanultságának”, a paraszti önművelődésnek és a színvonalas iskolán kívüli 

ismeretterjesztő előadásoknak a fontosságát.
291

  

A városi kultúra egyéb szellemi termékei is eljutnak a falusiakhoz a közlekedés fejlődése és a 

katonáskodás révén. Tomori regisztrálja a mezőgazdasági rétegek városba áramlását is. A 

pozitív fejlemények közt említi a községi orvosok, szülésznők és védőnők munkájának 

terjedését,
292

 ugyanakkor szót ejt a mezőgazdasági munkások betegbiztosításának 

hiányáról.
293

 A racionalizálódás és indusztrializálódás, az egyéb városi hatásokkal karöltve 

azonban a parasztság szemléletének megváltozásával jár együtt. A munkában a természettel 

való közvetlen viszony átalakul, a természet változtathatatlanságába vetett hit megrendül.
294

 A 

paraszt elkülönül, sőt szembekerül a korábban megszokott miliőjével.
295

 „Már pedig 

mindezek a természet és egyén tudatos elkülönítéséhez vezetnek s a differenciálatlan globális 
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 Tomori 1935a: 81 
288

 Tomori 1935a: 82-83 
289

 Tomori 1935a: 84. - Említésre érdemes, hogy mindezen jelenségek - voltaképpen magától értetődően - 
különböző formában felbukkannak a dudari kutatási anyagokban, és beszámolókban is. Elég csak Viski Károly 
előadására (35. sz. dokumentum), a vendégeknek eljátszott falusi lakodalomra, vagy az étkezési szokások 
leírására gondolni. 
290

 Tomori 1935a: 85-86 
291

 Tomori 1935a: 89-92 - Az iskolán kívüli ismeretterjesztésre a dudari beszámolókban is találunk majd 
példákat.  
292

 A dudari beszámolókból kiderül, hogy Dudaron is van bábaasszony, a nyugdíjba készülő régi bába utódját a 
falu taníttatja ki. 
293

 Tomori 1935a: 93 
294

 Tomori 1935a: 95 
295

 Ebben az összefüggésben kerül említésre a Nagyatádi-féle földreform és az Országos Falusi Kislakásépítő 
szövetkezet telepítési akciója, amelyek azonban nem hozták meg a kellő eredményt. 
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bennelevést megszüntetik”
296

- vonja le a konzekvenciát Tomori. A differenciálódás és az 

individualizálódás következménye, hogy megszűnik az önellátáson alapuló családi közösség, 

illetve a nemzetség jellegű család, és a szülők hatalma is veszít jelentőségéből.
297

 A paraszti 

életmód válságát jelzi, hogy amint azt Erdei Ferencre hivatkozva írja Tomori, immár a paraszt 

megnevezést is kerülik.
298

 Problémát jelent a törpebirtokosok és nincstelenek két és fél milliót 

meghaladó létszáma.
299

 „A mezőgazdasági munkásság két és fél milliós tömege 

szükségszerűen elvesztette a természettel és a parasztközösséggel való szoros kapcsolatát.”
300

 

A régi szellemet leghívebben a kisbirtokos paraszt őrzi, míg a módosabb gazdák inkább 

menekülnek a paraszti léttől és gyermekeik útján szeretnének abból kiemelkedni.
301

 Minden 

abba az irányba hat, hogy az öntudatlan bennelevést a tudatosulás és elkülönülés váltsa fel.
302

 

A racionalizálás részleges megvalósulása, a funkciókat széttagoló technika jelentkezése miatt 

„megszűnik a munkaeszközökkel és a munkával való összenövés s helyét idegen, bizonytalan 

érzés váltja fel.”
303

 A szituációhoz való kötöttség megszűnésével absztraktabbá válik a tér- és 

időszemlélet is. Megváltozik a gyermeknevelés folyamata: az észrevétlen természetes 

fejlődést (vagyis a hagyományos paraszti létbe való belenövést) felváltja a tudatos nevelés. Az 

iskola pozitív hatását azonban gyengíti a megfelelő anyagi tényezők hiánya.
304

 Átalakul az 

erkölcsi szemlélet is. „A közösségi szellemben kialakult és szokás formájában jelentkező 

erkölcsi parancsot az egyéni belátás helyettesíti, a régi közösségi lélek irányító szerepét az 

egyéni lelkiismeret veszi át.”
305

 A komplex látásmód helyébe az elkülönítő szemlélet lép, a 

mágia és a természetfeletti erőkben való hit veszít jelentőségéből. Kialakul, bár többnyire 

illuzórikus a politikai szereplés lehetősége.
306
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 Tomori 1935a: 97 
297

 Tomori 1935a: 98 - A közös udvarok 1937-ben Dudaron még megfigyelhetők voltak, bár itt elsősorban 
szegényebb családok éltek együtt. A fiatalabb generációk önállósodási törekvéseit ugyanakkor hangsúlyosan 
említik a dudari beszámolók is. Lásd pl. Bremner és Reitzer tanulmányát (8. sz. dokumentum) 
298

 Tomori itt Erdeinek A makói parasztság társadalomrajza c. művéből idéz. (Erdei 1934a) 
299

 A hivatkozási alap ezúttal Szekfű Gyula Három nemzedéke (Szekfű 1934) és Matolcsy Mátyás elemzése 
(Matolcsy 1933) 
300

 Tomori 1935a: 99 
301

 Tomori 1935a: 99 – Ezt a jelenséget Erdei több ízben is leírja, és az ő nyomán megjelenik Reitzer dudari 
előadásában is (19. sz. dokumentum). 
302

 Tomori 1935a: 99 – Az egyke jelenségét is, mint a természettel való visszaélést, menekülést és a közösség 
romlását értelmezi Tomori, összhangban egyébként a kemsei kutatás szemléletmódjával. 
303

 Tomori 1935a: 101 
304

 Tomori 1935a: 102-103 – Illusztrációként hozza Tomori azt az adatot, hogy „Szeged-környéki tanyákon a 
gyermekek 80%-a nem kap rendszeresen tejet.” (Tomori 1935a: 103) 
305

 Tomori 1935a: 103 
306

 Tomori 1935a: 104-105 – A parasztság politikai képviseletének hiányáról Reitzer is ír dudari előadásában. 
(19. sz. dokumentum) 
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A parasztszemlélet objektiválódása kapcsán arról beszél Tomori, hogy a városi kultúra 

diszharmonikus hatásai következtében „belülről kiinduló közösségi alkotás alig van (…) a 

régi parasztkultúrát létrehozó közösségi szellem alapjában rendült meg.”
307

 Mindez 

megmutatkozik az építkezésben és a ruházkodásban, de abban is, hogy a népművészet - 

eredeti funkcióját elveszítve - sok esetben már idegenforgalmi attrakcióvá vált.
308

 „Ahol ma 

díszítőművészet él, ott az többé nem parasztművészet, hanem foglalkozássá differenciálódott 

mesterség”.
309

 Tomori regisztrálja a szájhagyományok körében tapasztalható pusztulást is, 

majd kitér az „őstehetségek” és autodidakta parasztköltők megjelenésére. Ez a folyamat 

azonban elszakadáshoz vezet, és „a művészek munkájává differenciálódott parasztművészet 

hovatovább ép[p]en parasztos sajátságait veszíti el”.
310

 A népi kultúra pusztulását a zene és 

tánc területén is érzékeli Tomori. Miközben a parasztfiatalok már városi zenét hallgatnak és a 

csárdás mellett inkább városi táncokat táncolnak, az autentikus parasztzene már csak Bartók 

és Kodály műveiben élő valóság, a népi táncot pedig elsősorban a Gyöngyösbokréta 

rendezvényein lehet látni.
311

 Megváltozik a parasztság életritmusa is, a munkanapok és 

ünnepnapok közötti poláris különbség mérséklődik. „ A mindennapi munka küzdelmesebb, 

több önérvényesítést igényel, az ünnep veszít jelentőségéből, vagy idegen formákat keres.”
312

 

Az értekezés konklúziója, hogy míg korábban a miliő és az egyén viszonyát az öntudatlan 

bennelevés jellemezte, ezt most felváltja a két elem tudatos szétválasztása. „Az egyént és a 

miliőt a tudatos reflexió köti össze”.
313

 Ennek az egyén és közösség viszonyában az a 

következménye, hogy „[a] közösség megszűnik élő és ható valóság lenni, individuumokra 

bomlik.”
314

 Az univerzális, totális szemlélet helyett immár az egyéniesedés, tagolódás, 

tudatosulás lesz a jellemző, a paraszti szemlélet a globalitás fázisából a differenciálódás 

fázisába kerül. Ez azonban bomlási jelenségekkel jár, mivel az átalakító tényezők 
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 Tomori 1935a: 106 - Tomori itt szintén Ortutayra hivatkozik (Ortutay 1935c), és a gondolat Ortutay dudari 
előadásában is megjelenik (32. sz. dokumentum) 
308

 Tomori 1935a: 108-109 – Ennek az átalakulásnak tünete az is, hogy bár Viski Károly dudari előadása a 
paraszti díszítőművészet autentikus formáiról szól, az angol vendégek ehhez illusztrációnak mégis főleg a 
„gyöngyösbokrétás” idegenforgalmi prospektusok képkivágásait tudták csak hozzárendelni (35. sz. 
dokumentum). 
309

 Tomori 1935a: 110 – Tomori később beszámol ezzel kapcsolatos saját mezőkövesdi megfigyeléseiről is: „Ők 
is mutogatják régi szokásaikat, s népi érdekességeiket, melyekben azonban már nem hisznek. Csinálják és 
mutogatják – pénzért.” Tomori 1936c: 1) 
310

 Tomori 1935a: 111 – Láttuk, hogy Tomori egy első nyomtatásban megjelent írása éppen a 
parasztművészetről szól (Tomori 1934).A parasztköltőként, ill. paraszti íróként megemlítettek közül pedig 
többen felbukkannak majd Tomori 40-es évek elején írt recenzióiban. (Tomori 1942l, 1942s). 
311

 Tomori 1935a: 111-112 
312

 Tomori 1935a: 114 
313

 Tomori 1935a: 115 
314

 Tomori 1935a: 115 – Dudarnak épp az adta a különlegességét, és többek között ezért is esett rá a választás, 
mert ott még a hagyományos közösségi szellem jelenvaló volt. 
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„túlnyomórészt kívülről jött, erőszakos hatásként zúdultak erre a közösségre.”
315

 Tomori 

feltételezi, hogy volna lehetőség harmonikus, belülről érő fejlődésre is: „Ha azonban bízunk 

abban, hogy a parasztság lelki érése utoléri a mai erőszakos változásokat, akkor biztosra 

vehető, hogy a fejlődés harmonikus menetében maga is kitermeli az új, magasabbrendű és 

parasztvoltát vállaló formát.”
316

 Tomori tehát megőrzendőnek és felemelendőnek tartja a 

paraszti réteget. Záró gondolatai a magyar népi mozgalom és népi szociográfia hitvallásaként 

is olvashatóak: „ma a parasztság jóformán egyetlen reménységünk s benne látjuk a 

magyarság legbecsesebb erőforrását. Tudományos érdeklődésünk és szubjektív érzésünk 

egyaránt arra késztet bennünket, hogy a parasztsággal, nehéz napjaiban, sorsközösségünket 

felismerjük és vállaljuk. (…) Ehhez azonban egyetlen út, a megismerés útja vezet”.
317

  

5.3 Tomori könyvének recepciója 

Tomori pályája végül úgy alakult, hogy ez a disszertáció maradt tudományos főműve. 

Könyvéről számos recenzió jelent meg a magyar nyelvű sajtótermékek széles palettáján, a 

Szlovákiában megjelenő katolikus Új Élettől kezdve egészen a szélső baloldali Gondolat c. 

folyóiratig, sőt gondolataira a falukutató mozgalom alapkönyveiben is reflektáltak.
318

 

A Művészeti Kollégium-beli társ, Ortutay Gyula a Magyar Könyvbarátok Diáriumába írt 

rövid ismertetőt.
319

 „Komoly, konkrét és lelkiismeretes vizsgálódás új távlatokat nyithat”, írja 

a könyvről, méltatva, hogy a lélektani szempontok mellett figyelembe veszi „a néprajz- és 

társadalomtudomány újabb eredményeit” is.
320

 Erényének tartja problémagazdagságát, 

sokrétűségét: „azok, kik akár politikai, akár tudományos koncepciójukban a magyar 

parasztsággal gondolni akarnak, könyvét figyelmen kívül nem hagyhatják.”
321

 Ugyanakkor 

vitathatónak tartja Tomori polaritás-tételét.  

A Szegeden megjelenő pedagógiai folyóiratban, a Cselekvés Iskolájában Békési Gizella 

Tomori miliő-elméletére, a miliő-egyén rendszerre és annak fejlődési fokaira hívja fel a 

figyelmet, és a fejlődéslélektani eredmények felhasználását méltatja. Tomori gondolatait a 

pedagógiai gyakorlatban is alkalmazhatónak tartja.
322
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Bóka László az Athenaeum-ban megjelent rövid írásában a könyvet az úttörő munkák közé 

sorolja, mégis főleg a hiányosságait emeli ki.
323

 Jegyzeteit alaposnak, de egyoldalúnak 

minősíti, ugyanakkor a munkát értékes lélektani vizsgálatnak tartja. „Hogy helyzetképe mégis 

a gyermekrajzok primitív skémáira emlékeztet, az nem egészen az ő hibája”,
324

 mivel az 

betudható annak, hogy a Wundt örökségének tekintett tömeglélektan még mindig csak 

kialakulófélben van, továbbá hogy „a magyar parasztság lélektani vizsgálatához még ma is 

hiányoznak a nyelvészeti, ethnográfiai stb. előmunkálatok”.
325

 

A Szellem és Életben, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Bartók György által 

szerkesztett folyóiratában Strausz Antal ír a könyvről. Megállapítja, hogy Tomori „kizárja a 

vizsgálatokból a parasztromantikát, de kizárja az etikai és világnézeti, valamint a szociális 

problémákat is”.
326

 A kötet érdemei közé sorolja, hogy Tomori a Szegedi Fiatalok több éves 

tanyai kiszállásainak „tapasztalatait dolgozza fel nagy hozzáértéssel és teljes elméleti 

felkészültséggel”,
327

 valamint hogy „a magyar szakirodalomban ő az első, aki a lélektan 

módszereit alkalmazza következetesen a parasztkutatásban.”
328

 

A Magyar Kultúra c. kétheti lapban Ijjas Antal méltatja a könyvet. „Vékony kis könyv, benne 

az elvont, bonyolult cím mögött a legégőbb izzás, amely ma a magyar élet összes 

nemzetpolitikai problémáit áthidalni készül. A munka (…) egy kibontakozni készülő 

parasztság-szociológia alaprajza; egyelőre még csak szociográfiai és társadalomlélektani 

igényekkel.”
329

 Ijjas szerint (és ebben osztja a legtöbb recenzens véleményét) „a munkának 

tulajdonképpeni súlypontja a parasztság mai átalakulásának rajza.”
330

 Tomori 

gondolatmenetéhez azonban hozzáfűzi, hogy „mindez kombinálva van súlyos szociális és 

gazdasági problémákkal is”,
331

 melynek taglalására nem tér ki a könyv szerzője, hanem 

„megelégszik annak a lelki átváltozásnak és súlyos válságnak rajzával, amelyet a miliő és 

egyén szétválasztódásának folyamata idézett elő a parasztságban.”
332

 A recenzens kiemeli, 
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hogy mindez kulturális átváltozással is együtt jár, „amely van olyan súlyos probléma, mint a 

gazdaság – ez a ki nem mondott eredmény ott van a könyvnek mind a százhúsz oldalán”.
333

 

Simon László a Debreceni Szemle filozófus szerzője párhuzamos recenziót közöl Matolcsy 

Mátyás Az új földreform munkaterve
334

 c. könyvéről és Tomori írásáról. Megállapítja, hogy 

„három millió szegény magyar szociális életének kereteit mutatja be Matolcsy, az új idők 

életformáinak lélektani hatásait Tomori Viola könyvéből ismerhetjük meg.”
335

 Simon számára 

kétséges, hogy „megengedi-e a paraszti élet- és termelésforma a globális fokon való túljutást, 

nem jelenti-e a túljutás éppen az eddigi parasztinak nevezett életformából való 

kivetkőzést?”
336

 Az idealista szellemtudományt képviselő Simon szerint az merül fel fő 

kérdésként, hogy a Tomori által leírottak nem az alap és felépítmény materialista elméletét 

igazolják-e,
 
illetve hogy ezen hogyan lehetne túllépni.

 337
 

Az ideológiai töltetű recenziók számát gyarapítja Gró Lajos írása a Munkában, Kassák 

folyóiratában. Gró elismeréssel beszél a Szegedi Fiatalok tevékenységéről és Tomori 

könyvéről, amely szerinte a magyar parasztság átalakulását a részletek gazdagságával 

támasztja alá. „A pszichológiai motívumok törvényszerűségeinek feltárásával és a miliő 

kapcsolatok vizsgálatával elmélyíti a szociográfia nálunk eddig nagyon is felületesen 

értelmezett módszereit.”
338

 Ugyanakkor a könyv hibájának tartja, hogy „nem képes túllépni 

magán a miliőn.”
339

 Tomori „beállításában a paraszt nem társadalmi lény, hanem csak egy 

bizonyos embertípus megszemélyesítője. Mert az író a társadalomból visszamegy a szűkebb 

környezetbe és ott is marad, elszigeteli a parasztságot.”
340

 A könyv tehát leragad a miliő 

részletproblémájánál, miközben „a parasztság tegnapi életszemléletét igen erősen 

befolyásolta éppen negatívumaival az elzárkózottság, amelybe a parasztság társadalmi és 

politikai okokból került bele”,
341

 és ugyanígy „a parasztság mai konfliktusai végső 

lényegükben társadalmi konfliktusok, amelyek a városi proletariátusban is felléptek.”
342
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A leghosszabb, tanulmánynak is beillő kritikát a kommunista Gondolat közölte Molnár Erik 

tollából.
343

 Az erősen irányzatos írás lényegében a marxista társadalomelmélet alkalmazását 

kéri számon a könyvön. A kritikus hiányolja a falusi társadalom osztálytagozódásának 

figyelembe vételét. Tomori elméletét úgy fordítja le a saját nyelvére, hogy mivel az a 

közösségi lélek fejlődése során alapvető fontosságot tulajdonít a társadalmi 

munkafolyamatnak, „így lényegében a társadalmi termelőfolyamat, ill. az abban működő 

termelőerők fejlődésére vezeti vissza a közösségi lélek fejlődését.”
344

 Ebben rejlik azonban 

Tomori hibája is: „A termelőerők fejlődése valóban meghatározza a közösségi lélek fejlődését, 

de alapvetően nem közvetlenül, hanem a termelőviszonyok közvetítésével és éppen ezért a 

polgári társadalomban a közösségi lélek nem is parasztlélek vagy faj, az emberiség lelke, 

hanem osztálylélek.”
345

 Molnár felrója, hogy a természettel szembeni spontán belenyugvás 

viszonyát Tomori kiterjeszti a társadalmi viszonyokra is. A bíráló szerint az utóbbi 

viszonyokkal való szembenállás a történelem során igenis gyakran megfigyelhető volt, a 

jelenlegi agrárválságban pedig különböző tartalommal jelenik meg a parasztság különböző 

csoportjainál: a piacra termelő falusi tőkéseknél, a középparasztoknál, és a szegényparaszt-

bérmunkásoknál.
346

 

Szociálpolitikai szempontokat tükröz Hilscher Rezső kritikája.
347

 A bevezetőben a Szegedi 

Fiatalok „immár európai hírű” könyvsorozatát és a Kollégium elődje, a Bethlen Gábor Kör 

agrársettlement-mozgalmát méltatja.
348

 „A gyakorlati szociális munka közben alakult ki a 

tagok speciális érdeklődési iránya és Tomori Viola a közösséglélektan nehéz és nálunk 

megmunkálatlan területét választotta”.
349

 Tomori kutatásainak fontosságát abban látja, hogy 

azok „a problémák olyan tömegére világítanak rá, amelyeknek meglátása s figyelembevétele 

nélkül a parasztság irányában érvényesülő népművelési és szociálpolitikai törekvések teljes 

értékű eredményhez soha nem fognak vezetni.”
350

 Hilscher is a második rész érdemeit emeli 

ki: „Itt dolgozza fel tulajdonképpen a settlement-munka kereteiben végzett falukutatás 

gyakorlati eredményeit”,
351

 a könyv befejező részéből pedig „a hivatalos parasztpolitika 
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gyarlóságának” kritikáját olvassa ki.
352

 A recenzióból kiütközik szerzőjének a német és 

osztrák szociálpolitika felé való orientációja, Wilhelm Heinrich Riehlt idézi, aki különbséget 

tesz jófajta paraszt (Bauer von guter Art) és elproletarizálódott paraszt (proletarisierter Bauer) 

között, hozzátéve, hogy „sajnos a magyar parasztság e második típushoz tartozó előcsapatait 

ott találjuk már a városok perifériáit szegélyező nyomortelepeken, bűnben, szennyben, 

összeomlottságban.”
353

 Hilscher szerint Tomori „könyve a legnagyszerűbb propagandaeszköz 

a földbirtokreform és a telepítés sürgős, becsületes keresztülvitele érdekében”.
354

 

Veres Péter a Szocializmus hasábjain a baloldali kritikusokhoz, mindenekelőtt Gró Lajoshoz 

csatlakozik. „Az egész magyar szellemi termelésből kiemelkedik a szegedi fiatalok munkája 

(…) a legridegebb magyar valóság feltárásával”
355

 – írja. Szerinte Tomori könyve „az első 

határozottan komoly akarat és eredmény a parasztság tényleges megismerése felé”,
356

 

ugyanakkor kérdés, hogy „ez egy egységes ideológia nélkül lehetséges-e, illetve meddig 

lehetséges.”
357

 Veres fölöslegesnek érzi „a túlterjedelmes lélektani, tudományos 

alátámasztást”, főleg azért, mivel „ez a lélektan, minden tényleges eredményei ellenére is, 

szinte a levegőben lóg, szaktudomány íze van.”
358

 Veres vitatja és történelmi példákkal cáfolja 

Tomori azon állítását, hogy a paraszt természetesnek vette a földbirtok monopol jellegét. A 

könyv címére utalva Veres hiányolja, hogy „nincs egy szó sem ezt az alakulást előidéző 

társadalmi és történeti tényezők: állami, nemzeti, monarchisztikus, vallási erők szerepéről.”
359

 

Veres szerint általánosságok helyett a miliő egyes formáit kellett volna elemezni, „az egyes 

síkokra vonatkozó konkrét levezetéssel”.
360

 A recenzens véleménye szerint a parasztság 

szemlélete társadalmi hatásoknak volt kitéve már a korábbi történeti korszakokban is: „A 

feudális, monarchikus, nemzeti uralmak és eszmék lényegesen átalakították a parasztot”.
361

 

Veres saját valláskritikai gondolatait is beilleszti kritikájába: „nagyon értékes lett volna, ha a 

szerző rámutat, hogy a globális szemléletű parasztság természetes, mert létéből eredő 

metafizikai érzéseit hogyan igyekeztek a vallások, különösen a katolicizmus, társadalmi 
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tartalommal ellátni”.
362

 Összességében azonban Veres a munkát értékesnek tartja és reméli, 

hogy a szerző a jövőben alkalmazni fogja „a lélektani feltárást, a mostani nagyon általános 

parasztság helyett a jobbágy-paraszt, a polgár-paraszt, a kereskedő-paraszt, a földmunkás, 

stb. típusaira.”
363

 

Szabó Zoltán több alkalommal is foglalkozik a könyvvel. A Válasz 1935/5-6 számában annak 

kapcsán ír róla, hogy a közéleti szereplők, köztük a reformok hívei valójában milyen kevés 

ismerettel rendelkeznek a parasztságról: „hogy a szerző [ti. Tomori] alig-alig tud felsorolni e 

tárgyhoz irodalmat, (…) mind irdatlan hiányokra mutat. Holott se földreformot, se telepítést, 

se egykeellenes propagandát, se népművelést, se más a magyarság legszélesebb rétegének 

szóló s a magyarság életébe vágó munkát nem lehet elvégezni a parasztság lelki alkatának 

ismerete nélkül.”
364

 A Szlovákiában megjelenő neokatolikus folyóiratban, az Új Életben 

Szabó kiemeli, hogy a Szegedi Fiataloknak ebben a könyvében a parasztság megismerése 

végre nem csak mint „indíték, rugó, tapasztalás és stílust szabó alapélmény”
365

 jelenik meg, 

mint Buday György fametszeteiben és Radnóti verseiben, hanem Tomori immár témájául 

vette „a paraszti lelket és lényeget.”
366

 A könyvnek gyakorlati jelentőséget is tulajdonít: „a 

múltat látjuk és meg tudjuk határozni, a jövő alakítása ma még talán a kezünkben van. Ehhez 

az alakításhoz ad tudományos alapvetést Tomori Viola könyve és mondanivalója ebben nő a 

szokásos tudományos érték fölé.”
367

 Szabó részletesebben foglalkozik a könyvvel a 

Budapesten megjelenő Új Kor című - a lap saját meghatározása szerint – aktív katolikus 

orgánumban. Megállapítja, hogy a „paraszti élet jelenségeit csak belülről lehet szemlélni 

eredménnyel”.
368

 A beleélés megindítóiként Szabó a tápai tájat, a szegedi tanyavilágot és a 

Havi Boldogasszony búcsúját nevezi meg.
369

 A könyv szaktudományos apparátust 

felvonultató első részét Szabó sem tartja annyira jelentősnek, mint azt, „amit e pszichológiai 

irányok ismertetése után a szerző a magyar parasztságra jellemzőnek és a népi lélek rajzához 

alapvető fontosságúnak talál”.
370

 Itt is megjelennek az Új Életben közölt recenzió főbb 
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gondolatai a könyv jelentőségéről: „semmiféle komoly javítás, mélyen vett reform, gátlással 

számoló átalakítás nem lehet jó hatásfokú, amíg nem ismerjük az élet természetét, mely 

számára a szándékok és kivitelek találkoznak.
”371

 Szabó szerint a munka kiteljesedése az lesz 

majd, „ha a szerző halad tovább az útján, a kevés mindenütt érvényes általánosságoktól, a táji 

lélek egyes – talán vidékenkint is más – meghatározó vonásainak megállapításáig, 

személyiségkutatásokon át, egy kevésbbé [sic!] egységes, de részleteiben gazdagabb 

feldolgozásig”.
372

 Szabó az Élet hasábjain a közelmúlt terméséből három könyvet emel ki, 

mint amelyek az agrármozgalom összefoglalásának tekinthetők. Tomori műve mellett 

Rusznyák Gyula Faluvédelem és - a Debreceni Szemle recenzenséhez hasonlóan - Matolcsy 

Mátyás Az új földreform munkaterve c. könyveit.
373

 Míg Rusznyák célja a morális alapvetés 

és Matolcsy „a tények és pozitívumok megmutatója, a pontos orvoslás felvázolója”, addig 

Tomori „nem a tényeket és kereteket, életlehetőségeket és állapotokat, hanem a lelket veszi 

vizsgálat alá, a szemléletet és gondolkodásmódot.”
374

 Szabó itt is megismétli azt a gondolatát, 

hogy „könyvét kötelező tankönyvül kellene adni mindazoknak, akik a népet kívánják mívelni és 

tanítani és a cél érdekében mindenről tanulnak, csak épp a népről nem.”
375

 

Szabó a Válasz hasábjain reagált Szentmiklósy Lajos (alias Molnár Erik) és közvetetten Veres 

Péter kritikáira.
376

 „A Gondolat című marxista gondolatrendszer formáiban értekező igen 

komoly szándékú folyóirat”
377

 írásai „agyonbírálják a kipécézett másikat, (…) más szempontok 

értékelésének teljes hiánya teszi e kritikák hatását reménytelenné.”
378

 Szentmiklósy hibájának 

rója fel, hogy az elméletből indul ki, „a szociális valóságból keres a maga számára igazoló 

tényeket” és „nem tudja elviselni a szociális valóság kutatóit és keresőit, akik e valóság 

nyomása, súlya alatt jutnak el teóriákba”.
379

 Szabó ez utóbbit politikátlan vizsgálatnak és 

kötetlen tapasztalásnak, egyszóval pártatlan tudománynak minősíti, és természetesen ennek ad 

igazat a Gondolat által képviselt pártos tudománnyal szemben.
380

 

Tomori könyvének korabeli hatását jól mutatja, hogy gondolataira reflektál Szabó Zoltán első 

nagy szociográfiájában, és ugyancsak hivatkozik a könyvre a kemsei falukutatásról megjelent 
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monográfia. A tardi helyzet egy egész fejezeten keresztül rekapitulálja Tomori leírását a 

parasztság hagyományos világszemléletéről, természethez, a munkához és természetfelettihez 

való viszonyáról.
381

 „A globális szemlélet e világában, ahogy a szegedi fiatalok nevezik, az 

élet és a társadalom, a szellem és a test valamilyen módon a termelés szabott és töretlen 

rendjétől függ, mint középponttól. (…) Ebben a világban a parasztság képe még zárt, 

világszemlélete teljes, az élet minden kérdésére tudja a maga illő és különlegesen paraszti 

feleletét. Ami azóta történt, hogy ez a világrend pusztulni kezdett”.
382

 A Kemse-

monográfiának a község lelki életével foglalkozó fejezetében is végig ott van vonatkoztatási 

keretként Tomori koncepciója, és kiemelten a miliő fogalmának használata.
383

 

„Tanulmányoznunk kell a milieu-t, a kereteket, jelen esetben a pszichológiai-keretet, mint a 

lelkiélet aktuális formáinak meghatározóját”.
384

 Ez a könyv is beszél a közösségi lélekről, 

ugyanakkor megállapítják, hogy a Tomori által leírt globális világkép itt már egyáltalán nem 

érvényes: „totális szemléletük, az a mindent átfogó differenciálatlan látásmód, amelyet a 

magyar népi lélek közös vonásának tartanak, sehol sem található. A babonás egyének nem 

hisznek Istenben, a valamelyest hívők nem babonásak, keresztyén és mágikus hit amúgy is az 

intenzitás kis fokán csak alig, nyomokban keverednek.”
385

 A nyelvhasználat jellemzésekor 

nagy hangsúlyt kap, hogy az mennyiben a miliő által meghatározott,
386

 és Kemsén ebből a 

szempontból is változást regisztráltak. Tomori gondolatmenete képezi a viszonyítási alapot, 

amikor a racionális szemléletmód uralkodóvá válásáról van szó: „Az ember úgy, amint van, 

lelki adottságai alapján leginkább külső tényezők hatására (…) jut el - a természettől 

eltávolodva - az észre, a rációra alapított életre. A kemseiek már erősen kiszabadultak 

azokból a szoros kapcsolatokból, melyekben a természettel voltak összenőve”.
387

 

Tomori könyvének híre eljutott Romániába is, ahol Dimitrie Gusti folyóirata, a Sociologie 

Românească 1937. évfolyamában Bakk Péter írt róla tartalmi ismertetőt.
388

 Bakk elmondja, 
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hogy Tomori a Buday és Ortutay által vezetett fiatal szociológusok csoportjához tartozik, 

akiknek már 30 publikációjuk van. A recenzió azt emeli ki, hogy Tomori parasztlélektani 

kutatásai átfogják a paraszti élet minden területét, és a szerző gazdag szakirodalmi háttérre 

támaszkodva bemutatja a közösségi élet különböző pszichológiai elméleteit. A könyv 

második felével kapcsolatban Bakk a legnagyobb terjedelmet a paraszti világ városi hatásra 

bekövetkezett válsága, ezen belül a közösségi szellem bemutatásának szenteli, megállapítva, 

hogy „számos fogódzót talál az, aki ennek a paraszti világnak a sorsa felől érdeklődik, és meg 

akarja ismerni ennek a társadalmi osztálynak a valóságát.”
389

 

Fontos megemlíteni Mályusz Elemér egykorú reflexióját is. Mályusz a Bevezetés a 

népiségtörténetbe c. egyetemi kollégiumában foglalkozott Tomori könyvével az 1936-37-es 

tanévben.
390

 Tomori a szociológiával, mint a népiségtörténetet alkotó, illetve azt felépítő 

egyik tudománnyal foglalkozó előadásban került sorra.
391

 Könyvének címét Mályusz mint a 

magyar parasztság életfelfogásának, világnézetének átalakulását értelmezi. „Tomori 

megállapításai, melyekkel a falusi lakosság régi életfelfogását jellemzi, nagyon tanulságosak, 

s aki például a jobbágyság történetével foglalkozik, vagy egy-egy nagybirtok történetével, 

szintén jól teszi, ha olvasgatja.”
392

 Jó megfigyelésnek tartja, hogy a parasztság életében a 

polaritás törvénye uralkodik. Ugyanakkor Mályusz szerint Tomori pszichológiai 

kiindulópontja nagy egyoldalúságokhoz, például a vallási tényező figyelmen kívül 

hagyásához vezet, amikor a parasztok ünnepi viseletéről, illetve az ünnepi étkezésekről 

beszél.
393

 Ugyancsak hiányolja a történeti módszer alkalmazását: „ha valahol, úgy a 

társadalom életében a ma nem érthető meg a tegnap nélkül. Ennek a múltnak, a tegnapnak a 

megértése hiányzik Tomori értekezéséből”.
394

 Mályusz szerint „téves például Tomorinak az az 

egyik alaptétele, hogy a parasztság nem törekedett a föld minőségén változtatni, terméketlen 

talajt nem igyekezett termővé változtatni, mert eleve belenyugodott minden adottságba.”
395

  

A magyar történelemből vett ellenpéldák felsorolása után megállapítja, hogy mivel a 

történettudomány mulasztásai miatt a kérdésre vonatkozó előtanulmányok alig álltak 
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rendelkezésére, a matematika-fizika szakos tanárjelöltből lett pszichológus Tomorinak ezeket 

a tévedéseit nem vehetjük rossz néven.
396

 

5.4 A disszertáció után 

Tomori a disszertáció befejezését követő publikációiban továbbra is azzal foglalkozik, hogy a 

közösséglélektani szemléletmód hogyan kamatoztatható a parasztság megismerésében. 1935-

ben indult el az Ortutay által szerkesztett Magyarságtudomány c. folyóirat, melynek szerzői 

köre a Szegedi Fiatalok mellett már kezdettől olyan neves szerzőket tudhatott magáénak, mint 

Németh László, Honti János mesekutató, Szerb Antal és az építészettörténész Bierbauer 

Virgil. Az első számban Tomori módszertani tanulmánnyal jelentkezik, melyben már 

hivatkozik doktori disszertációjának eredményeire is.
397

 Szemügyre veszi a pszichológiai 

típuskutatás néhány kurrens eredményét,
398

 majd arra a kérdésre keresi a választ, ezek a 

tipológiák mennyire alkalmazhatóak a parasztság vizsgálata során. Megállapítja, hogy a 

köztudatban a parasztság leírására használt tulajdonságokból (pl. szűkszavúság) nem 

indulhatunk ki, hiszen ezek „rendszerint igen komplexek és különböző lelki alapokra 

vezethetők vissza.”
399

 A típusalkotással szemben „a személyiségkutatás a lélektani 

megismerés útját követi”.
400

 A személyiségkutatás fontossága abban rejlik, hogy „a valóságot 

a maga színeinek egész gazdagságával”
401

 kívánja megismerni. A személyiségkutatást a 

klasszikus lélektannal szembehelyezve az előbbi az utóbbitól „éppen életközeliségével és 

valóságízével”
402

 különbözik. A gyakorlati cél azonban a parasztismeret. Ha a magyar paraszt 

megismerése a cél, akkor „a már kész típusrendszerek valamelyikével (…) nem jutunk 

kielégítő eredményre”,
403

 valamely eleve adott típusba való mechanikus besorolás nem 

jelentené a probléma megoldását. „A megismerést tehát az ellenkező oldalon kell kezdenünk, 

mégpedig a parasztszemélyiség vizsgálatánál. Első lépés a parasztságot a maga összes 

megnyilatkozó tulajdonságaival megismerni”.
404

 Ehhez viszont mindenekelőtt szociográfiai 

és etnográfiai kutatómunkára van szükség, de „a parasztok szájaízéhez igazodó 
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személyiségkutató ív is komoly segítség lehet”.
405

 Ehhez pedig össze kell írni a parasztok 

szótárának személyiségjegyekre (lelki állapotra, viselkedésmódra, temperamentumra, 

jellemre, értelmi képességekre, beállítódásokra, stb.) vonatkozó szavait.  „Az így összegyűjtött 

adatokat osztályozni kell s a tapasztalt tulajdonságokat minél alapvetőbb vonásokra, 

szerkezeti sajátosságokra vezetni vissza.” 
406

 Tomori tehát a parasztság pszichológiai 

megismerésének előfeltételéül szabja annak szociográfiai és néprajzi, sőt szocio-, etno- és 

pszicholingvisztikai vizsgálatát.
407

 

Ennek a programnak megfelelően a parasztszemélyiség vizsgálatával foglalkozik a 

Magyarságtudomány következő számában.
408

 Itt a személyiségnek csak egyik összetevőjére, a 

temperamentumra szorítkozik, illusztrációként a csengelei tanyacsoport lakóit használja 

Tomori. A módszertani bevezető a temperamentum pszichológiai fogalmát járja körül,
409

 

majd vallomásos mondattal zárul: „Léleknek, megértésnek, sőt szeretetnek kell hozzájárulnia, 

hogy a parasztlélek egész gazdagságát (…) felölelje a tudományos kutatás.” 
410

  

A cikk alkalmat ad arra, hogy a csengelei tanyák parasztságáról rövid szociográfiai leírást 

kaphassunk. „Csengelén még élő, s a mai változást alig mutató parasztkultúrával találkozunk. 

(…) a tanyaiak hiedelemvilága, világszemlélete, életmódja még csaknem érintetlenül a régi, 

öntörvényű parasztkultúrát tükrözi.”
411

 A városok messze vannak, a 9-10 éves gyermekek 

közül sokan nem hogy várost, de még falut sem láttak, a 25 év körüli asszonyok között 

gyakran találni analfabétát, a város hatása még csak most kezd beszivárogni. A betegségek 

közül jelen van a bélhurut, a vérhas, a tüdővész. Az egyke nem jellemző, azonban tiltott 

magzatelhajtás következtében nem ritkán fordul elő haláleset. Életmódjukról és 

hiedelemvilágukról is jellemzést kapunk: „az első benyomás egy régi törvények szerint 
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igazodó, kollektív paraszti életet tár elénk”.
412

 Figyelemre méltó módszertani eszköze a 

szerzőnek, hogy a kutatási kérdéseire adott válaszhoz - saját megfigyelései mellett - a 

parasztok önjellemzését is felhasználja, vagyis azokat a szavakat, melyeket ők saját magukról, 

ill. egymásról mondtak. Tomori számos helyen idéz nagy nyelvi leleményről tanúskodó ízes 

paraszti kifejezéseket, ez jelenti a tanulmány egyik legértékesebb vonulatát.
413

 A lélektani 

következtetések a hagyományos paraszti életfeltételekből adódnak, és ezek a mai olvasó 

számára sokkal inkább a paraszti életmód leírása és annak nyelvi reprezentációja, mintsem a 

vonatkoztatásba hozott pszichológiai elméletek szempontjából érdekesek.  Megtudjuk, hogy a 

parasztokat energiabőség és - főleg a férfiakat - fölényes testi erő jellemzi, munkatempójuk a 

munka természete szerint változik, értelmi és érzelmi reakciójuk lassú, legalábbis nem 

mutatják ki azonnal. Mindennek magyarázatát Tomori a paraszt és miliője viszonyában látja, 

amelyet a termelés meghatároz.
414

 A paraszti élet ritmusára a polaritás törvénye hat: a 

természet rendjéhez igazodó munka a legnagyobb úr, „a spontán felszabadult viselkedés 

többnyire csak robbanásszerűen szerez érvényt a parasztok önérvényesítő tendenciájának”.
415

 

Erre szolgál példaként, amikor „látszólag békésen tűrő emberek egy szóra kirobbanva (…) 

jóvátehetetlen cselekedetekre ragadtatják magukat”,
416

 vagy enyhébb formában a 

káromkodások, az ittasság, a kocsmai verekedések. Mozgékonyságuk saját maguk általi 

jellemzésére a ’szorgalmas - lusta’ ellentétpárhoz tartozó szavak listája szolgál, 

mozgásjellegzetességeik leírásakor pedig arra hívja fel a figyelmet a szerző, hogy megfigyelő 

jelenlétében mozgásaik elveszítik természetes jellegüket, feszélyezettekké válnak. Általában a 

parasztok az ’ügyes - ügyetlen’ pólusok mentén jellemzik önmagukat. A fáradékonysággal 

kapcsolatban elmondja Tomori, hogy a parasztoknál a fizikai fáradékonyság igen csekély, és 

felveti, hogy azt valójában kísérleti módszerekkel lehetne megmérni. Végül a parasztok 

hangulati jellegéről azt állapítja meg, hogy „hangulatuk legtöbbször a miliő ingereinek 

hűséges tükrözője.”
417

 A kiszámítható hangulati hullámzással szemben az egyéni élet 
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ambivalenciái leginkább a szerelmi életben nyilvánulnak meg: „ez talán azzal magyarázható, 

hogy a parasztnak igen sokszor ez jelenti küzdelmes életében az egyetlen gyönyörűséget”.
418

  

Ugyancsak 1935-ben, a Kelet Népe első évfolyamában jelent meg Tomori programadónak 

tekinthető írása, „Életközel tudomány” címmel.
419

 Az életközeliség itt lényegében az empírián 

alapuló valóságismeretet jelenti. A szerző megállapítja, hogy programszerűen ugyan nem 

lehet sem életközeli tudományt, sem életközeli művészetet művelni, azonban mégis 

„mindenütt megtalálhatjuk már az ’életközel’ problémák felvetését s a megoldás lázas 

keresését.” 
420

 Nem csak a természettudományban, de a gazdaságtudományban és a 

társadalomtudományban is, különös tekintettel a parasztkérdésre, amely „ma már a 

legszigorúbb tudományos kutatások tárgyává lett az etnográfia, szociológia és lélektan 

területein is.” 
421

 Itt is láthatjuk, hogy tudományos hitvallásában Tomori egyértelműen a 

multidiszciplinaritást tartja gyümölcsözőnek: „Az életközel magyar tudománynak tehát a 

primér magyar problémák felé kell fordulnia, elsősorban tehát a parasztkérdés felé. Jog, 

egészségtan, szociológia, etnológia, pedagógia, néplélektan nem kapcsolódhatik ki a 

parasztkérdés megoldásából.”
422

  

5.5 Szociografikus riportok 

A szaktudományos igénnyel fellépő írások mellett témánk szempontjából legalább ilyen 

fontos, hogy lélektani indíttatású szociográfiai megfigyeléseit Tomori Viola riportok 

formájában is megörökítette. A Budapesti Hírlap irodalmi mellékletében, a Vasárnapi 

Újságban először csengelei, majd észak-kelet magyarországi tanulmányútjáról számolt be, a 

Búvár c. tudományos ismeretterjesztő havilapban pedig Tápé lélektani képéről írt.
423

 Ide 

sorolható Hollókőről írott irodalmi szociográfiája is.
424
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Csengelét, amely már egy korábbi cikkben is szerepelt, Tomori magányos szigetnek látja, és 

ezért is tartja érdemesnek írni róla: „Ötven kilométerre Szegedtől, a legelevenebb s teljesen 

elszigetelt, sajátos törvényű parasztkultúra közepébe pottyantam.”
425

 Tomori ismerteti a falu 

gazdálkodását: a juhtartás mellett a földművelést a rossz minőségű homoki föld, magas bérleti 

díjak és sok adó nehezíti. Általános pénztelenség jellemző és ez az oka a szemléleti átalakulás 

hiányának. A gyermekek sokszor még a szomszéd faluba sem jutnak el, nemhogy városi 

hatások érhessék őket. „Teljes a maguk életstílusába s a paraszti élet rendjébe való teljes 

elmerülés”.
426

 Tomori élvezettel jegyzi fel a paraszti nyelv ízes fordulatait: „meglátjuk, hogy 

fogja a kisasszonyt a hely, (…) semeddig se tart mán [az út], (…) csak úgy rebegök”.
427

 

Megfigyelései kiterjednek a falusiak életmódjára, táplálkozására, lakásviszonyaira, de 

legfőképpen lelki tulajdonságaikra: az idegenekhez való viszonyukra és családi-közösségi 

életükre. A mesélés itt még élő hagyomány, a nagycsaládokban megfigyelt egyetértést 

személyes konfliktusok bontják meg, egyszerre figyelhető meg kollektivizmus és 

individualizmus. Általában is „ellentétek lappangó feszültsége van a nyugodt felszín 

mögött”,
428

 amit a polaritás törvénye illusztrációjaként is felfoghatunk.
429

 A káromkodásban 

megnyilvánuló brutalitás csak pótkielégülés, amely kegyetlen sorsuk elviselésében segít. 

Legrészletesebben a parasztok tudatvilágában továbbra is élő babonákat ismerteti a cikk. Itt 

még előfordulnak a rontások, működnek a tőlük való megszabadulás praktikái, él itt 

sárkánytól származó „tátorján embör” is. A bűbájos asszony hírében álló magányosan élő idős 

nőt a falu aggodalma ellenére látogatta meg Tomori. Írásában többször is reflektál saját 

megfigyelői státuszára: „másként nem tehetek, minthogy (…) én is belemerüljek, felolvadjak 

az ő életstílusukban, (…) arra is ügyelnem kell, nehogy őket nem érdeklő dolgokról beszéljek, 

(…), el kell merüljek nagyfontosságú, kicsinyes, mindennapi eseményeikbe s hinnem kell 

mindazt, amit ők hisznek.”
430

 

1936 áprilisában az ország észak-keleti régiójában tett hátizsákos felfedező körútjáról számol 

be Tomori.
431

 Az egymástól lényegesen különböző falvakban tett megfigyeléseivel azt 

szemlélteti, hogy a parasztok gondolkodásmódját hogyan befolyásolják lakóhelyük társadalmi 
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és környezeti viszonyai. Mezőkövesd megerősíti előzetes várakozásait: itt már csak „csinálják 

a népművészetet, helyesebben a Pesten előnyomott mintákat varrják napi 35-60 fillérért”.
432

 

Mindez szegénységgel párosul, a babonákban már nem hisznek, csak a városi emberek 

ugratására mesélik, szokásaikat „csinálják és mutogatják – pénzért”.
433

 A vasárnapi misében 

azonban Tomori még élő kollektív élettényt lát, ahol „a hatalmas község gazdag színes 

csokorrá egyesül. (…) Kétoldalt az öregek komoly fekete tömege, a hosszú sor középfele a 

menyecskék súlyos rojtokból s bőven pazarolt selymekből tömörülő színfoltjával világosodik s 

közbül a leánykák már szinte foszforeszkáló, vibráló oszlopa”.
434

 Tardon a környezetnek az 

öltözködésre való hatását emeli ki Tomori: „Az Alföldön semmiféle ékesszólás sem tudja 

lemagyarázni az asszonyok s lányok fejéről a kendőt, itt pedig a lányok mindég hajadonfővel 

járnak”,
435

 amit egyből meg is magyaráz azzal, szemben az Alfölddel itt nincsen por. „A 

paraszt-ruházkodás pedig két törvényt ismer: az anyaghoz és szituációhoz való 

alkalmazkodást s a különböző életfázisok szimbolikus kifejeződését.”
436

 Mindennapi 

szükségleteik minimálisak és alig telik rájuk, reprezentációs célokat szolgáló drága, cifra 

ruháikért viszont a lányok készek egész nyarakon át napszámba menni. A szegénység és a 

felhalmozódott adósságok hatására az emberek itt elkeseredetten politizálnak.  

A következő falu, Verpelét eltérő képet mutat, mert áttértek a jövedelmező szőlőtermelésre, 

az értékesítést pedig a faluba költözött nagykereskedők segítik. A babonák jelenlétét azonban 

itt is példákkal tudja szemléltetni a cikk írója. Feldebrőn a műemléki altemplomhoz 

kapcsolódó legendák érdeklik, Recsken pedig a népi vallásosság másutt is idézett 

megnyilvánulása, a pap nélkül végzett litánia kelti fel a figyelmét: „A papi vallás, a természeti 

erők s a maguk primitív, de szigorúan kötött fantáziájából tevődik össze az a fülledt levegőjű, 

komplex dogmatika, amit paraszt-vallásnak lehetne nevezni”.
437

 Gyöngyöspatán szintén a 

szőlő piacra való termelésének köszönhetően javult a helyzet. Ez pozitív példa arra, hogy „a 

modern gazdálkodás milyen természetesen válhat a parasztok munkastílusává, (…) ha 

valóságos példát lát és kézzelfogható anyagi haszna van egy bizonyos 

gazdálkodásmódból.”
438

 Tomori szerint ez a néplélektani kutatások létjogosultságát igazolja: 

„Csak a parasztlélek ismeretében lehet megtalálni a helyes módszert kulturális és gazdasági 
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emelésükhöz.”
439

 Tomori felfigyel minden apró jelre, amely alátámaszthatja 

társadalomlélektani alapokon álló elméletének érvényességét. Ahogyan Gyöngyöspatán egy 

halálhírt kommentálnak a helyiek, számára azt igazolja, hogy „a paraszt társadalmi 

érintkezésnek is vannak – bár íratlan, de annál szigorúbb szabályai”.
440

 A következő faluban, 

Őrhalomban nyomorúságos viszonyokat talál: „és az őrhalmiak húzzák az igát s a maguk 

megváltására furcsa vallásos hitet teremtenek. Egy öregember fosztóka közben (…) árulja el a 

nagy titkot: miért van nyomorúság a földön.”
441

 Az ószövetségi történetek sajátos 

értelmezésével „megtalálták magukban a hibát, s mint kényszerű terhet hurcolják büntetésül 

nyomorúságukat.”
442

 A szociografikus riport utolsó állomásául olyan falut keresett, melynek 

„népviselete nincs képviselve a balassagyarmati múzeumban s amelyik a gyöngyösbokrétában 

sem vesz részt.”
443

 Hollókő ebben az időszakban megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Már 

utazás közben is a leszerelő katonák énekét, hollókői útitársai és a szomszéd faluban a 

templomból kijövő asszonyok viseletét figyeli, végül Hollókőre megérkezve élvezettel 

hallgatja a helyiek régies beszédét. A párválasztással, udvarlással kapcsolatos helyi szokások 

bemutatása következik, amelyeket tanulmányaiban aztán illusztrációként még többször is 

elővesz. Érdekesség az endogámia előfordulásának regisztrálása: „a kicsi határral rendelkező 

szegény falut a védekezés arra is rászorította, hogy igen sokszor unokatestvérek házasságával 

ellensúlyozza a birtokaprózódást.”
444

 A falu lélekszámának, birtokviszonyainak, a jellegzetes 

foglalkozásoknak a leírása mellett a tudósítás kiemeli, hogy a faluban nincs egyke, és hogy a 

gyermekek még az egyébként szokásosnál is nagyobb gondoskodásban részesülnek.
445

 A cikk 

a végén a szerző azt hangsúlyozza, hogy „a faluban csaknem teljesen a régi közösségi szellem 

uralkodik”,
446

 ami látszik abban, hogy bizonyos munkákat közösen végeznek, közös 

szérűskertek és közös gépek vannak, a lakodalmakon az egész falu részt vesz, elfogadják a 

maguk közül választott bíró irányító szerepét. „Magukban és maguknak élnek s életüket itt 

fakadt és itt érvényes szükségszerűségek szabályozzák”.
447

 A szerző elméletének 

alátámasztását látja a helyieknek a kedvezőtlen körülményekkel dacoló, „minden egyéni 
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megnyilvánulást letörő kegyetlen s mégis fanatizmussal vállalt”
448

 munkájában, amely „az 

élniakarás, folyton regenerálódó életerő”,
449

 mint legalapvetőbb emberi tendencia 

megnyilvánulása. Ehhez azonnal kapcsolható a polaritás törvénye is: olyan spontán, egyéni 

kitörések formájában, amelyek „esetleg minden racionális ok nélküli véres verekedéseket, 

esetleg irracionálisan pompás színes ruhákat, esetleg irracionális feszültségekkel teli 

mondákat és üdén csilingelő énekeket”
450

 teremtenek. 

Tápé képezi a tárgyát Egy tiszaparti falu lélektani képe c. írásának.
451

 Megállapításait itt is a 

falu szociális helyzetének bemutatására alapozza. Amikor Tomori néplélektanról beszél, a 

társas környezet determináló tényezőinek sokaságát veszi figyelembe: „Az alap, a 

parasztkultúra valódi hordozója maga a néplélek, mely egy-egy közösségen belül az illető 

közösség egyedi múltja, földrajzi helyzete, szociális viszonyai, gazdasági állapotának 

megfelelően más és más formában jut kifejezésre.”
452

 Tápén nem voltak meg a feltételek, 

hogy virágzó paraszti kultúra alakuljon ki, ezért a népi kultúra csak olyan területeken 

nyilvánulhatott meg, amelyek nem igényelnek külön erőforrásokat, itt nevezetesen a népi 

hiedelmekben és a színhasználatban. Mindkettőt példák hosszú sorával szemlélteti a cikk. 

Szól a népi építészetről, az öltözködésről, a báli és lakodalmas szokásokról, a még élő, 

analógiás gondolkodáson alapuló babonákról, kuruzslásról. „Differenciálatlan, az oki 

összefüggéseket nem ismerő gondolatvilágukra jellemző az a temérdek hiedelem, melyek (…) 

összes életmegnyilvánulásukat végigkísérik”.
453

 A babonák mágikus elemei itt is vallásos 

elemekkel keverednek, „Isten és más irracionális erők fogalma teljesen egybeolvad.”
454

  

A városi hatásokat a szegénység miatt nem tudják befogadni. A várostól való elzárkózás nem 

jár együtt belső összetartozással, „hanem sokkal inkább egy anyagilag és történelmileg 

megalapozott materiális és szellemi tehetetlenség megnyilvánulása”.
455

 Nincsenek helyi 

szociális szervezetek, olvasókör, de még gyékényszövetkezet sem.
456

 A parasztok képtelenek 

a racionális alapokon álló együttműködésre, a földárveréseken rendszeresen saját maguk és 

egymás rovására verik fel indokolatlanul a bérleti árakat. „A nyomorúságos életstílushoz 

                                                           
448

 Tomori 1936d: 12 
449

 Tomori 1936d: 12 
450

 Tomori 1936d: 12 
451

 Tomori 1936h – Ez a cikk a Búvár c. ismeretterjesztő folyóiratban jelent meg. 
452

 Tomori 1936h: 673 
453

 Tomori 1936h: 676 
454

 Tomori 1936h: 677 
455

 Tomori 1936h: 674 
456

 Holott a gyékényszövés fontos bevételi forrás volt a faluban. 



82 
 

valami hihetetlenül tunya béketűrő, fásult beletörődés járul”.
457

 A népszaporulat azonban 

magas, egykének nyoma sincs, és bár a földbérlők évről évre tönkremennek, mégis minden 

tavasszal újrakezdik. Ebből Tomori az itteniek csökönyös, makacs, racionális életerejére, 

munkabírására és energiagazdagságára következtet. „Hogy azonban ezek a potenciák effektíve 

ható erőkké válhassanak, ahhoz már olyan körülmények szükségesek, melyeket a parasztság 

nem tud saját magának megteremteni.”
458

 Ezzel Tomori a központilag kezdeményezett reform 

szükségessége mellett foglal állást. 

Lélektani szempontú falurajzait folytatja Tomori a Magyar Társadalomtudományi Társulat 

folyóiratának hasábjain.
459

 A megfigyeléseknek ezúttal a tudományos kontextusát is igyekszik 

megteremteni, hangsúlyozva közösséglélektan helyét a társadalmat vizsgáló tudományok 

sorában. A közösséglélektant, korábbi nevén néplélektant, szerinte az különbözteti meg más 

társadalomtudományoktól, hogy „az illető társadalom kulturális, gazdasági, művészeti, 

vallási megnyilatkozásait nem önmagukban vizsgálja, hanem azt a közösségi lelket kutatja, 

mely ezeket a különböző síkon megnyilatkozó jelenségeket létrehozza”.
460

 Tomori a 

diszciplinát elhatárolja szociológiai kutatásoktól és az etnológiától, még akkor is, ha előtérbe 

helyezik a lélektani szempontokat. Az utóbbi tudományággal szemben, amely szinte kizárólag 

primitív népekkel foglalkozik, a magyar néplélektan „saját határain belül rendelkezik olyan 

sajátos kultúrájú közösséggel, a parasztsággal, amely szinte önként kínálkozik a kutatások 

anyagául.”
461

 A cél a tudományos parasztismeret, és annak a kérdésnek a megválaszolása, 

hogy „vajon a parasztság mint foglalkozási kategória jelent-e egyúttal külön lélektani 

kategóriát is.”
462

 A kérdés meglehetősen problematikus, és Tomori ebben a cikkében nem is 

próbálja megválaszolni. Így viszont, megmaradva az anyaggyűjtésnél, maga az alkalmazni 

kívánt módszertan kifejezetten gyümölcsöző: „A kérdés csak úgy dönthető el, ha lehetőleg 

minden vidék parasztsága, sőt azokon belül gazdasági, társadalmi, vallási és egyéb 

csoportosító tényezők szerint elkülönülő parasztcsoportok lélektani adatai és ezek elemzése 

rendelkezésre állanak.”
463

 Vagyis Tomori valójában a területi, társadalmi, gazdasági és vallási 

determináló tényezőket erősen figyelembe vevő lélektani szempontú társadalomrajz 

megalkotását tűzi ki célul. Az adatokat ezúttal három Bereg megyei falu, Vámosatya, 
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Tiszaszalka és Tiszavid szolgáltatja. „Kemény nyakas természetüket”
464

 az utóbbi falu 

esetében Tomori történelmi okokkal magyarázza: az ott lakó családok nagy része korábban 

nemesi címet kapott, és bár ebből jobb anyagi helyzet nem következett, mégis 

megkülönböztetik magukat még a jobb módú paraszt emberektől is. Csoportlélektani 

hatásként írható le, hogy a helyiek „nemesi” szokásait a később betelepülők is átvették. A 

közösségre jellemző egyéb tulajdonságoknak is egyértelműen gazdasági okai vannak, a 

környezeti adottságok határozzák meg az építkezést és a ruházkodást is. „A pásztorokon kívül 

csak az asszonyok dolgoztak, a férfiak pedig, különösen ha egy kicsit jobbmódúak voltak, 

egész nap a szeszfőzdében mulatoztak, ittak.”
465

 A bőven termő szilva és a pálinkafőzés, mint 

a kevés megélhetési forrás egyike így járul hozzá a férfiak szinte kegyetlenségig duhaj 

természetéhez. Tomori ismét sorolja az ezt illusztráló népszokásokat, a vérbosszút, a gyakori 

verekedéseket.
466

 Képet kapunk a fejlődés gazdasági természetű akadályairól is: drága a 

műtrágya, messze van a vasút, házalókkal kénytelenek előnytelen cserekereskedelmet 

folytatni és a csempészet is szokványosnak számít. Elzárt világról lévén szó, továbbélnek a 

babonák, hiedelmek és látomások, amelyekből ezúttal is bőséges ízelítőt kapunk.  

A tanulmány konklúziójával Tomori maga cáfolja kiinduló feltételezését az önálló és 

egységes paraszti lélek létezéséről: „Nyers, erős, színes fantáziájú nép ez, melyet sajátos 

életkörülményei alakítottak ilyenné”.
467

 A cikk regisztrálja a pozitív változásokat: „a Tisza 

szabályozásával és az utolsó évtizedek rohamos változásaival magasabb gazdaságkultúrát 

igénylő életkörülmények közé kerültek”,
468

 ami új tulajdonságokhoz, a lázas szorgalom, szívós 

kitartás és munkaszeretet kialakulásához vezetett. Tomori tehát elsősorban politikai 

következtetésre jut, és a tiszai gát megépítését nyugtázva az állami gondoskodás, külső 

segítség fontosságát és eredményességét hangsúlyozza: „pusztán a feltételek megteremtése 

elég volt, hogy a nép lefojtott erői önmagukból új fellendülést indítsanak el”.
469

 

A Hollókő c. falurajz a Magyar Falukutató Intézet 1935. évi községi monográfia pályázatára 

készült.
470

 Az olvasmányos stílusban megírt tanulmányt úgy tekinthetjük, mint a doktori 

disszertációban megfogalmazott közelítésmód átfogó igényű alkalmazását egy konkrét 
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településre.
471

 Az írás alcímének megfelelően (Egy palóc falu lélekrajza) főleg pszichológiai 

kérdéseket boncol, és ebben elsősorban néprajzi megfigyelésekre támaszkodik. Ugyanakkor a 

szöveg különböző helyeire beleszőve, sokszor mintegy mellékesen megkapjuk a falu földrajzi 

helyzetére, infrastruktúrájára, közigazgatására és népességére vonatkozó legfontosabb 

adatokat is.
472

 Megismerhetjük a falu birtokmegoszlását is, amelyet Tomori viszonylag 

egyenletesnek minősít.
473

 

Tomori regisztrálja az önálló intézmények hiányát: „A falunak se jegyzője, se papja, a jegyző 

hetenként, a pap évenként egyszer jön ki a faluba.”
474

 Megtudjuk, hogy „Hollókő lakossága 

három bányászcsalád és néhány pásztor kivételével földművelőkből áll”.
475

 Kedvezőnek 

mondhatók születési és halálozási adatok, annak ellenére, hogy orvos és védőnő sincs a 

faluban.
476

 A közösségi feladatokat a helyiek látják el, „minden tisztség költségét a falu lakói 

viselik, és minden tisztviselő közülük kerül ki”.
477

 A községben az egyetlen városi ember a 

tanító.
478

 

A társadalomrajz részét képezi még a hagyományos paraszti munka folyamatának a 

havonkénti bontásban történő leírása.
479

 Az ütemezés teljes mértékben a természethez való 

alkalmazkodást tükrözi: „Az alkalmazkodás, kihasználás és alakítás hármas törekvése az, 

mely a természetet és az embert összekapcsolja”.
480

 A szerző fő kérdései természetesen 

lélektaniak. „Számomra ezúttal a falu lelke a legérdekesebb kérdés.”
481

  A faluról szóló 

néprajzi leírásokkal a szerző célja, hogy ezekben a miliőhatások megjelenését igazolja.
482
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 Erre az írásra is érvényes Bartha Ákos megfigyelése az utazásos keretezésről (Bartha 2013: 193-194), ahol a 
kutató magatartásának „jellemző mozzanata a keresésre indulás (quest) – azaz egyfajta kutatást, kalandot és 
felfedezést magában foglaló utazás”(Atkinson 1999: 123, idézi Bartha 2013: 194). Tomori így indítja a szövegét: 
„Forró tűző napsütésben, nehéz hátizsákkal a vállamon gyalogoltam Szécsénytől Rimócig. (…) S ahogy odaérek, 
és az egyik domb tetejéről megpillantom a kicsi falut, már egészen megszerettem.”.(Tomori 1992: 5) 
472

 Tomori ugyanakkor hangsúlyozza: „Számsorokba rótt adatokkal ezt a külön világot sohasem közelíthetem 
meg.” (Tomori 1992: 6) 
473

 „a gazdák 51%-ának birtoka 5-20 hold között váltakozik, 2%-é 20 és 40 hold között, 47% birtoka alulmarad 5 
holdon” (Tomori 1992: 12) 
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 Tomori 1992: 10 
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 Tomori 1992: 10 – A falu kiválóan alkalmas terep tehát a parasztság lélektanának tanulmányozására. 
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 Tomori 1992: 25 – Ebben a faluban az egyke is alig ismeretes (Tomori 1992: 24).  
477

 Bíró, kisbíró, kondás, gulyás, iskolaszék, gazdatanács. (Tomori 1992: 63-64).  
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 Tomori 1992: 64. 
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 Tomori 1992: 15-17 
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 Tomori 1992: 18 
481

 Tomori 1992: 5-6 
482 Tomori újra felveti a kérdést, hogy vajon a miliő-hatások örökölhetőek-e, sőt odáig megy, hogy szerinte „ma 

már a lélektani kutatások is valószínűvé teszik e felfogás helyességét” (Tomori 1992: 8), a kérdést azonban 
tovább nem boncolgatja. 
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Az emberek értékrendszerét és beállítódásait hagyományos paraszti foglalkozásuk és a 

természethez való tradicionális viszonyuk határozza meg: „a természet önkéntes újjáteremtő 

működésére építő (…) munkát tartják a legfőbb termelő tényezőnek.”
483

 A falu életét ez 

szervezi egységbe, „közös beállítódást és ebből következően azonos értékek felé fordulást”
484

 

eredményez. Az számít értékesnek, ami közvetlen gazdasági előnyökkel jár. Az olvasás, 

tanulás, iskolába járás nem tartozik ezek közé. A természeti szépségek sem érdekesek, az 

erdei virágok is csak annyiban, amennyiben a piacon értékesíthetők. Gazdasági szempontok 

határozzák meg a házasságkötést, amitől jobbára elválik szerelmi életük. A tetszés fogalma ez 

utóbbival tart erős kapcsolatot, ez magyarázza az öltözködés, a díszes népviselet fontosságát, 

erre vonatkozik a népi hiedelmek nagy része, erről szólnak a közösségi események a vasárnap 

délutáni énekléstől a fosztókáig és a fonóig. Érzésvilágukat az intenzitás és a leplezetlenség 

jellemzi, amit Tomori szintén a termelőmunkához való igazodásnak tud be,
485

 a gazdasági 

szempont viszont „még intenzív szerelmi életüket is áldozatul kívánja”.
486

 Vallásos 

hiedelmeikről azt mondja, hogy „még a parasztoknál megszokott mágikus színeződésnél is 

bonyolultabb keveredést mutat.”
487

 A helyi parasztok gondolkodásmódját így jellemzi: 

„gondolkodásuk helyhez kötött, absztrakcióra nem hajlamos, konkrétumokra törekvő (…), 

ismereteiket szigorúan csak tapasztalati úton szerzik.”
488

 

A lakodalom szertartásának bemutatása ehelyütt is alkalmat ad arra is, hogy - a terminus 

használata nélkül ugyan - ismét szemléltesse disszertációja fontosnak vélt gondolatát, a 

polaritás törvényét: „az ilyen alkalmakkal párosuló anyagi bőség már csak alkalmi tünet. (…) 

A munka szolgálatában áll a parasztok minden életgazdagsága, s csak ritkán adódik olyan 

alkalom, mikor önfeledten, csak a pillanatnak élve nyerhetnek kárpótlást az önfeláldozó 

munkáért.”
489

 

Hollókőről szóló írása magyarul teljes terjedelemben csak 1992-ben látott napvilágot, angolul 

viszont lerövidítve közölte a The Hungarian Quarterly 1937-ben.
490

 A szöveg felvezetése 

hangsúlyozza, hogy a közlés idején Tomori berlini ösztöndíjjal a szociálpszichológiát 
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tanulmányozza, és a szerző a közösséglélektan szakértője. Mégis, ebből a változatból hiányzik 

a pszichológiai szempontok kifejtése. A cél inkább az, hogy a külföldi olvasót a magyar 

népszokásokkal megismertesse. A cikk bemutatja a szerelmi élethez kapcsolódó szokásokat és 

babonákat, a közösségi eseményeket, a templomi szertartás koreográfiáját, ülésrendjét, 

résztvevő megfigyelőként beszél a falusi lakdalomról,
 491

 tájékoztat a hagyományos 

viseletekről, és azoknak a különböző alkalmakkor betöltött szerepéről, különös tekintettel a 

párválasztásra. Képet ad a falusiak intenzív vallásos életéről, ahol a kereszténység tanításai 

keverednek a mágikus elemekkel, de nem gyengítik, hanem éppen erősítik egymást. Ez a 

külföldieknek szánt cikk a hagyományos életmódnak csak a szebbik oldalát mutatja be, amint 

erre Tomori is utal, amikor írását a falusi lakodalomról beszámolva így zárja: „Aki ilyenkor 

látja a falut, (…) azt gondolhatja, hogy hirtelen egy varázslatos szigetre került. Azonban az 

anyagi javakban való dúskálás egészen kivételes. A falu, amelyik máskor testestől-lelkestől, 

önmagát teljesen a munkának alárendelve keményen dolgozik, rászolgál ezeknek a rendkívüli 

alkalmaknak a pazarló bőségére.”
492

 

5.6 Az első pályaszakasz lezárulása 

A Társadalomtudomány 1936. november-decemberi számának középpontjában Tomori 

terjedelmes írása szerepel.
493

 Ez a tanulmány továbblépés a disszertációhoz képest. Szerzője 

eltávolodik a német néplélektantól és már nem operál a kollektív lélek fogalmával sem. 

Munkáját inkább a társadalomnéprajz körébe sorolhatjuk, mivel a tanulmány tárgyát „a 

parasztkultúrának a népszokásokban jelentkező és lényegileg társadalmi törvényei”
494

 

képezik. A népszokások mögött rejlő lelki törekvések elemzését szeretné elvégezni az akkori 

társadalmi átalakulás tanulságainak levonásával együtt. Gondolatmenetét bőséges néprajzi 

példák illusztrálják. Tomori nem csak az ünnepélyes alkalmakat vonja be vizsgálódásai 

körébe. Definíciója szerint „a népszokás nem más, mint a paraszti élettények kötött formájú, 

mégpedig a közösség által létrehívott, vagy legalábbis elfogadott és szentesített, szabályozott 

átélési formája”.
495

 Ebbe tehát a hétköznapi élet szokásszerűen rögzült cselekvésformái is 

beletartoznak és lényegüket a kötött, társadalmilag előírt és ellenőrzött, kollektív forma 

jelenti. Tomori a tendencia korábban bevezetett fogalmát arra használja, hogy azok három 
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típusát megkülönböztetve a népszokásokat is három fő kategóriába sorolja, alaptörekvésként 

jelölve meg az önfenntartást, a fajfenntartást és az előbbre jutást. Ezek a törekvések – 

szemben az ösztönökkel - az adott társadalmi körülményekhez igazodva érvényesülnek.  

Az önfenntartást a szerző a paraszti termelő munkával azonosítja. Szokások itt azért alakulnak 

ki, mert az évről évre szabályszerűen ismétlődő természeti viszonyokhoz való alkalmazkodás 

erre eleve alkalmat nyújt. Szokásjellegű a paraszti élet teljes napirendje, ennek elemei szintén 

kötelezőek a mindennapi életben: „nemcsak a munkamódot, hanem az öltözködést, étkezést, 

lakásviszonyokat is szokások szabályozzák, mégpedig olyan szabályok, melyek valaha 

természetesen nőttek ki a közösség akkori helyzetéből, ma azonban már merev formákká 

váltak.”
496

 

A fajfenntartás tendenciájából következő szokásokat természetesen a szerelmi életből vett 

példák illusztrálják, hozzátéve azonban, hogy „a szerelmi élet sokkal több, mint egyszerűen a 

fajfenntartás tendenciájának szolgálatában álló cselekedetek összessége.”
497

 Szigorúan 

betartandó kötött formákhoz igazodik a legények udvarlása, a fiatalok egymás iránti 

hajlandóságának kifejezése, és ott, ahol a parasztkultúra törvényei még uralkodnak, a 

párválasztás is. Gazdasági okoknál fogva azonban „a házasság nem a fiatalok választása, 

hanem az öregek akarata szerint történik.”
498

 Ugyanakkor a szokások a társadalmi 

körülményekhez igazodnak, ezért eltérő pl. a leányanyák megítélése attól függően, hogy 

melyik társadalmi réteghez tartoznak.
499

 

A harmadik tendencia, az előbbre jutás a magasabbra való törekvéssel azonos jelentésű. Ebbe 

a kissé hibrid kategóriába sorolja egyrészt az öndokumentációt, másrészt pedig a magasabb 

rendű, természetfeletti erőkhöz való kapcsolódás vágyát, tehát a vallási élethez kapcsolódó 

népszokásokat. Az öndokumentáció lényegében az önreprezentációnak felel meg, és ennek 

legjobb példája a lakodalom, amely újra példa a polaritás törvényére. Ez érvényesül az 

öltözködésben is, ahol szintén a „látszólag érthetetlen pazarlás a legnagyobb igénytelenséggel 

párosul”.
500

 A lakóház tisztaszobája szintén csak reprezentációs célokat szolgál és poláris 
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 Tomori 1936f: 332 – Érdekes, de vélhetően inkább csak véletlenszerű a párhuzam a racionalizált - 
szokásjellegű fogalompár és Hajnal István - majdnem egyidejűleg bevezetett - okszerű és szokásszerű közötti 
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ellentétben áll azzal, hogy a család tagjai „a konyhában, kamrában, istállóban, vagy a 

szabadban hálnak.”
501

 Ezután a vallási élet köré csoportosuló szokásokról beszél Tomori, 

kiemelve a vallási életük és hiedelmeik komplexitását, és mindezt a szegedi alsóvárosi búcsú 

leírásán keresztül szemlélteti és ehhez kapcsolódóan a parasztok globális világképét is 

jellemzi: „a parasztok globális, differenciálatlan szemléletében nincs külön keresztényi vallás 

és külön kép a természetfeletti erőkről, melyeket ők mágikusan képzelnek el”.
502

 

A tanulmány befejező része azt taglalja tovább, hogy a közösség normaképző ereje és 

ellenőrző funkciója hogyan ölt testet a népszokások gyakorlatában. „Természetesen most csak 

azokat a szociális tendenciákat vesszük figyelembe, amelyek a népszokások megtartásánál, 

követésénél és újabb szokások kialakításánál nagyobb szerepet játszanak.”
503

 A munkához 

kapcsolódó szokásszerűen rögződött cselekvések esetében a nevelés során kész formák 

átadásáról van szó, amelyek évszázados tapasztalatokon alapulnak. Ugyancsak tapasztalati 

alapja van a népi építkezés területenként eltérő formáinak, „melyek az illető vidék ismeretét és 

a rendelkezésre álló anyagok legtökéletesebb ismeretét rejtik magukban.”
504

 Ezek a szokások 

nem csak kötelezőek, de célszerűek is egészen a modern mezőgazdaság térhódításáig. 

Ugyanez igaz az ünnepi szokások egy részére is: „Amint a munka módját átveszik a felnövő 

fiatalok az öregektől, ugyanúgy megszokják érzelmeik, hálaadásuk, ünnepi hangulatuk 

kifejezési formáit is. Különösen addig, amíg azok eleven funkciót teljesítő cselekedetek”.
505

  

A lakodalmi szokások konzerválásában is szerepet játszanak a célszerűségi szempontok. 

Gazdasági okoknak tudható be például, hogy a legtöbb lakodalmat ősszel tartják és „ilyenkor 

alakulnak ki a következő esztendőben összeházasuló párok”
506

 is. Az általában zárkózott 

parasztság körében az érzelmek kifejezésében is nagy segítséget nyújtanak a kollektív formák. 

Tomori választ keres a mágikus cselekedetek fennmaradásának okaira. „Ahol még ma is a 

tiszta tapasztalatokon alapuló és racionális ellenőrzés nélkül, pusztán téves általánosításokra 

szorítkozó és a véletleneket a jelentőségükön túl figyelembevevő ismeretszerzés a tudás 

legjelentősebb forrása, ott még ma is él a mágikus szemlélet.”
507

 Végül a régi szokások 

átalakulásának és az új szokások kialakulásának indítékait veszi szemügyre a tanulmány. Az 

új szokások kialakulása mindig konfliktusokkal jár: „a közösség konzervatív tendenciája és az 
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új körülmények teremtette szükségletek, vagy a közösség konzervatív tendenciája és az egyéni 

invenció”
508

 között. Tomori az utóbbit a népmeséken keresztül szemlélteti, ahol a hallgatóság 

mindig újra átéli, és azonnali reakcióin keresztül szigorúan ellenőrzi a bevett formulák 

betartását, ugyanakkor kész a neki tetsző újításokat is elfogadni.
509

 A megváltozott 

körülmények hatására jó példa a kereszténység felvétele, amely más kultúrák szokásainak az 

átvételével jár. Szerinte a közösség „csak azokat a szokásokat vagy esetleg szokáselemeket 

veszi át, amelyek neki megfelelnek és a közösség intézményeibe eleven funkciót teljesítve 

beilleszkednek.”
510

 Amennyiben „egyszerűen csak a körülmények változnak meg és teszik 

feleslegessé vagy éppen hibássá a régi szokásokat, talán ebben az esetben jönnek létre a 

legnagyobb konfliktusok”
511

 – írja, és az írás itt válik aktuálissá. A városi kultúrát megismerő 

iskolázottabb fiatalság szembekerül a közösségi véleménnyel, két világot, két különböző 

életmódot képviselnek: „az egyik világban az évszázados tapasztalatok, gazdasági kényszer, 

empirikus, mágikus szemlélet, egyéniséget és főként egyéni érzelmet csak a közösség kötött 

formáiban megtűrő” életmód, „a másik világban a megváltozott életkörülménynek, az újonnan 

feltárult, eddig ismeretlen lehetőségeket kínáló, a paraszti életen túl mutatkozó élet, az ezzel 

összefüggő racionális ismeretszerzés és főként az egyén növekvő individualitása”
512

 áll 

szemben egymással. Tomori szerint a cél az ebből következő jelenlegi diszharmonikus 

állapotból - melynek társadalmi-politikai okaival nem foglalkozik - ismét a 

kiegyensúlyozottság állapotába eljutni.
513

 

Az írás a következő évben kisebb rövidítésekkel, de a fő gondolatmenet változatlanul 

hagyásával németül is megjelent.
514

 Richard Thurnwald, Tomori berlini professzora, majd a 

dudari kutatás egyik vendége, az általa szerkesztett Archiv für Anthropologie und 

Völkerforschung hasábjain erről a német változatról közölt recenziót.
515

 A recenzens egyik fő 

szempontja a városi és falusi kultúra különbözősége. Miután Tomori a parasztkultúrát a 

népszokások kötött formájával jellemzi, Thurnwald ezzel hasonlítja össze a városi kultúrát 

jellemző sokkal szétszórtabb és töredezettebb kötelékeket. Legérdekesebbnek a tanulmány 

befejező részét tekinti. Mint írja, „figyelemre méltó a napjainkban zajló átalakulásnak és a 
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vele járó konfliktusoknak a leírása”.
516

 Tomori példái közül a népmese elmesélésének 

folyamatát, annak közösségi kontrollját emeli ki, illetve azt, hogy milyen konfliktusokkal jár, 

ha a körülmények változása a népszokásokat már fölöslegessé teszi. Thurnwald, aki 

alapvetően a természeti népek kutatója volt, összefoglalóan így értékeli Tomori munkáját: 

„Tomori Viola vizsgálódásainak a jelentősége abban van, hogy magyar kutatóként 

pszichológiailag belülről tudta megragadni a magyar parasztság körében zajló folyamatokat. 

Ha a primitív népekkel foglalkozunk, akkor többé-kevésbé mindig idegenként tekintünk rájuk. 

Végezhetünk ugyan pontos megfigyeléseket, de a legjobb esetben is csak kívülről, vagy pedig 

bizonytalan információkra kell hagyatkoznunk.”
517

 

Tomori 1936-ban kezd el a szociálpolitika irányába tájékozódni.
518

 Első ilyen tárgyú 

publikációja a Magyar Szemlében jelent meg Faluművelés és néplélektan címmel.
519

  

A tanulmány Tomori addigi kutatási eredményeit, lélektani megfigyeléseinek tanulságait 

kínálja megfontolásra azok számára, akik a parasztság körében kívánnak szociális munkát 

folytatni. Megállapítja, hogy a speciális magyar szociálpolitikának az agrárszociális kérdésre 

kellene irányulnia, hiszen „még mindig hiányzik az agrárlakosság betegségi és öregkori 

biztosítása”,
520

 és agrárvonatkozásban mindössze néhány szociálpolitikai kezdeményezésről 

beszélhetünk.
521

 A cikk az agrár-szociálpolitika napirenden lévő kialakításához kíván 

hozzájárulni. „Már maga a tény, hogy a parasztságnak sajátos, a maga törvényei szerint 

szervesen fejlődött kultúrája van és főként volt, megkívánja, hogy minden kívülről jövő 

beavatkozás is ehhez a szerves egészhez alkalmazkodjék.”
522

 Az első szempont ezért az, hogy 

a részproblémákat (földreform, mezőgazdasági szakoktatás, gazdavédelem, politikai 

öntudatosítás) nem lehet külön-külön kezelni, hanem csak együttesen, vagy legalábbis 

egymásra tekintettel. A második szempont, hogy mindennek a tudományos megismerésen 

alapuló szakszerűségen kell alapulnia, figyelembe véve a szociológia, etnológia, néplélektan, 

antropológia, közegészségtan, statisztika és miliőkutatás eredményeit.
523

 A tanulmány további 

részével ehhez kíván hozzájárulni Tomori azzal, hogy disszertációja főbb megállapításait 
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 Tomori itt a Stefánia és a Zöld Kereszt mozgalom mellett az agrársettlementet is megemlíti.(Tomori 1936i: 
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ajánlja gyakorlati alkalmazásra, példái között felsorakoztatva a szociográfiai riportjaiban leírt 

megfigyeléseit.
524

 Fontosnak tartja a társadalmi környezet figyelembe vételét: „a konkrét 

embercsoport saját konkrét múltja a maga egyszeriségével, a konkrét szociális miliő, a 

konkrét földrajzi helyzet, gazdasági állapot, stb. is létrehoz beidegzettségeket, beállítódásokat, 

szokásokat és azután ezekhez kapcsolódó hiedelmeket”,
525

 amely megjelenhet például 

helytelen táplálkozási szokásokban. Tomori végül kiemeli, hogy természetesen egyéb 

csoportosító szempontokat is figyelembe kell venni: a vagyoni és gazdasági helyzetet, a 

földrajzi tényezőket, a településformát és a foglalkozási ágakat. Tomori ebben a 

tanulmányában tehát egy szociológiailag és társadalomlélektanilag megalapozott 

szociálpolitikai szemléletmód alkalmazására tesz javaslatot. 

Tomori németországi tartózkodásának gyümölcse az az írás, amely a Magyar Szemlében 

jelent meg 1937 októberében. Mint tudjuk, Tomori Humboldt-ösztöndíjjal egy évet töltött 

Németországban az 1936-37-es tanév két szemeszterében. Írásában a társadalomtudományok 

ottani állapotáról, a nemzeti szocialista rendszer alatti változásokról számol be. A tanulmány a 

hitleri Németország „társadalomtudományának” három csoportját mutatja be, a fajelméletet, a 

néprajzot (Volkskunde) és az összehasonlító etnológiát (Völkerkunde). Elsőként a német 

fajelméletet tárgyalja és bírálja. Megállapítja, hogy „a biológiától, orvostudománytól és 

lélektantól eltekintve az összes rokontudományok módszereit lehetőleg mellőzi (…) az 

antropológiai módszereket is csak egyes kutatók alkalmazzák, míg a többiek mellőznek 

minden eddigi tudományos módszert”.
526

 Rámutat a német faj különböző definíciós 

kísérleteinek és a német ideál-típusnak az ún. északi fajjal való azonosításának 

ellentmondásosságára, érvei – ki nem mondva - mind a faji gondolat abszurditására hívják fel 

a figyelmet. Mindez „Németországban az északi faj szaporítását és a többi fajok csökkentését 

igényli”
527

 – vonja le a baljós következtetést. A fajelmélet bírálata arra is alkalmat ad, hogy 

visszatérjen a környezeti és örökletes hatások viszonyának korábban tárgyalt kérdéséhez, 

elutasítva a fajelméletnek az örökletes hatások szinte kizárólagos szerepét hangsúlyozó 

álláspontját. 
528

 

A fajelmélet egyértelmű kritikája után a néprajztudomány helyzetére tér rá Tomori. 

Megállapítja, hogy „a néprajz mai nagy előretörése párhuzamosan halad a weimari 
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 Gyöngyöspata, Tiszavid, Csengele és Hollókő kerül említésre. 
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 Tomori 1936i: 341 
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 Tomori 1937c: 143 – Tomori azt is megjegyzi, hogy a lélektan inkább csak hivatkozási alap, mint tudományos 
módszer. 
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 Tomori 1937c: 145 
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 Tomori 1937c: 146-147 
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Németországban oly erősen kifejlődött háttérbeszorulásával.”
529

 A fajelmélet következtében 

„nemcsak a szociológia, mint önálló tudomány, hanem a szociológiai szempont is csaknem 

teljesen száműzetett.”
530

 Tomori ugyanakkor méltatja a „népiség”-kutatás céljaira létrehozott 

intézményrendszert és az így megszületett kutatási eredményeket. Fontosnak tartja kiemelni, 

hogy a német néprajztudomány atlasza külön tárgyalja a magyarországi német 

településeket.
531

 A harmadik bemutatott tudományág az összehasonlító néprajz (etnológia), 

amely politikai okokból háttérbe szorult és „inkább egyes kutatók és elsősorban Richard 

Thurnwald személyi eredményeként könyvelhető el”.
532

 Tomori írásának ezt a részét 

lényegében arra használja fel, hogy bemutassa a Dudarra is ellátogató tudós tudományos 

programját és módszertanát. Thurnwaldot kiemeli az eddig bírált német tudományosság és 

tudománypolitika közegéből, mivel az általa művelt összehasonlító etnológia „általánosabb 

és internacionálisabb érdeklődési irányokkal tart kapcsolatot.”
533

 Thurnwald számára fontos 

a szociológiai szempont, de a háború utáni német szociológiát elveti annak filozófikus 

beállítódása miatt, és felfogása az amerikai gyakorlati szociológiához áll közel. „Legújabban 

oly szociológiai iskolát igyekszik megteremteni, mely Németországban a német társadalom 

különböző közösségi formáinak megismerését tűzné zászlójára”.
534

 Tomori, aki Berlinben járt 

Thurnwald szemináriumaira, kiemeli, hogy egyetemi óráin is „konkrét embercsoportok 

személyi tapasztalatok alapján való szociológiai elemzését kívánja.”
535

 A német tudós sokat 

átvett Malinowski funkcionalista módszeréből is. A cikk kiemeli Thurnwald fogalmi 

megkülönböztetését kultúra és civilizáció között, ahol az utóbbin „tárgyak, eljárások és 

tudásanyag technikai használhatóságát értjük, valamely nép kultúrája ezzel szemben (…) a 

technikai elemek köré épített, a népnek velük szemben való szubjektíve beállítódásából adódó 

intézmények és eszmék rendszere”.
536

 A hagyományok szerepének vizsgálatában a történeti 

szempont jelenik meg. Thurnwald dinamikus szemléletmódja „a jelenségeket állandó 

alakulásban, hatás és kölcsönhatásban látja.”
537

 Tomori számára érthetően különösen fontos 

a német professzornál a lélektani szempont előtérbe helyezése. Itt olvashatjuk azt a 

gondolatot, amellyel később a dudari kutatás kapcsán is jellemezni fogja a berlini tudóst: 

„Lélektani vizsgálódásainál mindig az individuumból indul ki és a személyiségen keresztül jut 
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el a közösség lelki minőségéig.”
538

 A szerző meglátása szerint azonban Thurnwald 

tevékenysége a nemzeti szocialista Németországban elszigetelt maradt, nagyfokú 

közömbösség övezi.
539

 

Tomori jelenlétét mutatja a korabeli magyar szellemi életben, hogy bekerült az Új Könyvek 

Könyve 1937-es kiadásába is.
540

 A könyvben 170 író, művész tudós vall 

olvasmányélményeiről, az igazán illusztris társaságban a Szegedi Fiatalok közül is sokan 

helyet kaptak.
541

 Tomori aktuális ars poeticájaként fogható fel az itt közölt írása, amelyből 

képet kaphatunk széles körű olvasottságáról „a Mahábhárától kezdve a Nibelung éneken 

keresztül Shakespeare-ig és Moliere-ig”.
542

 A világirodalomból Julien Green, Mauriac, G.B. 

Shaw, D.H. Lawrence, Ibsen, Knut Hamsun, Sigrid Undset, Somerset Maugham és az oroszok 

szerepelnek a kedvencek között,
543

 a korábbi magyar irodalomból Balassi, Csokonai, Arany 

és Babits. Meghatározó élménynek azonban a Szegedi Fiatalokkal való találkozást tekinti. 

Rajtuk keresztül vált Ady, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond hatása alapvető közös 

élménnyé, és ekkor vált életközeli élményévé a parasztkérdés.
544

 A Művészeti Kollégium 

közegében születő könyvek közül Buday fametszet-sorozatát, a Boldogasszony búcsúját és 

Ortutay tanulmányait emeli ki. A kortárs magyar írók közül Tamási Áron (Jégtörő Mátyás), 

József Attila és Illyés Gyula (Puszták népe) szerepel, az erdélyiek közül Kós Károly és 

Bartalis János. A népballadák, népmesék és népdalok kapcsán saját személyes élményeit 
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 Tomori 1937c: 152 
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 Ez a tanulmány, amely meglehetősen kritikusan jellemzi a korabeli német tudományosságot, közvetlenül a 
második világháború utáni vitákban sajátos fénytörésben került elő. Barcsai Géza neve alatt 1946-ban könyv 
jelent meg „A magyar tudományos élet harca a német szellemi imperializmus ellen” címmel (Barcsai 1946), 
melyben a szerző azt igyekszik igazolni, hogy a magyar szellemi élet nyíltan vagy burkoltan milyen sok helyütt 
vitában állott a náci Németország tudományos nézeteivel. Külön alfejezet foglalkozik a népiségkutatással, és a 
példák sorában, többek között Szekfű Gyula és Hóman Bálint mellett, Tomorinak ez a cikke is terítékre került, 
talán kicsit alul is értékelve annak kritikai hozzáállását. Ezt pellengérezi ki Lukács György Barcsai könyvének 
lesújtó kritikájában: „Még nagyobb „hősként” mutatkozik Tomori Viola. A röpirat róla a következőket írja: 
„Tomori Viola: A német népiségkutatás című cikkében (Magyar Szemle, 1937) tárgyilagosan, tudományos 
alapon foglalkozik a német népiségismeret (Volskstumskunde) három résztudományával, a fajelmélettel, a 
népismerettel (Volkskunde) és a néprajzzal (Völkerkunde). Ítélet, állásfoglalás nincs benne, de a szerző 
szkeptikus hangja alkalmas az olvasó befolyásolására” (44). Senkit nem [győz(?)] meg, hogy a röpirat szerzője 
óvakodik egy idézet példáján illusztrálni, hogy mire befolyásolja Tomori Viola „szkeptikus” hangja az 
olvasót”.(Lukács 1946: 477 - A rendelkezésünkre álló másolatban a kérdőjellel jelölt szó olvashatatlan.) Lukács 
kritikája itt inkább Barcsai vérszegény érvére, mint Tomori eredeti írására vonatkozik, amit talán nem is 
olvasott. 
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 Tomori 1937e 
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 A Művészeti Kollégium tagjai közül Tomori mellett szerepel Baróti Dezső, Buday György, Gáspár Zoltán, 
Ortutay Gyula, Radnóti Miklós és Tolnai Gábor is. 
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 Konkrét nevet ugyan nem említ Tomori, de ezt írja: „Az oroszokat már nem is részletezem, a régi nagy 
regényírók éppúgy, mint a mai modernek, legkedvesebb könyveim közé tartoznak”. (Tomori 1937e: 352) 
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idézi: „A népdalokat nem tudom elválasztani attól a kicsit éles, merev hangtól, ahogy a 

parasztlányoktól hallom, valami eldugott faluban.”
545

 A szépirodalommal azonos súllyal 

szerepelnek a tudományos tájékozódás meghatározó művei. Tomori önmagát a 

közösséglélektan művelőjének tekintve elsőként McDougall szociálpszichológiáját említi:  

„A tudományban ő nyitotta meg szememet a reális látásra”.
546

 Etnológiai tárgyú olvasmányai 

közül legfontosabbak Malinowski és Thurnwald, filozófiából pedig Bergson. Vallomása 

szerint azonban saját útját Boda István szegedi pszichológus könyve segített megtalálni:  

„A hitét annak, hogy az élet és ennek egyik szűkebb kategóriája, a lélek reális, materiális 

alapokból kinőve (…), éppen az élet sajátos hajtóerejénél fogva produkálja mindazt, amit 

eddig távolról, mint valami metafizikai szférában lebegő idegen csodát szemléltem.”
547

 Ehhez 

járult még Várkonyi Hildebrand pszichológus professzor közvetlen személyes hatása. Így jut 

el Tomori Bergson metafizikájától a szociálpszichológiáig, vagy az akkori szóhasználat 

szerint a néplélektanig, illetve közösséglélektanig. 

A Magyar Szemle novemberi számában jelent meg Tomorinak a dudari napokról szóló 

beszámolója, amely tehát nem sokkal a falukutatás befejezése után íródott.
 548 

Ennek a 

cikknek a fő funkciója a figyelemfelhívás. Tomori ismerteti a kutatás körülményeit, felsorolja 

azokat az érveket, amelyek miatt pont ezt a falut választotta a kutatás helyszínéül, beszél a 

kutatás során alkalmazott módszerekről, valamint a külföldi vendégek és vendéglátóik, a 

dudari parasztcsaládok közötti viszonyról.
549

 

1938 januárjában, immár a dudari falukutatás után, a Társadalomtudományban jelenik meg a 

parasztság lélektanával foglalkozó utolsó tanulmánya, amely valójában Tomori dudari 

előadásának a folyóiratközléshez igazított változata.
 550

 Ez az írás összefoglalja Tomori 

pályájának első szakaszát. Megismétli és néhány Dudarról származó példával kiegészíti 

mindezt, amit korábbi, ugyanezeken hasábokon megjelent írásaiban már papírra vetett. 

Tomori gondolatmenetét később, a dudari előadások között mutatjuk be részletesebben.  
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 Mivel disszertációnk témája éppen ez a falukutatás, a Tomori tudósításában foglaltak részletezésétől itt 
eltekinthetünk. 
550

 Tomori 1938a – A tanulmány később változatlan szöveggel, egy Arany Jánostól származó mottó 
beillesztésével újra megjelent egy Békés megyei helyi kiadványban (Tomori 1939). 
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Az utolsó szociográfiai vonatkozású írás a tárgyalt időszakból egy angol nyelvű ismertetés a 

magyarországi és két szomszédos országbeli ifjúsági falukutatásokról.
551

 Tomori a 

bevezetőben megállapítja, hogy Kelet-Európa lakosságának több mint fele a parasztsághoz 

tartozik és bár mesterséges politikai határok elválasztják őket, valójában közös a sorsuk és 

közösek az érdekeik. A felelősen gondolkodó fiatal értelmiség felismerte a parasztság 

problémájának középponti jelentőségét és ezért van, hogy a kelet-európai ifjúsági mozgalmak 

jellemzően a paraszti probléma körül tevékenykednek. Tomori részletesebben csak három 

országgal, Magyarországgal, Csehszlovákiával és Romániával, az utóbbiakban is elsősorban a 

magyar kisebbségek mozgalmaival foglalkozik. Tomori gondolatmenete azért is érdekes, mert 

ebből kitűnik, hogyan pozícionálja a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tevékenységét. 

A falukutató mozgalmak mintegy tíz évvel korábban részben egymástól függetlenül, részben 

személyes és baráti kapcsolatok révén jöttek létre, de nem meghatározott tervek és egységes 

célkitűzések alapján, kezdi ismertetését Tomori. Az együttműködés azon a megfontoláson 

alapult, hogy a parasztság ezen államok számára jelentős erőforrást jelent, de nincs abban a 

szociális és kulturális helyzetben, hogy ezek kiaknázhatók lennének. Mindezt tovább 

bonyolítja, hogy ezeknek az országoknak a városi kultúráját nagymértékben nyugat-európai 

hatások alakították, de csak kevesek privilégiuma maradt az ehhez való hozzáférés.  

A parasztság kultúrája „mint kultúra azonban nem kevésbé értékes, a kultúra fogalma alatt a 

parasztság társadalmi életének összes mozzanatát értve, ahol minden részletre kiterjedő 

szabályok vonatkoznak a munkavégzés közösségi formáitól kezdve az építkezésre, a házak 

berendezésére, a szokásokra, a szerelmi életre, és a babonák világára. Kulturális értelemben 

tehát nem elmaradottságról, hanem csak elzártságról lehet beszélni.
552

 Ezeket az értékeket 

ismerték fel azok a fiatalok, akiknek célkitűzése a parasztság felemelése a nemzet javára, 

szociális és kulturális értelemben egyaránt, és ez vezetett a falukutató mozgalmak 
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 Tomori 1938b (A cikket saját fordításomban idézem.) – A kiadvány a genfi székhelyű International Student 
Service (ISS) havi értesítője. A World Student Christian Federation-ból kinövő szervezet a szociális munkával 
foglalkozó diákszervezetek közötti nemzetközi információcserét volt hivatva szolgálni. (Forrás: 
http://www.idcpublishers.com/ead/313.xml, letöltve: 2017.02.23.) A szerkesztőségi bevezető ezt írja: „Az a 
szellemiség, amely eredetileg az ISS segélyezési tevékenységét inspirálta, most azon diákok munkájában látszik 
testet ölteni, akik a nagy létszámú közép-európai paraszti populációk kultúrájának megőrzésén fáradoznak. Dr. 
Tomori Viola, akinek a falusi rekonstrukcióról szóló írása jelen számunkban olvasható, megfelelő személy arra, 
hogy mérleget vonjon az eddig történtekről, mivel 1929 óta vesz részt a falukutató mozgalomban. 
Szociálpszichológusként Magyarországon, az Egyesült Államokban és Németországban tanult, jelenleg a 
Budapesti Szociális Akadémia számára ír könyveket és cikkeket a parasztság lélektanáról. Az, amit Dr. Tomori 
mond a magyarországi diákok hozzáállásáról és a gyakorlati szociális munkában elért eredményeikről, 
figyelemre méltó hasonlóságot mutat Mr. Sven Björklund múlt havi számunkban leírt svédországi 
tapasztalataival.” (Editorial, I.S.S Bulletin,May 1938: 3) 
552

 Tomori 1938b: 9 

http://www.idcpublishers.com/ead/313.xml
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kialakulásához.
553

 A cikkben Tomori ezen mozgalmak közül négyet mutat be. Az első a 

cserkészmozgalomból kinőtt Sarlósok csoportja. Róluk fontosnak tartja elmondani, hogy 

csehszlovákiai magyar kisebbségi fiatalok hozták létre, falujáró útjaik egyszerre szolgálták a 

paraszti hagyományok felkutatását, szociális helyzetük megismerését és a szociológiai 

adatgyűjtést, de idővel a politikai reakciók hatására a mozgalom elhalt.
 554

 Tomori értékelése 

szerint „jelentőségük nem annyira az elért alapvető eredményekben, hanem a mozgalom 

dinamikus jellegében rejlett.”
555

 

Másodikként a román Dimitrie Gusti monografikus falukutatásairól szól Tomori.
556

 Kiemeli, 

hogy az 1918-as kezdetekre visszanyúló munka különleges abban, hogy a román állam 

támogatását elnyerve tudott intézményesülni, 1925-ben még egyetemi tanszék is alakult erre a 

célra. „Az egyetemi hallgatók megfelelő tudományos felkészítést követően vonulnak ki vidékre, 

az adatgyűjtés meghatározott rendszer szerint történik. A kutatási területeket előzetesen 

felosztják egymás között, mindenki a szakértelme szerint foglalkozik földrajzi, biológiai, 

történelmi, pszichológiai, gazdasági, kulturális, vallási, művészeti és egyéb kérdésekkel.”
557

  

A falukutatáshoz a falusi népesség segítése is kapcsolódik, egészségügyi, gazdasági, szociális 

és kulturális szempontok szerint. „A kormányzat pénzügyi és politikai támogatásának 

köszönhetően sokkal hatékonyabb munka folyhatott és jelentősebb eredményeket érhettek el”.
 

558
A többi közép-európai ifjúsági mozgalom javára írható viszont Tomori szerint a független 

kezdeményezésből és a kemény harcokból következő erkölcsi haszon.
559

 Ezen felvezetés után 

következik a cikkben a részben egymáshoz kapcsolódó, részben hasonló tevékenységet is 

folytató Erdélyi Fiatalok kisebbségi kutatómozgalmának illetve a Szegedi Fiatalok Művészet 

Kollégiumának bemutatása. Megemlíti az erdélyiek sikeres faluszemináriumait,
 
akik azonban 

a szociális, politikai és anyagi nehézségek közepette nem tudtak a kívánt eredményességgel 

dolgozni.
560

 

Tomori szerint a Szegedi Fiatalok tudták „megvalósítani azokat az elméleti és gyakorlati 

törekvéseket, amelyeket a többi magyar falukutató mozgalom célul tűzött ki magának.”
561

 

Független tevékenységük, amelyben tükröződnek a közép-európai parasztság problémái, 
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 Tomori 1938b: 10 
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 Tomori 1938b: 10 
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 Tomori 1938b: 11 
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 A cikk tévesen Dimitru-nak írja Gusti keresztnevét. 
557

 Tomori 1938b: 11 
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 Tomori 1938b: 11 
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 Tomori 1938b: 11 
560

 Tomori 1938b: 11-12 
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 Tomori 1938b: 12 
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inspirációt és iránymutatást jelentett a többieknek. Tomori elsőként az agrársettlement 

módszeréről beszél: „A szeged környéki falvakat és tanyákat körzetekre bontották és két-

három fős csoportokban látogattak el minden egyes otthonba, (…) igyekeztek megismerkedni 

a parasztcsaládok életével és segítettek a hivatalos ügyek intézésében, tanácsokkal és 

információval látták el őket.”
562

 Gyakorlati szociális munka folyt tehát, gazdasági és orvosi 

tárgyú felvilágosító előadásokkal, szabadidős programokkal. „Megállapították azonban, hogy 

az egyéni szociális munka kevéssé tudja megváltoztatni a parasztság életkörülményeit, és 

ennél sokkal nagyobb haszonnal járna a parasztság és az ország egésze számára ezen 

problémák tudományos vizsgálata”.
563

 A szociológiai adatgyűjtés és a tapasztalataik 

különböző formákban történő megismertetetése mellett ezért egyre nagyobb szerepet kapott a 

tudományos és művészeti kutatás – írja Tomori. A Kollégium művészek, szociológusok, 

jogászok, néprajzosok és nyelvészek gyűjtőhelyévé vált. Említésre kerül a Művészeti 

Kollégium könyvsorozata és a Szegedi Kis Kalendárium. Utóbbi úgy is, mint legfőbb bevételi 

forrás,
564

 hangsúlyozva, hogy a szervezet, „csakúgy, mint a felvidéki és erdélyi kisebbség 

mozgalmai, teljesen önfenntartó, és semmilyen kormányzati vagy egyéb támogatást nem 

kap.”
565

 Tomori szerint csak Gustiék és a szegediek tudtak maradandó tudományos 

eredményeket produkálni, de az itt bemutatott és a hozzájuk hasonló többi ifjúsági falukutató 

mozgalomnak közös érdeme, hogy „habár a parasztság problémáját megoldani nem tudták, 

de legalább felismerték és megfelelő pszichológiai és szociológiai tudás áll a kulturális, 

agrár- és szociálpolitika rendelkezésére a kérdés kezelésére.”
566

 Tomori tehát az eredmények 

gyakorlati hasznosítását tartja a legfontosabbnak a parasztság érdekében: „Milliók sorsáról 

van szó, akik szabadulni szeretnének paraszti kultúrájuktól, és menekülésképpen, negatív 

osztálytudattal, a városi kultúra felé fordulnak. Nem mindegy, hogy találnak-e olyan 

megoldást, amely kimozdítja őket elszigeteltségükből, amelytől ugyanakkor nem válnak 

gyökértelenné. Nagy jelentőségű politikai változások múlhatnak azon, hogy a parasztság 

mennyire őrzi meg a biztonságát, és mint a közösség meghatározó része milyen szerepet 

játszik nemzetének heves politikai küzdelmeiben.”
567
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 Tomori 1938b: 12 
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 Tomori 1938b: 12 
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 Buday György meghatározó szerepe természetesen nem marad említés nélkül. Érdekes, hogy az angol 
szöveg így jellemzi: „internationally known for his folk art” (Tomori 1938b: 12) 
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 Tomori 1938b: 13 
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Tomorinak ez a külföldi olvasóknak szánt írása egyfajta számvetés is saját szerepével, 

áttekintése életpályája első szakaszának, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában végzett 

tevékenységének. A cikk hosszabban idézett befejező mondatai pedig egyértelműen mutatják 

a jelzett elmozdulást az eddig megszerzett ismereteknek a parasztság érdekében való 

gyakorlati alkalmazása felé. Ez Tomori esetében a Művészeti Kollégium tényleges 

működésének megszűnése után a hivatalos szociálpolitikába való bekapcsolódást jelentette, 

beleértve annak elméleti és gyakorlati vonatkozásait egyaránt.
568

 Ennek a pályaszakasznak a 

tárgyalása azonban már kívül esik jelen munkánk keretein.  

 

  

                                                           
568

 A Művészeti Kollégium formálisan ugyan nem szűnik meg, de ténylegesen az 1938. évi Szegedi Kis 
Kalendárium megjelentetése volt az utolsó nyilvános tevékenységük. 
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6. A dudari kutatás története 

6.1 A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumáról 

Mielőtt a dudari kutatás történetére rátérnénk, szólnunk kell a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiumáról is. Jelen munka keretei között nincs mód a Kollégium részletes bemutatására, 

de erre nincs is nagy szükség, mivel ezzel kapcsolatban bőséges szakirodalom áll 

rendelkezésre.
569

  

A fő szervező, Tomori Viola az Institute Sociology számára küldött bemutatkozó levelében 

röviden összefoglalja azt, amit magukról a legfontosabbnak gondol: 

„Társaságunk tagjai főleg az egyetem különböző intézeteiben dolgozó tanársegédek, akiket 

közös témájuk, a parasztság problémája köt össze, ez a tárgya tudományos vagy művészi 

munkájuknak. Az egyesület tagjai a szakterületüknek (szociológia, néprajz, filológia, 

pszichológia, stb.) megfelelő különböző módszerekkel foglalkoznak ezzel a közös problémával, 

azaz a magyar parasztság közelmúltban kialakult helyzetével. Az anyaggyűjtés módja 

helyszíni kutatómunka. Elméleti és gyakorlati munkánk eredményeit saját kiadványainkban 

publikáljuk. Ugyanitt népballada-, népmese-, népdal-, és hasonló gyűjteményeket is 

megjelentetünk. (…) jelenleg Alexander von Humboldt ösztöndíjjal Németországban 

tartózkodom és egy új szociálpszichológiai módszeren dolgozom”.
570

  

A Művészeti Kollégium történetéhez szorosan hozzátartozik annak előzménye, a Szegeden 

1921 óta működő, egyetemista fiatalokat tömörítő Bethlen Gábor Kör. Ennek lett elnöke 1927 

őszén Buday György, aki ezt követően, 1928 telén angliai útján ismerte meg az angol 

settlement mozgalmat, amely angol külvárosokban folytatott önkéntes szociális munkát. 

Hazatérve ezt kívánta meghonosítani a szegedi tanyavilágban, a tevékenységet agrár-

settlement mozgalomnak nevezve. Ennek keretében különböző tanyákra rendszeresen 

kiszálltak néprajzi gyűjtés és felvilágosítás céljából. Tevékenységük jelentős sajtóvisszhangot 

kapott és sikerült szakmai kapcsolatokat kialakítaniuk a magyar szociálpolitika neves 

                                                           
569

 A Szegedi Fiatalokról az első monográfia 1967-ben jelent meg (Csaplár 1967), szerzője a későbbiekben is 
sokat foglalkozott tevékenységükkel és ezen belül különösen Buday Györggyel. A legkiterjedtebb kutatómunkát 
Lengyel András folytatta, akinek a Művészeti Kollégiumról és annak egyes tagjairól, a 80-as évektől kezdve 
számos fontos tanulmánya és szövegkiadása jelent meg folyóiratokban és kötetekbe gyűjtve. Témánk 
szempontjából a legfontosabbak: Lengyel-Simon 1986 és Lengyel 1990. A Művészeti Kollégiumhoz kapcsolódó 
bőséges dokumentumválogatás jelent meg két alkalommal: Hegyi 1987: 187-229, és az előbbi anyagra nagyban 
támaszkodva: Kiss – Vajda 2012. A legfrissebb, részletes bibliográfiai adatokat is tartalmazó összefoglalás: Vajda 
2012. 
570

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. február 25. 
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képviselőivel: Erődi-Harrach Bélával, az újpesti Főiskolai Szociális Telep igazgatójával és 

Hilscher Rezsővel, annak adjunktusával. Hilscher 1929 májusában előadást is tartott 

Szegeden, amelyet a Bethlen Gábor Kör hamarosan meg is jelentetett, Budaynak az agrár-

settlementről szóló tanulmányával együtt.
571

 A Művészeti Kollégium ebből a körből vált ki, 

mintegy annak élcsapataként 1932-ben,
572

 és kiemelt céljuk már nem a tényleges agrár-

settlement tevékenység volt, hanem, ahogy Tomori is írja, a tanyán végzett munka 

tapasztalatainak művészi és tudományos megörökítése.
573

 

A továbbiakban a Kollégiumnak csak a dudari falukutatásban közvetlenül érintett tagjairól 

lesz szó.
574

  

Buday György (1907-1990) volt a Művészeti Kollégium vezetője és minden tekintetben 

meghatározó személyisége. A tanyai szociális munka iránti elkötelezettsége mellett az 1930-

as évek elejétől kezdve egyre inkább művészeti tevékenységére helyezte a hangsúlyt, és 

fametszeteivel szerzett jelentős elismertséget először Magyarországon, majd Angliában való 

letelepedését követően a szigetországban is.
575

 A dudari kutatás és annak előkészítése idején 

életét már főleg képzőművészeti munkásságának szentelte. 1936-37-ben a Római Magyar 

Akadémia ösztöndíjasa volt, majd 1937 végén szintén ösztöndíjjal Londonba ment, ahonnan - 

eltekintve egy 1947-es látogatástól - többé nem tért vissza Magyarországra. 

Tomori Viola (1911-1998) volt magyar részről a dudari kutatás fő szervezője. Őt az előző 

fejezetben mutattuk be részletesen.  

Reitzer Béla (1911-1942) Szegeden született, 1933-ban szerzett diplomát a szegedi egyetem 

jogi karán.
576

 Középiskolai és egyetemi évei alatt lett Bibó István, Ortutay Gyula és Erdei 

Ferenc közeli barátja. 1929 végén csatlakozott a szegedi agrársettlement-mozgalomhoz, a 

szervezőmunka mellett részt vett tanyai kiszállásokon is. 1931-től tagja és adminisztratív 

titkára a Művészeti Kollégiumnak. A dudari kutatást megelőző időszakban megjelent 
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 Buday 1929a - Az Erődi-Harrach-hal való kapcsolatot dokumentálja Buday hozzá írt 1933. augusztus 16-i 
levele (Hegyi 1987: 212-213) 
572

 Az alakuló ülés dátuma az erről készült jegyzőkönyv szerint 1932. szeptember 20. PIM 2015/14/5/1 
573 Könyvsorozatukra a kiemelkedő tudományos és művészi színvonal mellett a tipográfiai igényesség is 
jellemző, kiadványaikat Buday fametszetei díszítik. A Szegedi Fiatalok fontos, és egyben szerény nyereséget is 
produkáló vállalkozása volt a Szegedi Kis Kalendáriumok sorozata. 
574

 Nem beszélünk ezért Radnóti Miklósról, a Kollégium legismertebb tagjáról sem. 
575

 A Budayval foglalkozó szakirodalom jelentős terjedelmű, de a mai napig nem született a képzőművészeti 
munkásságát bemutató, annak rangjához méltó átfogó monográfia. A legfontosabb kötet, amelyben leveleiből 
és írásaiból is olvasható válogatás: Cseke 2006 
576

 Reitzer életrajzi adatainak forrása Lengyel 1986 
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írásaiban nagy figyelmet szentelt a szociográfia módszertani kérdéseinek.
577

 1935-ben a 

Szegedi Fiatalok kiadásában jelent meg könyve.
578

 Ugyanebben az évben költözött 

Budapestre. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa lett, és annak 

szociálpolitikai csoportjában elsősorban szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Bibóval 

együtt részt vett a Márciusi Front 1938. évi programjának kidolgozásában.
579

 

Munkaszolgálatosként 1942-ben a Don-kanyar környékén tűnt el.
580

 

Gáspár Zoltán (1901-1945) közgazdaságtant tanult Budapesten, majd a Szegedi Egyetem jogi 

karának hallgatója volt 1929 és 1934-között. A szegedi agrársettlement munkájába 

bekapcsolódva 1930-ban már cikke jelent meg.
581

 A Művészeti Kollégium titkára volt 1936 és 

1937 között. 1937 őszén Budapestre költözött és a József Attila, Fejtő Ferenc és Ignotus Pál 

nevével fémjelezhető Szép Szó folyóirat köréhez csatlakozott, a lap néhány utolsó számát ő 

szerkesztette. 1939-ban jelent meg nagyívű történeti-publicisztikai áttekintése a megelőző két 

évtizedről. 
582

 Magyarország német megszállása után politikai nézetei miatt bujkálnia kellett, 

1945 januárjában Budapesten máig nem teljesen tisztázott körülmények között halt meg.
583

 

A kollégium tagjai közül Dudar kapcsán felmerül még Ortutay Gyula (1910-1978) és Erdei 

Ferenc (1910-1971) neve. Mindkettejük munkássága jól ismert, ezért bemutatásuktól 

eltekintünk.
584

 

Amikor a magyarországi falukutatásra való felkérés megérkezett, a Kollégium voltaképpen 

szétesőben volt, a tagok jelentős része már Budapesten élt, a szegediek közül pedig Buday és 

Tomori is ösztöndíjakkal hosszabb időre külföldön tartózkodott. Azt követően, hogy Buday 
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 Ezek mind olvashatóak a Reitzer válogatott írásait tartalmazó kötetben (Reitzer 1986a). 
578

 Reitzer 1935 
579

 Ennek részletesen dokumentált történetét Huszár Tibor írta meg (Huszár 1991) 
580

 Reitzerről lásd még Bíró 1993 és Balog 1999. 
581

 Gáspár 1930 
582

 Gáspár 1939 
583

 A legelterjedtebb változat szerint a felszabadulás előtti napokban a németek elől bujkáló Gáspárt valaki 
feljelentette, majd egy német tiszt lelőtte. (Csaplár 1971b: 1149) - Gáspár Zoltánról részletesen ír Csaplár 
1971b és Lengyel 1988. Publicisztikai írásaiból Kenedi János adott ki válogatást (Gáspár 1990) 
584

 1945 utáni ellentmondásos politikai szerepvállalásuk megnehezíti az elfogulatlan értékelést. Ortutay 
fiatalkori tudományos teljesítménye jelentős, továbbá elévülhetetlen érdemei vannak a magyar 
néprajztudomány későbbi intézményesülésében. (Ortutayról lásd Paládi-Kovács 1991) Erdei Ferenc elismerten 
a két világháború közti időszak legjelentősebb magyar szociológusa. Máig tartó hatását jelzik az egészen eltérő 
szemléletű legújabb monografikus feldolgozások: Huszár 2012 és Bognár 2010, 2011, 2012, valamint a 
Szociológiai Szemle 2010/4-es tematikus száma. http://www.szociologia.hu/20104_szam/ (utolsó megtekintés 
2018.07.19) 
 

http://www.szociologia.hu/20104_szam/
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1937 decemberében kikerült Angliába, a Kollégium nyilvános működése gyakorlatilag meg is 

szűnt.
585

 

6.2 A dudari kutatás megszervezése 

A dudari kutatás előtörténete a Szociális Munka 3. Nemzetközi Konferenciájával (Third 

International Conference on Social Work) és annak előkészítésével kezdődik. Ez a 

konferencia 1936. július 12. és 18. között volt Londonban és az Institute of Sociology 

szervezte, Alexander Farquharson irányításával. Dorothea Farquharsonnak a dudari kutatási 

anyagokhoz írott bevezetőjéből és későbbi visszaemlékezéseiből kiderül, hogy ennek a 

konferenciának az előkészítése céljából 1935 szeptemberében Magyarországon jártak és 

ekkor felvették a kapcsolatot a szociális munkával foglalkozó személyekkel: 

„1935 nyarán az Institute of Sociology a szlovákiai Stubnyafürdőn terepkutatást szervezett 

tagjai számára. Ennek végeztével a terepmunka két vezetője Szlovákiából Budapestre utazott 

az 1936. júliusában Londonban tartandó Szociális Munka Nemzetközi Konferenciájával 

kapcsolatos ügyek intézésére. A szlovákiai falukutatás felkeltette a budapestiek érdeklődését, 

akik erősen szorgalmazták, hogy a közeljövőben magyar falvakról is készüljenek hasonló 

tanulmányok.”
586

 

Magyar részről az angliai konferencián való részvétel előkészítése a Magyar Vöröskereszt 

Egylet szociális osztálya égisze alatt folyt Lukács Saroltának, a Vöröskereszt alelnökének 

vezetésével. Az, hogy az Institute of Sociology Magyarországra jöjjön falukutatásra, tehát 

valószínűleg már ekkor, de legkésőbb az 1936-os londoni kongresszuson felmerült. 

A londoni eseményen való magyar részvételt komoly előkészítő munka előzte meg, 

megalakították a III-ik Nemzetközi Szociális Congressus Magyar Bizottságát és 1936. május 

25. és 29. között öt napos konferenciát is szerveztek Budapesten. A munka a következő 

szekciókban folyt:
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 1947-ben Budapesten Buday György, Baróti Dezső, Tolnai Gábor és Ortutay Gyula jelenlétében még 
tartottak egy összejövetelt, ahol megemlékeztek időközben elpusztult társaikról. „Az ülés szeretettel üdvözli 10 
évi londoni távollét után hazatért elnökét, Buday Györgyöt, aki mindvégig ezekben az években belső irányítója 
volt Kollégiumunknak. Baróti Dezső indítványára megemlékezik az ülés a Kollégium tragikusan elhunyt tagjairól, 
Radnóti Miklósról, Reitzer Béláról, Gáspár Zoltánról. Emlékük mindig közöttünk marad.” Jegyzőkönyv a Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiuma 1947. december 8-án tartott üléséről. Petőfi Irodalmi Múzeum 2015.11.5. 
586

 Dorothea Farquharson: 2. sz. dokumentum. A dudari kutatás dokumentumainak listáját lásd a 7. fejezetben. 
– Bár államjogi értelemben önálló Szlovákia ekkor még nem létezett, Dorothea Farquharson mégis ezt a 
megnevezést használta. 
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I. Magyar szociális viszonyok és szociális munka 

II. A szociális munka kiegyenlítő hatása a közösségi életre 

III. A szociális munka nemzetközi fejlődése és annak tanulságai 

IV. Nevelésügy és szociális munka 

V. A szociális munka és a szabadidő felhasználása 

VI. A szociális munka gazdasági vonatkozásai 

VII. Az egyéni gondozás szerepe a közösségbe való beilleszkedés szempontjából 

VIII. Magyar egészségügyi feladatok 

IX. A munkanélküliség kérdése Magyarországon
587

 

Ezek a szekciók tartalmilag szorosan igazodtak a londoni kongresszus 

programtervezetéhez.
588

 A budapesti konferencia résztvevői között többen is vannak, akik 

Farquharsonékkal kapcsolatban álltak, és a nevük Dudar kapcsán is előkerül:
 
Lukács Sarolta, 

mint fő szervező, Vajkai Júlia a VI. szekció alelnöke, Bobula Ida a IV. szekció elnöke. Vajkai 

Rózsi előadást tartott a III. szekcióban.
589 

Számunkra a legérdekesebb, hogy Tomori Viola a 

Szegedi Fiatalok képviseletében előadott az I. szekcióban, témája a parasztság körében 

végzett szociális munka volt.
 590

 Tomori Viola szereplése sikert aratott, Lukács Sarolta így ír 

erről Budaynak: 

„Úgy érzem, meg kell köszönnöm Magának, hogy – sajnálatos elmaradása árán ugyan – de 

összehozott bennünket értékes, szimpatikus munkatársával, Dr. Tomori Violával, kinek 

alapos, plasztikus előadása igazán nagy szolgálatot tett a városi szociális munkásoknak. Az 
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 „Magyar Szociális Kongresszus a III-ik Nemzetközi Szociális Kongresszus előkészítésére” nyomtatvány. MFM 
2005.69.8. – A konferencia nyitó előadását az akkor még a szociális szférában tevékenykedő Rajniss Ferenc 
tartotta: „A szociális munka és a közösségi élet. A londoni és magyar kongresszus céljának és anyagának 
ismertetése” címmel. Rajnisst szociálpolitikusként ebben az időben Farquharsonék is számon tartották. Erről 
tanúskodik Dorothea Farquharson későbbi visszaemlékezése. 
588

 Az angol konferenciát előkészítő módszertani kiadvány címe „Szociális munka és a közösségi élet” 
(Farquharson 1936). Ennek vonatkozó fejezetcímei, zárójelben a nekik megfelelő magyar szekció sorszámával: 
Social Work in Relation to the Community (I), The Effects of Social Service on Community Life (II), Health 
Services (VIII), Education (IV), Recreation (V), Material Welfare (VI), Social Adjustment (VII), Unemployment 
(IX). – Az angol kiadványt a 3. fejezetben ismertettük. 
589

 Lukács Sarolta, Vajkai Éva Júlia, Vajkai Rózsi és Bobula Ida ott volt 1928-ban a Szociális Munka 1. Nemzetközi 
Konferenciáján is Párizsban, Lukács Sarolta, Vajkai Éva Júlia, Vajkai Rózsi pedig 1932-ben a 2. konferencián 
Frankfurt am Main-ban. Az 1928-as konferencia előkészítésében részt vett Erődi-Harrach Béla is. (Kurt Schilde 
kimutatása a konferenciák jegyzőkönyve alapján http://www.sweep.uni-
siegen.de/Sweep_PDF/3aConferences.PDF Utolsó megtekintés 2016.03.26) 
590

 A meghívás eredetileg Buday Györgynek szólt, hogy számoljon be a szegediek agrársettlement munkájáról. 
(Lukács Sarolta levele Buday Györgynek, 1936. május 14. MFM 2005.69.8) 

http://www.sweep.uni-siegen.de/Sweep_PDF/3aConferences.PDF%20Utolsó%20megtekintés%202016.03.26
http://www.sweep.uni-siegen.de/Sweep_PDF/3aConferences.PDF%20Utolsó%20megtekintés%202016.03.26
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egész nagy magyar közösség érdekeinek hasznára vált az ő megvilágítása, amely igazán 

mélyére hatolt a magyar nép lelkének s így meg tudta mutatni a hozzáférés útjait.”
591

 

A londoni konferenciára mégis Budayt, a Szegedi Fiatalok elnökét szerették volna kiküldeni, 

az utazás költségeire fel is ajánlottak neki 300 pengőt.
592

 Buday kicsit késve úgy döntött, hogy 

elmegy – a késedelem miatt előadást már nem tarthatott volna,
593

 - de az utolsó pillanatban, 

édesapja betegsége miatt le kellett mondania a részvételt.
594

 

Vajkai Rózsi, Vajkai Júlia, Lukács Sarolta és Bobula Ida viszont ott volt Londonban.
595

 

Farquharsonék ekkor, tehát a Szociális Munka 3. Nemzetközi Konferenciáján kérték meg 

Vajkai Rózsit, hogy segítsen megszervezni egy magyarországi falukutatást. Magyar részről a 

Szegedi Fiatalok csoportja azonnal képbe került, hiszen Lukács Sarolta Londonból hazaérve 

már július 27-én ezt írja Budaynak: „remélem (…), nemsokára feljöhet hozzánk, amit annál is 

inkább nagyon óhajtok, mert szeretném, ha megbeszélésünk előtt nem tenne semmit a 

falufelvételezési ügyben.”
596

 Buday tehát már ezt megelőzően tudta, hogy számítanak a 

szegediekre egy tervezett falumunkában. 1936. szeptember 3-i keltezésű az a levél, amelyben 

immár Vajkai Rózsira hivatkozva Tomori Viola és Buday György a Kollégium nevében 

meghívják az Institute of Sociology munkatársait egy magyarországi falukutatásra.
597

 A 

levélből kiderül, hogy a szegediek Vajkai Rózsi révén már egy angolok által összeállított 
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 Lukács Sarolta levele Buday Györgynek, 1936. május 27. MFM 2005.69.12 - Tomori 1970-ben így emlékszik: 
„Vajkaiék eredetileg is rám gondoltak, egy előadásom alapján, melyet akkor még ismeretlenül hallottak tőlem.” 
(Tomori Viola levele Csaplár Ferencnek 1970. július 28.) Tomori későbbi, 1983-as visszaemlékezése szerint 
„Engem, mint előadót már ismertek, egy a Vöröskereszt által rendezett Szocialis Akadémia című előadássorozat 
meghívott előadójaként. (…) Bár mi Szegedi Fiatalok a szociálpolitikát csak szociális olajcseppnek tartottuk, mint 
amely nem old meg véglegesen szociális kérdéseket, de szívesen segítettünk mindenütt, ahol enyhíteni lehetett 
emberek nyomorúságán” (Tomori 1983: 1) 
592

 Lukács Sarolta levele Buday Györgynek, 1936. június 19. MFM 2005.69.13 
593

 Lukács Sarolta levele Buday Györgyhöz. 1936. június 22. MFM 2005.69.3 
594

 Erről beszámol Lengyel András is: Lengyel 1985: 5. Még július 3-án is úgy volt, hogy Buday utazik Londonba. 
Lásd: Lukács Sarolta levele Buday Györgyhöz. 1936. július 3. MFM 2005.69.2. Budayt felsorolja a részvevők 
között a konferencia részletes nyomtatott jegyzőkönyve is. (Third International Conference 1938: 660) 
595

 Ők mindannyian fel is szólaltak Londonban (Third International Conference 1938: 683-684). A később 
említésre kerülő személyek közül az eredetileg 24 fős magyar delegáció tagjaként ott volt még Londonban 
Rajniss Ferenc (szintén felszólalt), valamint Pilhoffer (Zalai) Margit és az egyik dudari tolmács, Bronts Lili is. 
596

 Lukács Sarolta levele Buday Györgyhöz. 1936. július 27. MFM 2005.69.7 
597

 Tomori Viola és Buday György levele Alexander Farquharsonnak 1936. szeptember 3. - Az ebben a 
fejezetben ezután idézendő leveleket a Le Play House/Institute of Sociology archívuma őrzi (Keele 
LP/4/1/3/7/10/1 i), kivéve Buday György Tomori Violához írt leveleit, amelyek Tomori Viola hagyatékában, a 
család tulajdonában vannak. 
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kérdőívet is megkaptak. A levélben szó esik a táborozás várható költségeiről is. A szegediek a 

kutatás idejeként 1937 szeptemberét, vagy októberét javasolják.
 598

 

Dorothea Farquharson 1936. szeptember 12-i levelében még Vajkai Rózsitól érdeklődik a 

részletekről.
599

 Húsvét körüli időpontot javasol, és kb. 2-3 hetes tartózkodást helyez kilátásba.  

Szeretné tudni, melyik faluba fognak elmenni, és a szálláslehetőségekről is szeretne 

információhoz jutni. A levélből kiderül, hogy Vajkai Rózsi testvérével, Vajkai Júliával is 

személyes kapcsolatot ápoltak. 

Vajkai Rózsi 1936. szeptember 14-én ír Alexander Farquharsonnak,
600

 ezzel a levéllel együtt 

továbbítja nekik a szegediek szept. 3-i meghívólevelét és jelzi, hogy ő is szívesen részt venne 

majd a magyarországi falukutatásban. 

Vajkai Rózsi 1936. október 8-án válaszolt Dorothea Farquharson szeptember 12-i levelére, 

ebben mentegetőzik, hogy a magyarországi szervezés feladatát áthárította a szegediekre.
601

 

Vajkai Rózsi 1937. január 23-én újra ír Farquharsonéknak, 
602

 akik csak ezt követően, 1937. 

február 1-én veszik fel a kapcsolatot Buday Györggyel.
603

 

Budayt Rómában éri utol ez a levél, amit 1937. február 16-án továbbít is Szegedre Tomori 

Violának azzal, hogy ő személyesen nem tud részt venni a szervezésben: 

„Végül mellékelem ezt a levelet, melyet Szegeden át, megkésve kaptam s amelyre legjobb 

belátásod szerint légy szíves válaszolni. Magam részéről azt hiszem, leghelyesebb volna, ha 

júliusig felfüggesztenők a dolgot, én legalábbis aligha tudok valamiben is segíteni ebben. 

Azért is írom, hogy magad legjobb belátása szerint válaszolj és intézkedj és ne haragudj, ha 

most ebből teljesen ki akarom vonni magamat. Közöld talán velük, hogy mind szanaszéjjel 
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 Érdekesség, hogy Buday szerette volna az általa utazásra fel nem használt 300 pengőt a tervezett falukutatás 
költségeire fordítani, ami azonban adminisztrációs okokból nem volt lehetséges. „Sajnos én nem tudok jó hírt 
adni, mert a szóban forgó összegre nézve azt a választ kaptam, hogy csak arra célra szabad felhasználni, amire 
kiutalták. Ugyanakkor – látván elkeseredésemet – egy halvány biztatást kaptam, hogy munkájukra támogatást 
adnak, ennél az összegnél kicsit nagyobbat.(500)” (Lukács Sarolta levele Buday Györgynek 1936. október 10. 
MFM 2005.69.1) A szegediek később pontosan ekkora összeget kaptak a dudari esemény megszervezéséhez a 
Belügyminisztériumtól. (lásd: Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. augusztus 30.) 
599

 Dorothea Farquharson levele Vajkai Rózsinak 1936. szeptember 12. 
600

 Vajkai Rózsi levele Dorothea Farquharsonnak 1936. szeptember 14. 
601

 Vajkai Rózsi levele Dorothea Farquharsonnak 1936. október 08. 
602

 Vajkai Rózsi levele Dorothea és Alexander Farquharsonnak 1937. január 23 
603

 Dorothea Farquharson levele Buday Györgynek 1937. február 1. – A levél eredetije megtalálható Tomori 
Viola hagyatékában, másodpéldánya az Institute of Sociology archívumában. 
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vagyunk, Páris, Berlin, Róma, stb. Most nem tudok ilyen messzire gondolni sem, a magam 

részéről.”
604

 

Dorothea Farquharson ekkor – alkalmazkodva a szegediek kéréséhez - a szeptember hónapot 

javasolja, de már ekkor jelzi, hogy erre az időpontra feltehetően csak kisebb csoportot tudnak 

majd összetoborozni. Ismét szeretné tudni a meglátogatandó falu nevét, hogy a nyári 

nyomtatott programjukban már szerepeltetni tudják. Dorothea Farquharson ugyanaznap jelzi 

Vajkai Rózsinak is, hogy Budayval felvette a kapcsolatot.
605

 Ezzel Vajkai közvetítő szerepe 

lezárul. 

Tomori Viola február 25-én ír először Dorothea Farquharsonnak, és szeptember 6-át javasolja 

a kutatás kezdetének.
 606

 Ekkor Dudar még nem került képbe: 

„Valószínűleg egy délnyugat-magyarországi, dombos vidéken fekvő, nem túl nagy (500-600 

lélekszámú) falut választunk, amelynek a lakói mind meglehetősen nehéz társadalmi 

helyzetben lévő parasztok. Néprajzi szempontból érdekes települést, melynek lakói őrzik saját 

paraszti kultúrájukat, jóllehet már őket is megérintette az urbanizáció.”
607

 

Dorothea Farquharson 1937. április 29-én küldi első levelét Tomori Violának. Megírja, hogy 

várhatóan kb. 10-12 fős csoporttal a javasolt időpontban, szeptember 6-án érkeznének 

Budapestre és két hétig tudnak maradni.
608

 

Tomori Viola 1937. május 25-én Lipcséből válaszol: 

„1.) Biztos lehet abban, hogy ha vasárnap vagy hétfőn (szeptember 6-án) megérkeznek, már 

minden készen áll majd a munkakezdéshez. Budapesten fogom várni Önöket, ahonnan együtt 

utazunk tovább. 

2.) Mivel a falvainkban nincsenek szállodák, parasztházakban kaphatnak (egyágyas) 

szobákat. Ezek nagyon egyszerűek, de tiszták. Ami a költségeket illeti, pillanatnyilag nem 

tudok konkrét információt adni, de azok semmiképpen nem haladják majd meg a heti 1 fontot 

az étkezéseket, a borravalót, a szolgáltatásokat és a szállást is beleszámítva. Vidéken minden 

nagyon olcsó. 

3.) A község egy tipikus kicsi parasztfalu lesz Délnyugat-Magyarország dombos vidékén.”
609
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 Buday György levele Tomori Violának 1937. február 16. 
605

 Dorothea Farquharson levele Vajkai Rózsinak 1936.február 1. 
606

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. február 25. 
607

 uo. 
608

 Dorothea Farquharson levele Tomori Violának 1937.április 29. 
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Tehát ekkor még mindig egy délnyugat-magyarországi faluban gondolkodik Tomori Viola. 

Július végére ígéri, hogy mindenre kiterjedő részletes információkkal tud majd szolgálni. 

Ebben a levélben jelzi azt is, hogy meghívná a berlini etnológus professzort, Richard 

Thurnwaldot is. 

Dorothea Farquharson ekkor elkezdi a magyarországi kutatóút híresztelését. Erre utal, hogy 

megérkeznek hozzá az első érdeklődő levelek.
610

 

Tomori Viola július 26-án írja meg az újabb fejleményeket.
611

 Beszámol róla, hogy 

kiválasztotta a falut, sőt már el is látogatott oda, lefoglalta a szobákat, és tájékoztat a várható 

költségekről. Egyben meghívja őket szeptember 6-án Budapesten egy vacsorára. Jelzi, hogy 

lesz térkép és egy mappa, benne magyar szakértők Dudaron felolvasandó előadásainak 

szövegével. Továbbá örömét fejezi ki, hogy Mannheimmel is találkozhatnak.
612

 Ennek a 

levélnek a melléklete Tomori Viola egy oldalas leírása Dudarról, amelyet Dorothea 

Farquharson apró javításokkal újragépelt, és tájékoztatásul körbeküldte a jelentkezőknek, 

később pedig a Dudarról szóló bevezető írásába is beillesztette. 

Dorothea Farquharson július 29-én válaszol Tomori Violának és megírja, hogy kik lesznek a 

csoportban.
613

 A felsorolt hét fő már a végleges lista, bár ekkor még további két név függőben 

volt.
614

 Ugyanezen a napon körlevelet küld minden érdeklődőnek.
615

 

Tomori Viola augusztus 18-án jelentkezik legközelebb a szervezéssel kapcsolatos legújabb 

fejleményekkel.
616

 Tudatja, hogy már öt tolmács van, és hogy összesen kilenc előadással 

készülnek, hogy a vendégek képet kaphassanak a magyar társadalomról, legfőképpen a 

parasztság helyzetéről. 

 

                                                                                                                                                                                     
609

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. május 25. 
610

 Az egyik érdeklődő, akinek a jelentkezése részletesen dokumentálva van, Willy Gierlichs, a kölni egyetem 
szociológia tanszékéről. Ő valóban eljött Dudarra. Dorothea Farquharsonnal való levélváltásukból nyomon 
követhetőek a szervezés apró lépései, másrészt a levelek Gierlichsről is sok mindent elárulnak. 1937. június 1-i 
leveléből például kiderül, hogy részt vett az 1935-ös csehszlovákiai falukutatáson, Horná Štubňa (Felsőstubnya) 
településen, valamint hogy ott volt 1936-ban Londonban a Szociális Munka 3. Nemzetközi Konferenciáján. 
611

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. július 26. 
612

 Mannheim, aki feleségével ekkor épp nyári szabadágát töltötte Magyarországon, az Insitute of Sociology 
tanácsának tagjaként szerzett tudomást a dudari falukutatásról.  
613

 Dorothea Farquharson levele Tomori Violának 1937.július 29. 
614

 C.V. Butler és egy amerikai professzor, lásd később. 
615

 A terepkutatások után érdeklődő személyek összetételének széles spektrumára utal, hogy az egyik 
érdeklődő, H.E. Ayris, egy építész szövetség főtitkára és kincstárnoka: Cumberland Branch Northern 
Architectural Association (H.E. Ayris levele Dorothea Farquharsonnak 1937. július 30.). 
616

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. augusztus 18. 
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„1. Dr. Buday György (az elnökünk): Tanulmányok a magyar parasztságról 

2. Dr. Erdei F.: Magyar településformák 

3. Dr. Kerék M.: A magyarországi nagy- és kisbirtokok 

4. Dr. Reitzer B.: A magyar parasztság társadalmi viszonyai 

5. Dr. Visky K.: A magyar parasztság néprajza 

6. Dr. Ortutay Gy.: A magyar paraszti folklór 

7. Bartók Béla: Magyar parasztzene 

8. Dr. Gáspár Z.: A magyar parasztság kriminalitása 

9. Dr. Tomori Viola: A magyar parasztság lélektana”
617

 

Tomori leveléből kiderül, hogy Mannheim már Budapesten van, találkozott is vele. Szó volt 

róla, hogy néhány napra Dudarra is ellátogat, de aztán erre nem került sor. Dorothea 

Farquharson egyik levelében arról ír, hogy a házigazdák javaslatot tettek Dudar környéki 

kirándulásokra, választható, önköltséges programként.
618

 

Dorothea Farquharson augusztus 24-én jelzi, hogy szeptember 17-ig, péntekig tudnak 

Dudaron maradni és másnap, szombaton indulnak majd vissza Budapestről. A levélből 

kiderül, hogy Farquharsonék közvetlenül előtte egy párizsi konferencián vesznek részt, és 

Brüsszelben csatlakoznak az Angliából induló csoport többi tagjához.
619

  

Dorothea Farquharson augusztus 29-án írja meg, hogy a vonat 21.10-kor érkezik a Nyugati 

pályaudvarra. „Mellékelek egy olyan kitűzőt, amit a csoportunk tagjai viselnek, hogy 

könnyebb legyen megismerni bennünket.”
620

 

A találkozó előtti utolsó levelében, augusztus 30-án Tomori Viola megírja, hogy a postacím: 

„Dudar, Zirc mellett, Veszprém megye”,
621

 hogy a Gellért Szállóban lesz a budapesti szállás, 

és ott lesz a vacsora is este 10 órakor. 

* * * 

                                                           
617

 Tomori Viola Dorothea Farquharsonnak 1937.08.19 – Az előadások közül Gáspár Zoltáné nem készült el, 
Erdei pedig nem tudott részt venni, mert éppen akkor behívták katonai szolgálatra. Ezért Reitzer Béla 
előadásában kitért Erdei gondolatainak ismertetésére is. Buday György is előadással szerepel ezen a listán. 
Tomori Viola ekkor még bízott benne, hogy Buday személyesen jelen lesz, de ő végül maga helyett a kisebb 
tanulmánynak is beillő üdvözlő beszédét küldte el Rómából. 
618

 Dorothea Farquharson levele Willy Gierlichs-nek 1937. augusztus 24. – A fennmaradt iratok szerint ilyen 
kirándulásra nem került sor. 
619

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. augusztus 24. 
620

 Dorothea Farquharson levele Tomori Violának 1937.augusztus 28. – A Gellért Szálló-beli vacsorán valóban 
minden vendég kitűzőt visel. 
621

 Ezt a címzést kicsit furcsállták az angol vendégek, amint ezt Dorothea Farquharson szóvá is teszi bevezető 
írásában.(2. sz. dokumentum) 



109 
 

A találkozó előkészítésének magyarországi részét rekonstruálta már Csaplár Ferenc és 

Lengyel András.
622

 Csaplár a Buday Györgytől és Tomori Violától kapott személyes 

információkra építhetett,
623

 míg Lengyel András Csaplár publikációjára, valamint a Buday 

György levelezésében és Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának iratanyagában fellelhető 

információkra támaszkodott. Buday György ekkor ösztöndíjjal Rómában tartózkodott, ezért a 

szervezéssel járó összes feladatot Tomori Violára hárította. Tomorinak - amellett, hogy a 

Művészeti Kollégium hírnevét is öregbíteni kívánta -, személyes ambíciója is volt ennek a 

kutatásnak a sikeres megszervezése. Berlinben, majd Lipcsében volt Humboldt-ösztöndíjas, 

nemzetközi tudományos karrierjét szerette volna felépíteni, és ebben kulcsszerepet játszott 

Richard Thurnwald berlini antropológus professzor, akivel Tomorinak sikerült jó kapcsolatot 

kialakítania Berlinben, és akit feleségével együtt Dudarra is meghívott. Mivel Tomori Viola a 

leveleiben mindenről részletesen beszámolt Budaynak, pontosan nyomon követhetőek a 

kutatás előkészítésének fázisai, Thurnwaldék bevonása, és főleg a felmerült szervezési és 

anyagi nehézségek. Valamint az is, hogy bár Buday folyamatosan – és egészen a legutolsó 

pillanatokig - ígéreteket tett arra, hogy a dudari kutatás idejére hazautazik Rómából, erre 

végül nem került sor. 

Budaynak ugyanakkor fontos hozzájárulása a falukutatáshoz az a mappa, amelyet Tomori 

Viola kérésére erre az alkalomra tervezett, és a Dudar térképét ábrázoló fametszet, amely ezt a 

mappát díszíti. Buday ötlete volt az a kitűzőként is használt plakett, amelyet a vele egyidőben 

Rómában tartózkodó, majd szintén Angliába távozó Vincze Pál szobrászművésszel 

készíttetett. 

A dudari mappát és térképet Tomori Viola először július 26-án említi Dorothea 

Farquharsonnak:  

„A társaság minden tagja kap majd Budapesten egy dossziét a falu térképével. Ebbe tehetik 

majd bele a Dudaron megtartandó előadások szövegeit, melyeket magyar történészek, 

néprajzosok, szociológusok, stb. fognak tartani.”
624

 

Tomori két nappal később írja le ezzel kapcsolatos pontos elképzeléseit Budaynak. 

(…) úgy gondoltam, hogy valami kevés felírás jönne a tetejére egy szignettel vagy metszettel. 

Belül az első fedőlapon az az angol ex libris lenne, amelyiket az Erdélyi Férfiaknak 

                                                           
622

 Csaplár 1971a és Lengyel 1985 
623

 Lásd Buday György 1970. július 10-i és Tomori Viola 1970. július 28-i leveleit. 
624

 Tomori Viola levele Dorothea Farquharsonnak 1937. július 26. 
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csináltál.
625

 Így legalább név szerint tudnánk dedikálni a mappákat. A hátsó borító lapon a 

falu térképének fényképpel sokszorosított másolata volna és esetleg a falunak egy távlati szép 

nagy fényképe. A mappában pedig, esetleg belekötve, de azt hiszem jobb volna szabadon a 

Pieta egy-egy levonata. 626  

Tomori a dudari előkészítő látogatásán a jegyzői irodában összeállíttatta a falu térképét, 

amelyen bejelölte a fontosabb épületeket, és megszámozta azokat a házakat, ahol a 

vendégeket elszállásolják.
627

  

A térkép igen szépen fest, mert a falu érdekessége a kétféle kert, a külső és belső kertek, 

melyek egymás hegyén hátán elszórva feküsznek, egészen tarka képet nyújtanak. Mindenesetre 

a térkép szinte sír azután, hogy olyan térképet csináljanak belőle, mint amilyet te szoktál.”
628

 

Buday július 31-én válaszol, a fametszet elkészítését elvállalja, ahhoz távlati fotót, vagy rajzot 

kér és új ötlettel is előáll: 

”Vinczével különben már most megbeszéltem azt is, hogy csinálunk egy kb. kétpengős 

nagyságú bronz érmet, jelvénytűt is.”629 

Tomori augusztus 3-án nyugtázza a levelet: „(…) az érme gyönyörű dolog volna”,630 majd 

augusztus 9-én küldi a térképet és saját készítésű távlati rajzát. 

„A vidék dimbes-dombos, sűrű zöld erdőkkel, dús rétekkel és kertekkel. Valóban a szó szoros 

értelmében „kies” vidék. A térképen a feketék a házak, fehérek a belső, veteményes és virágos 

kertek, a zöldek pedig az u.n. külső kertek, gyümölcsösök. Ez a kétféle kert Dudar 

specialitása. Ezek körül terjednek el azután a szántók és az erdők.”
631 

                                                           
625

 Valóban ez az ex libris került a dudari mappába. 
626

 A Paraszt Pietáról van szó. Reprodukciója megjelent: Buday 1990:5 - Ortutay ezt írja erről a metszetről: „A 
sors végzetes csodává nő, melyet már le sem téphetni életünkről. Ez a forró, állandó feszültségtől remegő 
levegő telíti meg Buday György fametszeteit: fölborzolja, szétkavarja, majd valósággal geometrikussá merevíti 
felhőit, a tájék izzani kezd, szinte összeroppan, a fák, az utak vonaglanak, megdermednek. (…) a Pieta 1932 
című nagy kompozíció gémeskútjai a fájdalom görcseiben keresztekké válnak s befogják az egész 
hátteret.”(Ortutay 1934: 136) Buday végül nem használta fel ezt a metszetét a dudai mappához.  
627

 Erről lista is készült, amely szerepel Boross-Márkusné (2000) könyvében, a 212. oldalon, eredetije jelenleg 
sajnos lappang. 
628

 Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. július 28. 
629

 Buday György levele Tomori Violának 1937. július 31. Vincze = Vincze Pál. 
630

 Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. augusztus 3. MFM 2015.5.2. – A kiküldött távlati képről nincs 
tudomásunk. 
631

 Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. augusztus 9. MFM 2015.5.4 - Buday nem alkalmazott számozást 
a fametszetén. 
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Tomori szerette volna, hogy Buday a fametszeten is számozza be a házakat, ez azonban nem 

történt meg. Volt még egy kérése: „Nyomatnunk kellene azonban valami ügyes kis kötözhető, 

esetleg szívalakú cédulát, valamelyik szignetteddel vagy kisnaptár rajzzal”.632 

Buday, aki közben más munkákon is dolgozott, augusztus 26-án hajnalban készült el a 

térképpel, és a mappa tervével, ezeket – a kivitelezésre vonatkozó részletes utasításokkal 

együtt azonnal postára is adta.  

Buday hűen követi a Tomori Viola által készíttetett térképet, az pedig pontosan megfelel az 

1933-as kataszteri térképnek.
633

 A Paraszt Pietát Buday ugyan nem használta fel, helyette -

Tomori kérésével összhangban - a térkép bal felső sarkába a Feltámadás c. metszet egy 

változatát helyezte Mauriac Jézus élete c. könyvének illusztrációi közül,
634

 „egy 

sugárkoszorútól övezett, sebtől vérző, munkától meggyötört csontos kezet(…), mely a krisztusi 

stigma analógiájával utalt a magyar parasztság szenvedéseire, szinte szakrális 

áldozatára.”
635

 

Buday elküldi a Tomori Viola által kért ex librist is, jelezve, hogy abból Szegeden elegendő 

számú levonat rendelkezésre áll.  

A mappára szánt térkép és az ex libris mellett elküldte a szív alakú rajzot is: 

„Mellékelten küldöm annak a kis ajándékokra illesztendő cédulának a rajzát, amit kértél. 

Keresve sem találhattam volna alkalmasabb metszetecskét erre, mint a te első könyved 

szignettjét,
636

 amit így kissé átalakítva alkalmasnak látok erre a feladatra. Aki nem ismeri 

eredeti rendeltetését, az is alkalmasnak láthatja, aki meg ösmeri, mint mi, az még 

                                                           
632

 Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. július 28. Forrás: Móra Ferenc Múzeum Szeged MFM 
Irodalomtörténeti Gyűjtemény 2015.5.1 
633

 Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára (MNL VeML) Kataszteri térképek (XV. 11.b) Dudar 
kataszteri birtokvázlata (K-350) 
634

 Mauriac 1937 
635

 Róka 2005: 117 
636

 A parasztság szemléletének alakulása (Tomori 1935) címlapján szereplő rajzot használta fel Buday. Tomori 
így ír erről a metszetről: „(…) talán a mi egész munkánkat kifejezi. Egy nőalak magasodik ki, a kezében egy 
nyitott könyvet tartva, mintegy áldozatul emelve fel a kultúra szimbólumát, a körötte sokasodó subás, csizmás 
parasztok feje fölé. (…) A „Dudari albumba”, amit Buday tervezett, ennek egy variációját még a belső oldalra is 
elhelyezte, egy piros szív közepébe. Valóban a szívünk közepében a magyar paraszt állt. Minél 
elhagyatottabban, annál forróbban.” (Tomori Viola levele Deborah S. Corneliusnak 1993 körül - dátum nélküli 
aláírt másolat Tomori Viola hagyatékában) 
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alkalmasabbnak. A dedikálást kézzel írtam alája: ha gondolod, hogy így jó, akkor azzal együtt 

kell klisíroztatni”.
637

 

Ugyanebből a levélből kiderül, hogy Buday javasolta, készüljön képes levelezőlap az általa 

készített térkép színes (!) változatából, amelynek árusításából némi bevételt is remélt volna. 

Ez az ötlet azonban – feltehetően idő hiányában – nem valósult meg. 

Az ajándéktárgyakkal kapcsolatos elképzeléseit Tomori Viola már július 28-án megírta 

Budaynak: 

„Úgy gondoltam tehát, hogy amikor megérkeznek, már mindegyiknek az asztalán lenne egy 

üveg jem (sic!), amivel ők maguk gazdálkodjanak.”
638

 Emellett vázára, szatyorra, fokosra és 

városlődi kerámiára is gondolt. Hogy ebből végül is mi valósult meg, nem tudjuk pontosan, 

csak következtetni tudunk rá a vendégek későbbi leveleiből, a lekvárról például olvashatunk 

az egyik résztvevő, Gwendolyn Shand beszámolójában, 
639

 Dorothea Farquharson pedig ezt 

írja nem sokkal hazaérkezésük után: „A sok kedves ajándék, amit hazahoztunk, 

emlékezetünkbe idézi, milyen remekül megszervezte a találkozót. Továbbra is viseljük a dudari 

kitűzőket és a hétvégi konferenciánkon büszkén használtuk az asztalkendőinket.”
640

 Ezekre az 

asztalkendőkre (table napkin cover) vonatokozóan - ha egyáltalán erről van szó - más 

információnk nincsen,
641

 a kitűző viszont nyilvánvalóan a Vincze Pál által tervezett, már 

említett jelvény. Ennek születését Buday augusztus 25-26-i leveléből tudjuk nyomon követni: 

Vincze „csinált egy kis plakettet még itt, eredetileg a Magyarságtudomány részére, (…) mely 

egy fiatal magyar embert ábrázol, amint rovást ír. Én azt hiszem, hogy megfelelő körirattal 

(angolul, csakis!!!) ezt lehetne használni fel. Finom kis plakett és illik is a dologhoz. Csak az 

a kérdés, hogy jelvényt, vagy plakettet csináljunk-é belőle”
642

 

Kitűző is, plakett is készült. A kitűzőről szó van Dorothea Farquharson már idézett 

szeptember 29-i levelében, és valószínűleg ez a kitűző látható Reitzer Bélán is a Dudaron róla 

                                                           
637

 Buday György levele Tomori Violának 1937. augusztus 25-26. Forrás: Tomori Viola hagyatéka - A rajz külön 
nem maradt fent, és nem tudjuk, ajándékcédulaként használták-e, beragasztva viszont bekerült a dudari 
mappába. 
638

 Tomori Viola levele Buday Györgynek 1937. július 28. 
639 „A magyarok mindannyiunkat megajándékoztak egy-egy üveg házi lekvárral. Ez igazán nagy figyelmesség 

volt a részükről.”Gwendolyn Shand levele Mrs. Clifford Shandnek. 1937. szeptember 12. 
640

 Dorothea Farquharson levele Tomori Violának 1937. szeptember 29. 
641

 Még az is lehet, hogy az ajándékcédulákra gondolt Dorothea Farquharson. 
642

 Buday György levele Tomori Violának 1937. augusztus 25-26. 
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készült fotón. A plakett fényképét pedig Dorothea Farquharson később beillesztette Viski 

Károly dudari előadásának illusztrációi közé is.
643

 

6.3 A dudari napok 

Az angliai csapat szeptember 6-án este tehát megérkezett Budapestre.
644

 A Gellért Szállóba 

mentek, ahol a vendégek tiszteletére vacsorát rendeztek.
645

 A vacsoráról fennmaradt két fotó 

tanúsítja, hogy azon a külföldi vendégeken és a Dudarra utazó vendéglátók egy részén kívül 

jelen volt Ortutay Gyula, Mannheim Károly és felesége, valamint természetesen a vacsorát 

adó Lukács Sarolta is.
 646

 

Másnap reggel vonattal indultak el Győri átszállással Zircre.
647

 A zirci apátságban bőséges 

uzsonnára látták őket vendégül.
648

 Innen az apátság által rendelkezésre bocsátott autókkal és 

lovas hintókkal mentek tovább Dudarra. Sötétedéskor értek a jegyző házához, ahol a jegyző 

segítségével megtörtént a vendégek elszállásolása.
649

 

A külföldi résztvevők pontos listáját Dorothea Farquharson adja meg a dudari kötethez szánt 

bevezető írásában.
650

 

A csoportot hivatalosan Alexander Farquharson (1881-1954), az Institute of Sociology titkára 

vezette, de a tényleges szervező munkát felesége, Dorothea Farquharson (1882-1976) 

végezte, aki a londoni intézetben a tereptanulmányok tiszteletbeli szervezője volt. Amellett, 

hogy intézte a tagok toborzását, bonyolította a levelezést, és megszervezte az utazást 

Londontól Budapestig, hazautazásuk után az ő dolga volt a dudari kutatás során született 

írásos anyagok és fotók összegyűjtése, rendszerezése, és egy esetleges későbbi kiadásra 

gondolva ezek kötetbe rendezése.
651
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 A következő kommentárt fűzi hozzá: „Vincze Pál ezt az érmét nekünk készítette 1937-ben. Fiatal magyar 
diákot szimbolizál, aki egy kopjafa mellett térdel, azzal a meggyőződéssel, hogy Magyarországnak a paraszti 
kultúrából merítve kell megújulnia.” (35. sz. dokumentum). 
644

 Thurnwaldék Tomori Viola vendégeként akkor már pár napja Magyarországon voltak. 
645

 Zalai Margit szeptember 13-i leveléből kikövetkeztethető, hogy a vacsorát Lukács Sarolta szervezte, vagyis a 
Magyar Vöröskereszt volt a vendéglátó. 
646

 Sajnos minden személyt nem sikerült a fotókról beazonosítani, de az biztos, hogy Tomori, Veress, valamint 
Reitzer Béla és Reitzer László ott voltak. 
647

 Az utazásról és a zirci látogatásról beszámol Dorothea Farquharson bevezetője és Gwendolyn Shand 
édesanyjához írt szeptember 12-i levele. 
648

 A látogatást az apátságban Vajkai Rózsi intézte el. Lásd Tomori Viola 1970. július 28-i levelét Csaplár 
Ferenchez. 
649

 Ezekről az eseményekről is részletesen beszámol Gwendolyn Shand 1937. szeptember 12-i levele. 
650

 A 2. sz. dokumentumban. 
651

 Ez - mint látni fogjuk - a jelek szerint legalább részben meg is történt, sajnálatos módon azonban fennmaradt 
bőséges kutatási anyagok közül pont ez az, ami hiányzik. 
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A csoport többi tagja - mint minden más hasonló terepmunka esetén - toborzás útján gyűlt 

össze.  

Gwendolyn Shand Kanadából érkezett, képesített szociális munkás volt. 1937-ben a London 

School of Economics-en folytatott tanulmányokat, onnan jelentkezett a magyarországi útra. 

Hazájába visszatérve Shand a szociális munkában úttörő jellegű tevékenységet folytatva a 

terület elismert szaktekintélye lett. Halála után a házából emlékmúzeum lett, ennek 

köszönhetően nem csak az Angliában őrzött dudari kéziratai maradtak meg, hanem Dudarról 

szóló részletes és színes beszámolóit tartalmazó levelei és fotói is.
652

 

Theodora Bremner a Charity Organization Society
653

 kerületi irodájának titkára volt. 

Ethel J. Ewart statisztikus volt a Brit Belügyminisztériumban. 

Elinor M. Hansford földrajztanárnőként érkezett, a St. Felix Iskolában tanított, a Suffolk 

tartomány-beli Southwold kisvárosában. 

Az angolokkal érkező csoportból végül szólnunk Willy Gierlichs-ről, aki a kölni egyetem 

szociológia tanszékének oktatója volt,
654

 ahol Leopold von Wiese vezetésével korábban 

faluszociológiai kutatások is folytak.
655

 Gierlichs-nek az Institute of Sociology-val a 

kapcsolata nem újkeletű: mint már láttuk, 1935-ben részt vett az általuk szervezett 
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 Az általa készített fényképek egy része megsemmisült az előhívás során. (Gwendolyn Shand levele Dorothea 
Farquharsonnak 1937.11.02) 
653

 Angol jótékonysági szervezet 
654

 Gierlichs 1900-ban született, 1928-ban szerzett közgazdász és szociológus diplomát, 1931-től docens a kölni 
egyetemen, 1932/33-ban a Yale Egyetemen tölt két szemesztert, 1933-ban az American Academy for Political 
and Social Sciences tagja lett, 1934/35-ben Kölnben a tanszékvezető von Wiesét helyettesíti a kölni egyetem 
szociológiai szemináriumában annak külföldi tanulmányútjai idején, a dudari kutatás idején ő a szeminárium 
vezetője. 1935-től tagja az NSDB-nek (Egyetemi oktatók nemzetiszocialista szövetsége), 1937-től az NSDAP-nek. 
A náci rendszer elkötelezett híveként politikai szerepet is vállal: a Wehrmacht felső vezetésének és a Birodalmi 
Légvédelmi Szövetségnek a szóvivője. 1945 júniusában egy hadifogolytáborban öngyilkos lesz. Tudományos 
tevékenységét von Wiese 1938 feburárjában így jellemzi: „Kutatóként a kölni egyetemen működő 
társadalomtudományi iskola módszereit próbálja a nemzetiszocializmus eszmevilága és praxisa számára 
hasznosíthatóvá tenni. Számára a német szociológia központi problémája a nép. Világnézetünk 
vezérmotívumait, a faj, a nép és a népközösség fogalmát a tisztán biológiaiból átemelte a társadalmi 
szférába.(…) Kutatásainak központi kérdései: hogyan lehet meghatározott ideáltípusokat a társadalmi térben 
összeegyeztetni, hogyan lehet a nép és az (élet)tér kutatása során érvényes eredményekre jutni, hogyan zajlik 
népcsoportok disszimilálása (Entvolkung) és asszimilálása (Umvolkung).” (Haupts 2008: 83). Az életrajzi adatok 
forrása Haupts 2008, és Klingemann 1996. 
655

 Lásd pl. Wiese 1928 
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csehszlovákiai falukutatáson Felsőstubnyán. Erről a településről, mint népi német faluról, 

1938-ban szociografikus elemeket tartalmazó riportregényt jelentetett meg.
656

 

Külföldi vendég volt még Richard Thurnwald berlini etnológus professzor és felesége, Hilde 

Thurnwald. Ők Tomori Viola személyes meghívására érkeztek Dudarra és az angol csoporttól 

függetlenül tevékenykedtek. 

A vendéglátók sorában is hét főt nevezett meg Dorothea Farquharson, első helyen 

természetesen Tomori Violát, aki a Szegedi Fiatalok részéről elvállalta – annak minden apró 

részletére kitérve - a szervezőmunkát. Mindenekelőtt neki köszönhető a dudari falukutatás 

sikere.  

Reitzer Béla, a Művészeti Kollégium tagja szervezőként és tolmácsként volt jelen. Ő szintén 

tartott előadást és a kutatómunkába is aktívan bekapcsolódott.  

Reitzer Béla unokabátyja, Reitzer László tolmácsként működött közre. Dorothea Farquharson 

egy megjegyzése szerint valószínűleg ő volt (vagy inkább lett volna) Elinor Hansford 

tolmácsa. 

Tomori és Reitzer Béla mellett Gáspár Zoltán volt a Művészeti Kollégium harmadik tagja, 

aki ott volt Dudaron. A kutatómunkába a jelek szerint önállóan nem kapcsolódott be. Mint 

korábban már láttuk, az eredeti tervek szerint ő is tartott volna előadást, erre azonban végül 

nem került sor. 

Vajkai Rózsi, aki az összekötő kapocs volt az Institute of Sociology és a Szegedi Fiatalok 

között, szintén azért jött, hogy tolmácsoljon. Valószínűleg ő volt Farquharsonék tolmácsa, 

legalábbis a házigazdájuk, T. Jakab János őt hívatta, amikor kommunikálni szeretett volna 

házának vendégeivel.
657

 

Tolmácsként szerepelt Móricz Virág is, akivel Tomori Viola nem sokkal korábban 

ismerkedett össze Berlinben.
658

  

A magyar résztvevők közül kiemelkedő fontosságú Veress Sándor, zeneszerző és 

népzenekutató jelenléte. A szegediek Bartók Bélát kérték fel, hogy tartson előadást, aki 
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 Gierlichs 1938. - Érdekesség, hogy a könyv egy fejezete (A külföldiek látogatása) az Institute of Sociology 
1935-ös falukutatásáról szól. Schroubek a könyvet a parasztregény völkisch ideológiát terjesztő műfajába 
sorolja. (Schroubek 2008: 102). A műfajról lásd még: Mosse 2007: 26 
657

 A mulatságos történetet Dorothea Farquharson meséli el a Jakab családról írott beszámolójában (7. sz. 
dokumentum). 
658

 Lásd Tomori Viola 1937. július 28-i levelét Buday Györgynek. 
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elhárította a személyes részvételt.
659

 Maga helyett Veress Sándort ajánlotta, aki adaptálta és 

felolvasta a Bartók által rendelkezésre bocsátott szöveget. Veress népdalokat is gyűjtött 

Dudaron és közben tolmácsolt is Dorothea Farquharsonnak. 

Dorothea Farquharson nem tesz említést a többi tolmácsról. Gwendolyn Shand több írásában 

említi az ő kísérőjét, akit Miss Bronts-nak hívtak.
660

 További három név szerepel azok 

listáján, akiknek Tomori szállást foglalt Dudaron, hogy tolmácsoljanak. (i) Eckert Irma, akit 

Tomori emleget az előkészületek során,
661

 és aki Thurnwaldékat még vendégül látta Dudar 

után szeptember 20. és 23. között Kalocsán,
662

 (ii) Waldberg Vera műfordító, és (iii) 

Schöpflin Gyula, volt Eötvös-kollégista, a Gondolat és a Szép Szó munkatársa.
663

 

Dudarra előadást készített még Ortutay Gyula, Viski Károly és Kerék Mihály. Azt tudjuk, 

hogy Ortutay az előadását megírta, de nem jutott el a faluba. A másik két előadóról, Viski 

Károlyról és Kerék Mihályról Lengyel András úgy tudja, hogy jelen voltak,
664

 ezt azonban 

más források nem erősítik meg.
665

 

Azok közül, akik nem jöttek el, holott a részvételükre számítottak, a legfontosabb személy 

magyar részről Buday György volt. A Művészeti Kollégium megalapítója, elnöke, minden 

tekintetben a legmeghatározóbb személyisége már akkor Rómában volt, amikor 

magyarországi falukutatás tervével az angolok először megkeresték a szegedieket hivatalosan, 

és Buday az első pillanattól kezdve kivonta magát a szervezési feladatokból.
666

 Folyamatos 

ígérgetései ellenére személyesen még a dudari találkozó idejére sem tudott elszakadni 

Rómától. Figyelemmel kísérte az előkészületeket, tanácsokkal is ellátta Tomorit.
667
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 Bartók 1937 nyarán a kétzongorás-ütős szonátán dolgozott, melyre május 4-én kapta a felkérést Paul 
Sachertől és szeptember 13-én jelzi neki, hogy a művet csaknem befejezte. (Bónis 2013: 43, 51) 
660

 Bronts Lili, a Magyar Vörös-kereszt szociális részlegének munkatársaként 1936-ban részt vett a Szociális 
Munka 3. Nemzetközi Konferenciáján Londonban. (Third International Conference 1938: 660) 
661

 Lásd: Tomori Viola levele Buday Györgyhöz 1937. július 18. 
662

 Lengyel 1985:32 
663

 Felbukkantak alkalmi tolmácsok is, pl. saját beszámolója szerint egy alkalommal az újságíróként Dudarra 
látogató Mohácsi Jenő is segédkezett (Mohácsi 1937). 
664

 Lengyel 1985: 30 
665

 A dudari résztvevőkről még egy adalék, hogy a református pappal készült szeptember 10-i interjú elején 
leírják, hogy kik voltak jelen. Itt felmerül egy újabb név: Dr. Nötel, akiről szintén nincs további információnk. 
Feltehetően Reitzer Béla ismeretségi köréhez tartozott, és ő is tolmácsolt. (28. sz. dokumentum.) 
666

 Ez teljesen kivételes volt a Kollégium történetében. „(…) a dudari tanulmányút – ahogy itt nevezik ’Field 
Study’ -, melyre az angol Le Play House-t, The Institute of Sociology-t meghívtuk, volt az egyetlen kollégiumi 
funkció, melyet nem közvetlenül én irányítottam, vagy személyesen vettem részt benne... Ebben az időpontban 
Itáliában voltam, s bár a dudari kutatómunka nemzetközi viszonylatban talán a legfontosabb 
kezdeményezésünk volt, egyszerűen nem tudtam elszakadni Rómától, hogy személyesen is jelen legyek.” (Buday 
György levele Csaplár Ferencnek 1970. július 10.) 
667

 Budayra a szegediek azért is rá voltak szorulva, mert ő kezelte a Művészeti Kollégium pénzét. 
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A táborozást megnyitó előadás szövegét magyarul megírta,
668

 és megtervezte a dudari mappát 

is, az azt díszítő térképpel együtt. Buday fontos szerepet játszott a dudari kutatás utóéletében 

is. 

Ami a külföldieket illeti, Tomori Viola számított még egy németországi vendégre: Herbert 

Bellmannra, aki Adolf Spamer berlini néprajzprofesszor tanársegédje volt. 
669

 

Érdekesen sokszínű azoknak a listája is, akiknek a neve az Institute of Sociology részéről 

felmerült, mint a dudari kutatás lehetséges résztvevői. Elsőként kell említenünk Mannheim 

Károlyt, aki ebben az időben a London School of Economics professzora és az Institute of 

Sociology tanácsának tagja volt. Dorothea Farquharson július 12-én jelzi Tomorinak, hogy 

esetleg ő is jön. Mannheim a Gellért Szállóban rendezett vacsorán a feleségével együtt ott is 

volt, de Dudarra már nem mentek el. Figyelemre méltó, hogy a neves angliai settlement, a 

Barnett House képviseletében is számítottak egy résztvevőre Miss C.V. Butler 

személyében.
670

 Dorothea Farquharson említ a lehetséges meghívottak között egy amerikai 

professzort is.
 671 

Valószínűleg Radhakamal Mukerjee-ről van szó,
672

 aki Patrick Geddes 

tanítványa volt, és a regionális szociológiában az ő eszméit képviselte.
673

 

Arról, hogy hogyan telt a falukutatás 10 napja, néhány korabeli beszámolót idézünk, az elsőt 

Tomori Violától:  

„Farquharson a falu földrajzi fekvését, növényi és állatvilágát dolgozta fel, továbbá pontos 

térképet készített Dudarról, a hivatalos nagy kataszteri térkép alapján. A többiek csoportokra 

oszolva először a község egyénin túli, közösségi struktúráit vizsgálták, hivatalos község, 

                                                           
668

 Az előadás szövege nem található meg az Institute of Sociology archívumában és nincs jele annak, hogy az 
angol fordítás elkészült volna, ugyanakkor Dorothea Farquharson szerepeltet egy Buday-szöveget a dudari 
kutatás kapcsán született dokumentumok listáján. 
669

 „Bellmann is nagyon érdeklődött a magyar néprajz után. Amikor megtudta a dudari kiszállás tervét, kérte, 
hogy ő is eljöhessen.”Tomori 1983:3-4. Bellmann számára Tomori szobát is foglalt Dudaron. (Boross-Márkusné 
2000: 212). 
670

 Tomori Viola neki is foglalt szállást Dudaron. 
671

 „Úgy számolunk, hogy Miss C.V. Butler is velünk tart majd az oxfordi Barnett House képviseletében, és lehet, 
hogy egy amerikai professzor is eljön a feleségével”. (Dorothea Farquharson levele Tomori Violának 1937. július 
29.) 
672

 Ugyanis Dorothea Farquharson, amikor a Dudart közvetlenül megelőző párizsi szociológiai kongresszusra 
intézte a szállásfoglalást, akkor Gwendolyn Shand és Ethel Ewart mellett Mukerjee számára rendelt feltételesen 
szobát (A Hotel de L’Avenir 1937. június 19-i visszaigazolása is a dudari kutatási dokumentációban található: 
LP/4/1/3/7/10/1 i. Ugyanitt egy június 9-i dátumú levélre utólag ráírt feljegyzésén Dorothea Farquharson 
ugyancsak a fent említett dudari résztvevőkkel és Gierlichs-szel közös listán szerepelteti Mukerjee-t. 
673

 Celarent 2013: 1737. Mukerjee 1937-ben járt vendégelőadóként neves amerikai és angol 
egyetemeken(Celarent 2013:1738). A meglehetősen termékeny Mukerjee-nek 1926-ban jelent meg két témába 
vágó könyve is: Mukerjee 1926a és 1926b. 
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egyház, iskola, paraszt képviselő- és végrehajtó testület, levente, önkéntes tűzoltó egylet, stb. 

Következő lépés volt a családok látogatása, magának a családi közösségnek a vizsgálata 

(mennyire él a család tudata az egyes tagokban, hány generáció emlékét őrzik, milyen 

formában, a család meghatározó szerepe az egyének életében, stb.) s legvégül jutottak el az 

egyénhez.”674  

Saját munkájukról Alexander Farquharson így nyilatkozott: „három csoportba osztva 

végeztük tanulmányainkat. Az egyik csoport geológiával és földrajzzal, a második a családi 

élettel, végül a harmadik csoport a népesedési statisztikával, a ki- és bevándorlás kérdéseivel 

foglalkozott.”
675

  

A napirendről Móricz Virág számol be: „Minden vendég más parasztcsalád 

„tisztaszobájában” kapott szállást. (…) A gazda nyitott tűzhelyes konyhájában reggeliztek. 

(…) Reggelitől ebédig házról házra járt a társaság, minden idegen mellett önkéntes tolmács 

segédkezett.
676

 (…) Ebédre a kocsmában találkozott a társaság, teára pedig a református 

tiszteletes nagy ebédlőjében. Itt mindennap felolvastak egy angolra fordított tanulmányt. (…) 

Vacsora után kendert törni, kukoricát fosztani, daloló lányokat hallgatni járt a társaság, 

utána pedig mindennap kikötöttek Teke László körjegyző vendégszerető lakásában, ahol jó 

somlói bor mellett hallgatták Bartók Béla gramofonlemezeit.”
677

 

Ez a napirend egészült ki a vendéglátók által rendezett különleges eseményekkel: eljátszották 

a lakodalmas szokásokat, és erdei pikniket is szerveztek a számukra.
678

  

Az utolsó napon, szeptember 17-én reggel a zirci apátság autóival és két hintóval Zircre majd 

onnan vonattal Veszprémbe utazott a társaság. 

„Veszprémben a polgármester küldött buszt és egy tolmácsot, hogy vigyenek bennünket körbe 

a városon. Veszprém gyönyörű kisváros, leginkább magas sziklákra épült réges-régen a 
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 Tomori 1937d: 272 
675

 Oláh Lilian 1937 
676

 Hogy ki kinek volt a tolmácsa, az csak részben derül ki a kutatási anyagokból. Bremner tolmácsa és 
szerzőtársa Reitzer Béla volt, Hansfordé Reitzer László, de Hansfordtól nem maradt meg írásos dokumentum. 
Dorothea Farquharson az őket elszállásoló Jakab családról Vajkai Rózsi tolmácsolásával szerezte az információit, 
a népzenei kutatómunka során viszont a gyűjtő Veress Sándor volt a kalauza. 
677

 Móricz 1937 – A beszámoló utolsó mondata szerint Veress magával vitte a Pátria hanglemezek frissen 
megjelent első sorozatát, és azt hallgatták is. A lemezek kísérőfüzete (Bartha 1937) megvan Angliában a dudari 
kutatási anyagok között. Keele: LP/4/1/3/7/10/3 ii 
678

 Alexander Farquharson természetesen erről is lelkesen nyilatkozott: „A falusiak csárdás-bemutatót 
rendeztek a tiszteletünkre, eljátszották a dudari lakodalmas szokásokat, a vőfély leánykérését. Utána együtt 
roptuk a csárdást.” Oláh 1937. - Ezekről az eseményekről külön beszámol Dorothea Farquharson is. (31. sz. 
dokumentum.) 
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törökök elleni védelem céljából. Építészete furcsa, de megkapó. Ellátogattunk a helyi 

múzeumba, ahol érdekes kiállítási tárgyakat láttunk, különösen a paraszti kultúra 

tárgyköréből. Láttuk a csodás parkot, majd végigvezettek bennünket a püspöki palotán, hogy 

a hátsó erkélyről gyönyörködhessünk a pompás kilátásban. Végül sietve megebédeltünk egy 

teraszos kávézóban.”
679

 

Veszprémben érzékeny búcsút vettek Teke László dudari jegyzőtől, majd visszautaztak 

Budapestre. Újságíróknak nyilatkoztak, Alexander Farquharsonnal és Richard Thurnwalddal 

rádióinterjú is készült.
680

 Budapestről Farquharsonék hazaindultak,
681

 Shand Hansforddal 

vonatozott Bécsig, majd Angliából október 1-én hazaindult Kanadába.
682

 Thurnwaldék 

látogatást tettek a Néprajzi Múzeumban.
683

 Ezt követően Eckert Irmával Kalocsára utaztak,
684

 

majd Thurnwald Szegeden is tartott előadást. 

Theodora Bremner néhány napig még Budapesten maradt Reitzer Béla társaságában.
685

 Tőle 

tudjuk, hogy Vajkai Rózsi szeptember 21-én kedden a lakásán látta vendégül azokat, akik 

akkor még nem utaztak el. Szeptember 23-án pedig Gierlichs szervezett hasonló találkozót a 

Gellért szállóban.
 686

 Ugyanezen a napon Gierlichs előadást is tartott a Magyar 

Társadalomtudományi Társulatban „A mai német népi szociológia” címmel.
687
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 Gwendolyn Shand levele édesanyjának 1937. szeptember 19. 
680

 „Farquharsonékkal több interjút is készítettek budapesti újságírók, és az elutazásuk napján lekésték az utolsó 
vonatot, mert rádiónyilatkozatot kellett adniuk. Elmentek a rádióállomásra, ahol reggel 8-kor felvették a 
beszélgetést; amit azután egy alkalmasabb időpontban sugároznak majd.” Shand levele uo. – A rádióinterjút 
október 7-én este sugározták (Tomori Viola Dorothea Farquharsonnak 1937. október 2.), Dorothea 
Farquharson október 22-én jelezte, hogy a szigetországban is jól lehetett fogni az adást.  
681

 Utolsó este Erődi-Harrach Béla még ajándékot küldetett nekik a szállodai szobájukba. Ez Dorothea 
Farquharson Erődi-Harrachhoz írt október 5-i leveléből derül ki. 
682

 Gwendolyn Shand levele édesanyjának 1937. szeptember 19. 
683

 Tomori 1937. szeptember 16-i levelében kéri meg Gundát, hogy majd fogadja Richard Thurnwaldot a 
Néprajzi Múzeumban (MTA KK Ms. 2348/301), majd 1937. október 11-i levelezőlapjában nyugtázza, hogy a 
találkozás létrejött: „Kedves Béla, örömmel hallom Magától és Thurnwaldtól is, hogy összebarátkoztak.” (MTA 
KK Ms. 2348/302). 
684

 Eckert 1937 
685

 Bremner és Reitzer között ugyanis Dudaron érzelmi kötődés is kialakult: Bremner beleszeretett Reitzerbe. 
Erről Bremner számol be Dorothea Farquharsonnak írott 1937. szeptember 23-i levelében. Bremner és Reitzer 
kapcsolatának alakulásáról a dudari kutatás utóéletének bemutatásánál még lesz szó. 
686

 Theodora Bremner levele Dorothea Farquharsonnak 1937. szeptember 23. Ez egyben az utolsó hír 
Gierlichsről. „Dr. Gierlichs nem válaszol a levelekre. Mióta Budapesten utolsó este beszéltünk vele, nem is 
hallottunk felőle, de úgy tudom, hogy távozásunk után még két hétig ott maradt a szállodában.” Dorothea 
Farquharson Gwendolyn Shandnek 1937. december 3. 
687

 Gierlichs előadását Társadalomtudomány c. folyóirat 1937/3-4 száma ismerteti: „A polgári társadalmat az 
osztálytagozódást áthidaló népi sorsközösség eszménye váltja fel és az igazság eszméjéből a pozitív 
tételezettség normatív elemét kihangsúlyozó jogállam helyébe a vezéri egyéniségre felépített totális állami 
szerkezet lép. Ezzel a társadalomtudomány tárgya és módszere is lényegesen átalakul. Empirikus és realisztikus 
jellege megmarad, sőt fokozódik, miután tárgyát többé nem a társadalom elvont kategóriái képezik, hanem a 
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6.4 Dudar után 

Hazaérkezésük után Dorothea Farquharson első dolga volt, hogy Tomori Violának köszönetet 

mondjon. 

„Nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy ilyen csodálatos élményben lehetett részünk Dudaron. 

Ha tudtam volna, hogy ennyire jó lesz, alighanem már az elutazás előtt belebetegedtem volna 

az izgalomba, de így most csak annyit tudunk mondani, hogy „Ó, azok a dudari napok!”. 

Reggelenként sokkal szívesebben hallgatnánk a kondás kürtjét, mint a mozdonyok sivítását a 

Euston állomáson. Egyszer még vissza kell mennünk Magyarországra, ha megszervez nekünk 

egy másik falukutatást a csoportjával.”
688

 

Ugyanebben a levelében újságolja, hogy németül elolvasta Móricz Sárarany c. regényét, és 

hogy az mennyire tetszett neki. Az angoloknak volt egy listájuk is a népi írók munkáiból, elöl 

azokkal a címekkel, amelyek megjelentek, vagy megjelenés előtt álltak.
689

 

Dorothea Farquharson Londonban elkezdte begyűjteni a Dudaron készült interjúk és 

tanulmányok kéziratait.
690

 Azt nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik szöveg mikor jutott 

el hozzá. Shand leveleiből kiderül, hogy ő több részletben küldte el a kéziratait. Shand-del 

fényképeket is cseréltek.
691

 Bremner és Reitzer Béla Budapesten feltehetően még közösen is 

dolgoztak az interjúk végső formába öntésén. A közös szövegeik egy részét beazonosíthatóan 

Bremner, másokat pedig egyértelműen Reitzer gépelte. Bremner visszatérte után Londonban 

felkereste Farquharsonéket, fotókat is vitt nekik. Dorothea Farquharson hamarosan 

hozzáfogott, hogy összeállítsa terepnaplóját a népdalgyűjtésről, ezt már szeptember 29-én 

jelzi Tomorinak. Október 22-én küldi a kéziratot Veressnek kiegészítés céljából, amit azonban 

a zeneszerző végül nem juttatott vissza. Ezért be kellett érnie azokkal a kottákkal és 

                                                                                                                                                                                     
német népi sorsközösség ténye, konkrétuma. Az értékelésmentes módszertisztaság elvét, amely vívmányt 
jelentett megalkotása idején, újból értéktelítettség váltja fel: az etikával és a politikával való szoros kapcsolat. 
Ahogy a törvénykezés alapja lett a népi igazságérzettel való megegyezés, akként a tudomány elfogadja az 
egyetemesen uralkodó politikai hiedelmek irányadó primátusát és csak az áltáluk megszabott határokon belül 
tartja fenn a szabad kutatás elvét." Idézi: Saád 1990: 280 
688

 Dorothea Farquharson Tomori Violának 1937. szeptember 29.  
689

 A lista az alábbi műveket tartalmazta: Móricz Zsigmond: Gold in Kote (Sárarany), Hinter Gottes Rücken (Az 
Isten háta mögött), Weisenmädchen (Árvalányok), Siebenbürgen (Erdély), Sei Gut (Légy jó mindhalálig – 
megjelenés előtt), Ungarn (regényantológia, Korn Verlag, Breslau 1936), Tamási Áron: Abel im Urvalde (Ábel a 
rengetegben – megjelenés előtt), Nyírő József: Uz Bence – megjelenés előtt). Magyar címmel szerepel: Illyés 
Gyula: Puszták népe, Erdei Ferenc: Futóhomok, Féja Géza Viharsarok (ceruzával áthúzva), valamint konkrét 
könyvcím nélkül Kodolányi János neve. (Keele LP 4/1/3/7/10/1 iv) 
690

 Közben, már 1937 októberében fényképeket küldött Dudarra a jegyzőnek és szállásadójuknak. 
691

 Dorothea Farquharson Gwendolyn Shandnek 1937. október 23. 
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dalszövegekkel, amelyeket az 1938-as Szegedi Kis Kalendárium közölt.
692

 A Kalendárium 

egy példányát Tomori küldte ki Londonba még 1937 végén.
693

 

Tomori október elején megírja a beszámolóját a Belügyminisztériumnak, erről tájékoztatja 

Farquharsonékat,
694

 majd kérésekkel fordul hozzájuk: ajánlólevelet kér tervezett amerikai 

útjához,
695

 és szeretne angol nyelvű cikket elhelyezni egy angliai folyóiratban.
696

 

Farquharsonék mindkét ügyet felkarolták, de végül Tomori egyik terve sem valósult meg.  

Dorothea Farquharson, értesülvén arról, hogy Buday hamarosan Londonba jön, már október 

22-én meghívja magukhoz. Budayt december végi érkezésekor Theo Bremner várja autóval, ő 

szerez neki szállást, majd pedig elviszi Budayt különböző társasági eseményekre.
697

 Buday 

hamarosan Farquharsonékkal is felveszi a kapcsolatot, már 1938. január 11-én látogatást tesz 

náluk.
698

 A kapcsolat gyakorlatilag Dorothea Farquharson élete végéig megmarad.
699

 Buday 

nyersfordítások elkészítésével segít a népzenei anyag összeállításában. Dorothea Farquharson 

Budayhoz írt leveleiből kiderül, hogy Buday a népzenei gyűjtésről készített terepnapló 

szerkesztésében is közreműködött.
700

 Emellett Buday közvetít a dudari házigazdákkal való 

levelezésben. Budayt kezdettől fogva próbálják bevonni az Institute of Sociology szakmai 

munkájába, konferenciákra és terepmunkákra is hívják.
701

 Buday néhány rendezvényükön 

                                                           
692

 Szegeden már pár nappal a hazaérkezésük után felvetődött a gondolat, hogy a következő évi Kis 
Kalendáriumba Veress dudari gyűjtéséből kellene dalokat válogatni. Lásd Gáspár Zoltán datálatlan levelét 
Buday Györgynek (1937. szept. 17. után). 
693

 Alexander Farquharson 1937. december 30-án ír köszönő levelet Tomori Violának. 
694

 Tomori Viola Dorothea Farquharsonnak 1937. október 2. Ehhez az anyaghoz Tomori szeretett volna 
hozzátenni egy rövid kiegészítést az angoloktól, amit nem kapott meg időben, így lemondott róla. Tomori 
jelentése viszont eljutott Londonba, egy példánya megtalálható az Institute of Sociology archívumában. 
695

 Az ajánlást meg is kapja, Tomori második amerikai útjára azonban nem került sor. 
696

 Farquharsonék ebben is támogatásukról biztosítják. Tomori Malinowski folyóiratára, a Slavonic Review-ra 
gondolt, de levelezőtársa az Institute of Sociology saját folyóiratában, a Sociological Review-ban való 
megjelenést szerette volna inkább. Végül ebből a tervből sem lett semmi. Az erre vonatkozó levelezés 1937. 
október 16. és október 22. között folyt. 
697

 Buday angliai tartózkodásának első időszakában napi kontaktusban voltak. Buday angliai levelezéséből és az 
emigrációban vezetett határidőnaplójából, amelyeket az OSZK kézirattára őriz (432-es fond) kiderül, hogy 
kettejük kapcsolata változó intenzitással Bremner élete végéig fennmaradt, sőt közvetlenül a 2. világháború 
után - Reitzer ekkor már halott -, 1946 környékén egy ideig együtt is éltek. 
698

 Erről tanúskodik Buday György 1938-as határidőnaplójának bejegyzése. Forrás: OSZK Kézirattár 432-es fond. 
699

 Alexander és Dorothea Farquharson Budayhoz írt levelei fennmaradtak (OSZK Kézirattár 432-es fond). 
700

 Sajnos a Buday által megszerkesztett változatnak nem sikerült a nyomára bukkannunk. 
701

 Például a Le Play House franciaországi konferenciájára (Scots College of Social Science, Montpellier 1938. 
szeptember 9-19), és téli előadássorozatára (Winter School of Sociology and Civics, 1938. december 30- 1939. 
január 6.), Lewis Mumford londoni előadásaira 1946 nyarán, majd már a háború után az Institute of Sociology 
Ghent-i kutatóútjára (1947. április 1-8.) Ezeket a meghívásokat Buday határidős munkáira való hivatkozással 
rendre elhárítja. 
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valóban részt vett, pl. egy nevezetes vitadélutánon, melynek főszereplői Malinowski, 

Radcliffe-Brown és Morris Ginsberg voltak.
702

 

Theodora Bremner annak érdekében, hogy Reitzerrel való kapcsolatát rendezni tudja, 1938-

ban kétszer is Magyarországra utazott: járt Szegeden, találkozott Reitzer családjával és baráti 

körével, köztük a Művészeti Kollégium tagjaival.
703

 Reitzert azonban ekkor nem tudta 

rávenni, hogy megpályázza az általa előkészített angliai ösztöndíjat.
704

 

Farquharsonék a nekik szállást adó Jakab családdal is tartották a kapcsolatot. Fennmaradt 

Dorothea Farquharsonnak egy datálatlan német nyelvű levélfogalmazványa, feltehetően 1937 

őszéről, amelyet Teke Lászlónak címzett, amiből kiderül, hogy elküldték a Jakab családról 

készített fotókat, csak éppen rossz címre, egy másik dudari Jakab családhoz.
705

 1938-ban ők is 

kaptak Jakab Jánoséktól leveleket. Ezek lefordításában és megválaszolásában Buday 

segédkezett.
 706

 Ez a levélváltás nincs meg, viszont Dorothea Farquharson idéz belőle 

Jakabékról szóló tanulmánya utóiratában. 

A jegyző a dudari találkozó első évfordulóján, majd 1939-ben húsvétkor is képes 

levelezőlapot küldött Farquharsonéknak.  

A 2. világháború kitörésével a magyarországiakkal való kapcsolattartás gyakorlatilag 

ellehetetlenült. Viszont a háború után Jakabék újra jelentkeztek. Az 1946. január 24-én 

Dudaron feladott levél - New York érintésével - 1946. márciusában érkezett meg Malvernbe, 
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 A téma: A funkció fogalmának használata a szociológiában. Az eseményre 1938. június 17-én került sor. Erről 
Buday 1938. június 27-i levelében számol be Tomori Violának. 
703

 Tomori Viola így számol be erről későbbi visszaemlékezéseiben: „Az angolokkal meleg barátságot kötöttünk, 
és Miss Theo Bremner a kutató csoport egyik tagja, aki hozzám legközelebb állt korban a javarészt idősebb 
kutatók között, még később is meglátogatott Pesten, amikor már a Szociálpolitikai Intézet munkatársa voltam 
ÁDOB-os minőségemben.” (Tomori 1938: 10 - ÁDOB= Állástalan Diplomások Országos Bizottsága) 
704

 A részletes történet Reitzer későbbi tragikus sorsa ismeretében (munkaszolgálatosként ölték meg 1942 
decemberében) különös fényt kap, bemutatása azonban nem lehet dolgozatunk tárgya. A történtek 
rekonstruálhatók Buday György angliai levelezéséből (OSZK Kézirattár 432-es fond). Reitzer csak mérsékelten 
viszonozta Bremner érzelmeit, és hosszabb angliai tartózkodást csak azután tartott elképelhetőnek, ha állását a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál véglegesítik. Erre 1938 végén került sor. Ezzel majdnem egyidőben 
azonban már a II. zsidótörvényt is beterjesztették a parlamentben. Reitzer csak ezek után, 1939 januárjában 
határozta el magát az angliai kiutazásra, de ekkor már elkésett, a körülmények immár Angliában sem voltak 
megfelelőek Reitzer fogadására. Reitzert ebben az időszakban egyébként Magyarországhoz kötötte az is, hogy 
Bibóval együtt a Márciusi Front 1938. évi programján dolgozott. Lásd Huszár 1991, különösen 53., 61-64. és 
132-133. old.  
705

 Dorothea Farquharson Teke Lászlónak. London cca. 1937. október 
706

 Dorothea Farquharson 1938. január 14-én kéri meg Budayt, hogy fordítson le egy Jakabéktól érkezett 
levelet. (Dorothea Farquharson levele Buday Györgynek 1938.01.14.). Tudjuk, hogy a válasz Dudarra Buday 
fordításában január 20-án már elment. (Dorothea Farquharson levele Buday Györgynek 1938.01.20.) 1938. 
február 20-án és május 7-én Dorothea Farquharson újabb fordítások ügyében ír Budaynak, ami azt jelzi, hogy 
újabb levelek érkeztek Dudarról. 
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az Institute of Sociology akkori székhelyére. A levelet eredetiben nem, de Buday György 

angol fordításában ismerjük.
707

 Erre Dorothea Farquharson 1946. július 4-én válaszolt.
708

 

Majd 1947 tavaszán újabb levél érkezett Jakab Jánosnétól.
709

 

Budayval a háború alatt sem szűnt meg teljesen a kapcsolat. 1942 karácsonyára Buday saját 

készítésű üdvözlőlapját küldte Farquharsonéknak, ebbe a Jézus a vízen jár c. metszetét 

ragasztotta.
710

 Buday fametszetes levelezőlapon értesítette Farquharsonékat angliai 

lakcímváltozásáról.
711

 Farquharsonék ugyancsak megőrizték Buday az ünnepi szokásokat 

bemutató, saját maga által illusztrált húsvéti és karácsonyi üdvözlőlapjait, és Buday „Jeanne 

d’Angleterre” című fametszetét is a Times Literary Supplement 1941. december 13-i 

számának címlapjáról.
712

 A dudari kutatási anyagok sorsa szempontjából érdekes információt 

közöl Dorothea Farquharson Budayval 1945 januárjában: „Az összes dudari tanulmányunkat 

és a térképeket elküldtem a szövetséges erők parancsnokságának, és úgy hallom, nagyon 

értékes a számukra.”
713

 A háború utáni magyarországi belpolitikai helyzetről és a Művészeti 

Kollégium tagjainak, valamint a dudari kutatás többi magyar résztvevőjének a sorsáról is 

Budaytól tájékozódnak. Ortutay 1946. novemberi londoni útja alatt szerettek volna vele is újra 

találkozni.
714

  

Az 1956-os forradalom leverése után Dorothea Farquharson ismét Budaytól érdeklődik közös 

magyarországi barátaikról. Bár a személyes kontaktus Buday és Farquharsonék ill. Buday és 

Theo Bremner között ezután is fennmarad, ezt a levélváltást tekinthetjük a Szegedi Fiatalok 

Művészeti Kollégiuma és az Institute of Sociology között két évtizeddel azelőtt kialakult 

kapcsolat szimbolikus lezárásának.
715

 

* * * 

                                                           
707

 Lásd Buday György levelét Dorothea Farquharsonnak. 1946. július 1. Az eredeti levélnek csak a borítékja 
maradt meg. 
708

 Dorothea Farquharson Jakab János családjának. Malvern, 1946.július 4. 
709

 Ezt a levelet szintén Buday György fordításában ismerjük, Dorothea Farquharsonnak küldött 1947. március 
30-i leveléből. 
710

 LP 4/1/3/7/10/1 i 
711

 LP/4/1/3/7/10/2 ix - Dorothea Farquharson ezt egy külön lapra felragasztotta. Lehet, hogy ezt szánta a 
Dudar kötet tartalomjegyzékében szereplő másik Buday-illusztrációnak. 
712

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix - További magyar vonatkozású újságkivágásokat is elraktak ebből az időszakból: 
Stein Aurél nekrológját a Times 1943. október 28-i számából, és Moholy-Nagy Lászlóét az 1946. december 7-i 
Times-ból. (Keele LP/4/1/3/7/10/2 viii) 
713

 Dorothea Farquharson levele Buday Györgynek 1945. január 19. (Forrás: OSZK Kézirattár 432-es fond). 
714

 A találkozás végül nem jött létre. Ortutay, a Magyar Rádió akkori elnökeként a BBC meghívására volt 
hivatalos látogatáson Londonban. 
715

 Lásd Buday György 1956. november 27-i levelét Dorothea Farquharsonnak. 
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Magyarországon a korabeli sajtóvisszhangtól eltekintve
716

 a dudari falukutatás emléke hosszú 

időre feledésbe merült. Több mint három évtized után először Csaplár Ferenc adott hírt róla 

egy 1971-es cikkében.
717

 Csaplárnak négy évvel azelőtt jelent meg monográfiája a Szegedi 

Fiatalok Művészeti Kollégiumáról,
718

 ennek írása közben került kapcsolatba a Londonban élő 

Buday Györggyel.
719

 Tőle és Tomori Violától kapta azoknak az információknak a legjavát, 

amelyeket beépített 1971-es tanulmányába.
720

 Buday a Dudaron gyűjtött kutatási anyagok 

létezéséről is tájékoztatta Csaplárt: „A Le Play House máig is összegyűjtve őrzi nemcsak az 

előadásokat, de a résztvevők tanulmányait, fényképanyagát, népszokásokat (ez utóbbiakat én 

fordítottam le nekik angolra.) Mrs. Dorothea Farquharson még él: épp tegnap küldtem el neki 

az Ortutay ’Festschrift’ különlenyomatát.”
721

 Furcsa, sőt érthetetlen, hogy erről a tényről 

Csaplár nem tesz említést a dudari kutatásról szóló írásában, és 2007-ben bekövetkezett 

haláláig sem osztotta meg senkivel erről való tudását.
 722

 

Dudarra legközelebb az 1980-as években irányult a magyarországi társadalomkutatók 

figyelme. Vági Gábor a Népművelési Intézet keretei között az ELTE hallgatóinak 

bevonásával szervezett falukutató tábort 1983-ban, amelynek az indíttatását és legfőbb 

vonatkoztatási pontját az 1937-es falutanulmányozás adta.
723

 Ebből az alkalomból a 

Népművelési Intézet „belső használatra” több szöveget is megjelentetett a régi kutatás 

dokumentumaiból,
724

 kiegészítve ezt Tomori Viola visszaemlékezéseivel.
725

1985-ben jelent 

meg Lengyel András alapvető fontosságú tanulmánya az 1937-es dudari események 

történetéről,
726

 majd a következő évben kiadták a kutatás akkor ismert dokumentumait.
727

  

A szegedi József Attila Tudományegyetem közművelődési titkársága 1987-ben az 50. 

évforduló tiszteletére rendezett újabb táborozást Dudaron, amelyre Tomori Violát 
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 Ebből szemlézik Lengyel-Simon 1986: 189-219 
717

 Csaplár 1971a 
718

 Csaplár 1967. A kötet írásakor a dudari kutatás még nem került Csaplár látókörébe, arról a könyvben említés 
sem történik. 
719

 Barátsággá mélyülő, a 80-as évekig tartó levelezésük dokumentumait a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. PIM 
2007/44/15/1-50 
720

 Csaplár 1971a 
721

 Buday György levelezőlapja Csaplár Ferencnek 1970. július 10. 
722

 Úgy tűnik, Csaplár valamilyen oknál fogva nem tartotta fontosnak, taktikusnak, vagy időszerűnek, hogy 
ezeknek a kutatási anyagoknak utánajárjon. Gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy erre kísérletet sem tett, 
hiszen akkor ennek nyoma lenne a Budayval folytatott levelezésében.  
723

 Ez egyértelműen kiolvasható az ezzel kapcsolatban megjelent dokumentumokból. (F. Almási 1983 és Vági 
1983) 
724

 Mohácsi 1983, Reitzer 1983, Tomori 1983b. - Ezek a kiadványok 60 stencilezett példányban készültek az 
intézet házinyomdájában. 
725

 Tomori 1983a 
726

 Lengyel 1985 
727

 Lengyel-Simon 1986 
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meghívták.
728

 Tomori Viola 1937-es, Magyar Szemlében közölt beszámolója az 1986-os kötet 

után megjelent egy, a 30-as évek falukutatásairól szóló 1993-as tanulmánykötetben is.
729

  

Tomorival a 90-es évek elején Deborah S. Cornelius, Kelet-Európa 20. századi történelmével 

foglalkozó amerikai történész vette fel a kapcsolatot. Az ő kezdeményezésére, Tomori 

bábáskodása mellett jelent meg a dudari előadások kétnyelvű kiadása a kutatás 60. 

évfordulójára.
730

 A Száz Magyar Falu Könyvesháza sorozat Dudarról szóló kötete is 

kiemelten foglalkozott a külföldi kutatók 1937-es látogatásával.
731

.  

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Szociológia Tanszéke 2012-ben 

a 75. évforduló alkalmából szervezett terepgyakorlatot Dudarra.
732

 Jelen sorok írója az 

eredmények kötetbe rendezése során bukkant rá, szinte véletlenül az utolsó előtti előtti 

békeévben folytatott régi falukutatás eredeti anyagainak a nyomára. Így születhetett meg ez a 

disszertáció is. 
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 Gulyás Gyula és Gulyás János ekkor Tomori Violával is készített filmes interjút, amely még az 
utómunkálatokra vár (Gulyás Gyula személyes közlése). 
729

 Erdész 1993: 188-193 
730

 Trencsényi 1997. A kötet kétnyelvű bevezető tanulmányát is Cornelius írta (Cornelius 1997). Figyelmet 
érdemel Voigt Vilmos recenziója erről a kötetről (Voigt 2001). 
731

 Boross – Márkusné 2000. A kötet lényeges új adalékokkal szolgált a kutatás eseménytörténetéhez, 
elsősorban Acsay József a falu akkori református lelkészének iratanyaga alapján. Sajnos ezek a dokumentumok 
jelen munka megírása idején - minden erre irányuló igyekezet ellenére - nem voltak fellelhetőek. 
732

 Az ebből született könyv (Lencsés – Feleky 2013) külön tanulmányokban foglakozik az 1937-as kutatás két 
résztvevőjével: Tomori Viola pszichológiai nézeteinek aktualitásával és Veress Sándor pályaképével (Szokolszky 
2013 és Lencsés 2013). 
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7. Az Institute of Sociology dudari kötetének rekonstrukciója 

A dudari kutatás fennmaradt dokumentációja alapján egyértelmű, hogy Dorothea Farquharson 

a dudari kutatás anyagainak nagy részét, valamint saját terepnaplóját kéziratos formában 

kötetbe rendezte, és be is köttette, abban a reményben, hogy egyszer talán talán majd 

nyomtatásban is meg tudják jelentetni.
733

 Erre – az Institute of Sociology hanyatlása, és a 

világháborús körülmények miatt – nem kerülhetett sor. Sőt, bár mintegy másfél ezer oldalnyi 

Dudarral kapcsolatos iratanyag fennmaradt az Institute of Sociology archívumában, éppen a 

kéziratok első példányát tartalmazó kötet és a terepnapló végleges változata nincsen meg. 

Megvan viszont a tanulmánykötetnek a kézzel írt tartalomjegyzéke, amely utólagosan beírt 

oldalszámokat is tartalmaz. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy az anyag – vagy legalább egy 

jelentős része - ténylegesen összeállt.
734

 Ugyanezt igazolja egy cédula is a dudari 

dokumentációból, amelyen az olvasható, hogy: „Magyarország 1937, kiegészítő feljegyzések 

és dokumentumok, 2 kötet bekötve már Keele-ben, az egyik címe: Dudar.
 735

  

A Dudar című kötetnek a kézzel írt tartalomjegyzéke is fennmaradt. Ennek a fotóját – a 

fontosságára való tekintettel ebbe a fejezetbe beillesztjük. 

A második anyag minden bizonnyal a népdalgyűjtés során készített terepnapló, amint ez 

Dorothea Farquharson egy 1948-as előadásából kikövetkeztethető, ugyanis ott nem csak a 

kéziratos tanulmánykötetből hivatkozik konkrét oldalszámokra, hanem Veress Sándor 

fényképe kapcsán az általa készített terepnaplóból is. Egy másik feljegyzésben a 

tanulmánykötet elkészült I. részéből kimaradt anyagok tartalomjegyzékszerű listáját találjuk 

némi átfedésben azzal, ami már az I. kötetbe belekerült.
736 

Ennek hátoldalán is a következő 

                                                           
733

 A kötetbe rendezés során Dorothea Farquharson a szövegeket újragépelte, vagy gépeltette, és ennek során 
a magyar szerzőktől kapott angol nyelvű előadásszövegeket nyelvileg is stilizálta. Ezek a „javítások” azonban 
rendkívül tanulságosak abból a szempontból, hogy – megfelelő előismeretek hiányában, ill. kulturális 
félreértésekből adódóan - nemegyszer tartalmi módosulásokat, sőt helyenként torzulásokat is eredményeztek. 
Ortutay dudari előadása angol nyelvű szövegének közreadásakor - az eredeti változat megtartása mellett - 
megkíséreltem szemléltetni ezt a jelenséget. (Lencsés 2016) 
734

 Ezzel összhangban Dorothea Farquharson a Jakab családhoz írott 1946. július 4-i levelében ezt írja: 
„Készítettünk egy alapos leírást Dudarról, amit legépeltünk és „Dudar” címmel beköttettük. Benne van az összes 
fénykép, amit csináltunk, bemutatjuk a falut és mesélünk az Önökkel töltött szép napokról. Tartalmazza 
azoknak a daloknak kottáit is, amelyeket Veress professzor jegyzett fel, amikor házról házra jártunk. Remélem, 
hogy egyszer nyomtatásban is meg tudjuk jelentetni a kötetet, és akkor az emberek megtudják, milyen boldog 
magyar falu volt Dudar egykoron.” 
735

 „Hungary, 1937, Suppementay notes & records. 2 volumes bound & aleady at Keele – one entitled Dudar.”- 
Keele LP 4/1/3/7/10/1 v 
736

 Ehhez a datálatlan listához egy Malvernben írott, valószínűsíthetően 1941. decemberéből származó rontott 
levélfogalmazvány papírját használta fel Dorothea Farquharson. Az Institute of Sociology és a Le Play House 
székhelye 1940 és 1946 között volt Malvernben. 
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megjegyzés olvasható: „Study of a Hungarian Village Vol I. Gone to be bound”. Vagyis az 

első részt elvitték beköttetni, és ez a lista tartalmazza a II. kötetbe szánt szövegeket.
 737

 

És bár a bekötött és lapszámozással ellátott kéziratos I. kötet - a terepnapló végső változatával 

együtt – lappang, a folytatás pedig valószínűleg el sem készült ilyen formában, a két 

tartalomjegyzékben szereplő szöveges anyagok másodpéldányai mind megvannak.  

A legnagyobb veszteséget kétségtelenül az I. kötetbe és a terepnaplóba bekerült szövegek 

illusztrációs anyaga jelenti. Több helyen van utalás fényképekre, amelyek a kötetekbe 

bekerültek, de a szövegek fennmaradt kézirataiban illetve másodpéldányaiban ezek nem, vagy 

csak elvétve találhatók meg. Maradtak ugyan fenn fotók a kutatási dokumentáció különböző 

részeiben, azonban ezek szórványosak (a legtöbb esetben a fényképek hátoldalán jelzik is, 

hogy ezek másodpéldányok), és sok esetben nem egyértelmű, hogy pontosan hová tartoztak 

volna. Kivételt képeznek Gwendolyn Shand kanadai otthonában megőrződött fotói, aki azokat 

címmel és kommentárral is ellátta.
738

 

A dudari kutatás fennmaradt anyagainak sorrendjét a fenti két lista alapján állítottuk össze.  

A lappangó I. kötetbe került anyagokkal kezdjük, és azokat az ott megadott sorrendben 

szerepeltetjük. Kivételt képez ez alól Buday György üdvözlő levele. Buday neve Dorothea 

Farquharsonnál ugyan csak a második listában szerepel, ám úgy gondoljuk, ennek csupán az 

az oka, hogy az I. kötet összeállításakor nem állt rendelkezésre angol nyelvű fordítás. 

Egyértelmű, hogy műfaja és tartalma alapján ez kívánkozik a dudari falukutatás eredményeit 

bemutató kötet élére. Figyelemre méltó, hogy Dorothea Farquharson vegyesen szerepelteti 

saját szövegeiket, és – a szerinte legjobban illeszkedő helyre besorolva – a Szegedi Fiatalok 

által előkészített előadásokat.
 739

 Ez is jelzi, hogy a két csoport szellemi teljesítményét 

szervesen összetartozónak gondolta, amelyek jól kiegészítik egymást. Néhány fennmaradt 

szöveg nem szerepel egyik tartalomjegyzékben sem. Mi azonban ezeket is beillesztettük a 

megfelelő helyre. 

                                                           
737

 Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
738

 A dudari kutatással összefüggésben – az előkészítés során, illetve a helyszínen született képanyagból (fotók, 
térképek és rajzok) disszertációnk képmellékletében közlünk ízelítőt. Mellékletünk kizárólag illusztrációs célokat 
szolgál, a vizuális anyagok elemzésével dolgozatunkban nem foglalkozunk. 
739

 Bár a szövegek tartalma alapján ez néhány helyen kisebb korrekcióra szorult volna, többnyire tartottuk 
magunkat a Dorothea Farquharson által megállapított sorrendhez. 
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A dudari kutatási anyagokat tartalmazó kéziratos kötet tartalomjegyzéke
740

 

                                                           
740

 Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
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Az általunk összeállított sorrend a fentiek alapján így alakul: Buday György üdvözlő levele 

után az angolok által összeállított kéziratos I. kötet anyaga következik kisebb 

kiegészítésekkel. 
741

 Elsőként Dorothea Farquharson bevezetője olvasható (A).  

A tartalomjegyzék ennek a vázlatpontjait is megadja: a címlapon Buday Dudart ábrázoló 

fametszete (1), majd a Szegedi Fiatalok meghívása (2), a résztvevők felsorolása (3) és az 

utazás leírása következik Londontól Dudarig, külön kitérve a zirci apátságban tett látogatásra. 

Ehhez a bevezető szöveghez hozzáfűztük Dorothea Farquharson (B)-vel jelölt általános 

megjegyzéseit Dudarról,
742

 viszont önálló dokumentumként szerepeltetjük a Tomori Viola 

belügyminisztériumnak küldött jelentését, amelyet Dorothea Farquharson részletesen idéz az 

előző szövegben. 

Ezt követi Dorothea Farquharson esszéje, az Impresszionista kép Dudarról (C), amely a 

címének megfelelően a szerzője általános benyomásait rögzíti a faluról. 
743

 

Ezután következnek a családtanulmányok (D). A sort Theodora Bremner és Reitzer Béla 

közösen írt összefoglaló tanulmánya nyitja, majd a családtanulmányokhoz használt kérdőív 

jön.
744

 Itt célszerűnek láttuk felcserélni a sorrendet, hiszen a tanulmány szorosan igazodik a 

kérdőív előzetesen lefektetett szempontrendszeréhez. Dorothea Farquharsonnak az őket 

vendégül látó Jakab családról szóló leírása következik, majd Gwendolyn Shand riportjai 

Földesi Lajos és Földesi Pál családjáról, továbbá a Horváth és Török családról. Theodora 

Bremner és Reitzer Béla szövegei Postás Jakab Pált és Varga Józsefet mutatják be. Dorothea 

Farquharson listája a családtanulmányokról itt véget ér, viszont van még néhány szöveg, 

amely tartalmilag szintén ide való: Ethel J. Ewart beszámolója Kovács B. Mihály családjáról, 

valamint további három interjú Bremner és Reitzer tollából: egy mezőgazdasági 

bérmunkással, a bábaasszonnyal és egy áccsal.
745

 

Külön pontként szerepel Dorothea Farquharson tartalomjegyzékében a falusi ipar és 

kereskedelem (E). Ez Gwendolyn Shand önálló munkája, amely tizenegy alfejezetben járja 

körül a témát. 

                                                           
741

 Az I. kötetbe szánt szövegek Dorothea Farquharson betűjellel is ellátta, ezeket zárójelben közöljük. 
742

 Ez lett a 2. sz. dokumentum. 
743

 Az angolok eredetileg ide tették volna Reitzer Béla dudari előadásának szövegét, de végül másutt találtak 
neki alkalmasabb helyet. 
744

 Dorothea Farquharson listáján ezt követően még egy fametszet szerepel, nem tudjuk, melyikre gondolt. 
745

 Az ácsról szóló szöveget Dorothea Farquharson a címe alapján egy másik lapon a falusi iparhoz sorolta, de a 
tartalma alapján itt a helye, mert az interjúalany valójában nem ácsként dolgozik, a szöveg a napszámosok 
életkörülményeit írja le. Amiatt sem illik a falusi iparról szóló blokkba, mivel az teljes egészében Gwendolyn 
Shand munkája. A bábasszonnyal készült interjút pedig azért is érdemes itt szerepeltetni, mert Reitzerék a 
családi életről szóló összefoglaló tanulmányban hivatkoznak arra, amit a bábaasszonytól megtudtak. 



130 
 

Az angolok által összeállított I. kötet Reitzer Béla előadásával (F) és Gwendolyn Shand 

kivándorlásról szóló tanulmányával (G) zárul.
746

 A felsorolt szövegekhez oldalszámok is 

tartoznak, ami egyértelműen jelzi, hogy a kutatási anyagoknak ez a része valóban összeállt 

kötet formájában. 

Ezután az angolok által tervezett folytatáshoz tartozó szövegek következnek. Ezeknek a 

tartalomjegyzéke valamivel vázlatosabb.  

 

A dudari kutatási anyagok egy részének listája (1941 körül)
747

 

                                                           
746

 Shand az emigration szót használja, valójában az Amerikába munkavállalás és vagyongyűjtés céljából 
kiutazó, de ott végleg nem feltétlenül letelepedni kívánó emberekről van szó.  
747

 Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
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Ide került volna Buday György előszava, majd egy újabb bevezetés Dorothea és Alexander 

Farquharsontól.
748

 A természeti adottságokat bemutató fejezet
749

 után az eredetileg Political 

Administration (Politikai intézményrendszer) c. rész a kevésbé informatív General Review 

(Általános áttekintés) nevet kapta, a lista a szöveg kilenc vázlatpontját is felsorolja. A falu 

politikai-közösségi életével foglalkozik még az angolok által figyelmen kívül hagyott három 

szöveg is: a falusi bíróval készült interjú, valamint a tűzoltóbrigád és a leventeszervezet 

leírása, továbbá a szegénygondozásról írott néhány mondat - ezeket ide illesztettük be. 

Ezután az iskolában tett látogatás következik, majd Tomori Viola előadása a magyar 

parasztság lélektanáról. A falu vallási életével négy szöveg foglalkozik.
 750

 Dorothea 

Farquharson láthatóan bizonytalan a bábaasszonnyal és a mezőgazdasági bérmunkással 

készült interjúk helyét illetően. Ezeket – mint már jeleztük – tartalmi megfontolásokból és a 

szerzőik okán is a családtanulmányokhoz soroltuk át. 

A folklór címszó alá tartozó szövegek képezik a következő egységet a tartalomjegyzék-

vázlatban: Ortutay és Bartók előadása, majd a Dudaron hallott népdalok, vagyis Dorothea 

Farquharson terepnaplója. A falu közösségi életéhez kapcsolódó két anyagot, a vendégek 

kedvéért megrendezett erdei piknik és falusi lakodalom leírását Dorothea Farquharson a 

népszokásokhoz sorolta, ezért ezeket ide – a néprajzi tanulmányok elé - illesztettük be. 

                                                           
748

 Ez a szöveg nincs meg, valószínűleg el sem készült. 
749

 Ez csak vázlatos formában maradt fenn, az ott felsorolt mellékletek nagy része is hiányzik. Vázlatos jellege 
miatt és tartalmi szempontból is célszerűbbnek láttuk a falu társadalmi életét bemutató fejezetek utánra 
helyezni. 
750

 A vallás, mint társadalmi háttér c. tanulmány, a lelkipásztorral készült interjú, valamint a vasárnapi 
istentiszteletről készült két beszámoló. 
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A dudari kutatási anyagok egy részének listája (1941 körül) - folytatás
751

 

A második tartalomjegyzék-vázlat második oldalán felül olyan anyagok vannak, amelyek 

bekerültek az I. kötetbe.
752

 Alulra pedig az eddig be nem sorolt szövegek kerültek: Viski 

Károly és Kerék Mihály előadása,
 753

 valamint Bobula Idának egy tanulmánya.
754

 Ezt követi a 

Dudar természeti adottságairól szóló vázlat. 

                                                           
751

 Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
752

 A családtanulmányok és Shand írása az emigrációról. 
753

 Reitzer előadása is itt van, talán figyelmetlenségből, hiszen az bekerült az I. kötetbe. 
754

 Bobula 1937 - Bobula Ida szövege kilóg a sorból, mivel nem Dudaron, és nem is Dudarra készült, és szerzője 
nem is volt ott a falukutatáson. Francia nyelven írott tanulmánya (La femme hongroise) a nők szerepéről szól a 
magyar történelemben. Bobula Ida abban az időszakban a magyarországi nőmozgalom fontos alakja volt, 
személyes kapcsolatban Farquharsonékkal. Dorothea Farquharson beszámolója szerint a Gellért Szállóban 
tartott szeptember 7-i vacsorán is ott volt. Jelzésértékű tehát, hogy a korabeli magyar társadalmat bemutató, 
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A dudari kutatási anyagokat tartalmazó, általam rekonstruált kötet tartalomjegyzéke, azaz az 

írások tematikusan csoportosított listája tehát így néz ki:
755

 

Dudar – Tanulmány egy magyar faluról 

1. Buday György: Levél a résztvevőkhöz 

2. Dorothea Farquharson: Bevezetés – Általános megjegyzések Dudarról 

3. Tomori Viola: Hivatalos jelentés a Magyar Belügyminisztérium számára 

4. Dorothea Farquharson: Impresszionista kép Dudarról 

5. Előzetes kérdéssor a családtanulmányhoz 

6. Theodora Bremner - Reitzer Béla: Tanulmány a dudari családok életéről 

7. Dorothea Farquharson: Jakab János családja 

8. Gwendolyn Shand: Földesi Lajos családja 

9. Gwendolyn Shand: Földesi Pál családja 

10. Gwendolyn Shand: Horváth család 

11. Gwendolyn Shand: Török Gyula családja, Kisdudar 

12. Theodora Bremner – Reitzer Béla: Interjú a 83 éves Postás Jakab Pállal 

13. Reitzer Béla: Varga József 

14. Ethel J. Ewart: Kovács B. Mihály családja 

15. Theodora Bremner – Reitzer Béla: Interjú egy mezőgazdasági bérmunkással 

16. Theodora Bremner – Reitzer Béla: Interjú a bábaasszonnyal 

17. Theodora Bremner - Reitzer Béla: Interjú egy áccsal 

18. Gwendolyn Shand: Tanulmány a falusi iparról és kereskedelemről 

    1. Deutsch Dezső kereskedő 

    2. Kiss József cipész 

    3. Mayer János pék 

    4. Kerpen Mórné kocsmáros 

    5. Kovács [Dávid] kocsmáros 

    6. Kis József hentes 

    7. Király Péter kocsmáros 

    8. A gabonalerakat 

    9. A tejgyűjtő 

    10. Bittmann István cipőkészítő és vegyeskereskedő 

    11. Néhány általános észrevétel 

19. Reitzer Béla: Szerkezeti változások a magyar paraszttársadalomban (előadás) 

20. Gwendolyn Shand: Kivándorlás 

21. Intézményrendszer - Általános adatok 

22. Reitzer Béla – Theodora Bremner: Interjú a községi bíróval 

23. Ethel J. Ewart – Gwendolyn Shand: A tűzoltóbrigád 

24. Reitzer László: Jegyzetek a dudari levente-szervezetről (24.1) és a dudari 

szegénygondozásról (24.2) 

25. Látogatás az iskolában 

26. Tomori Viola: A magyar parasztság lélektana (előadás) 

                                                                                                                                                                                     
kifejezetten erre a célra, magyar szerzők által írott tanulmányok között Dorothea Farquharson ezt a szöveget is 
számon tartja. Mi azonban a végleges listából kihagytuk. 
755

 A főcím (Dudar, Hungary - The Study of a Hungarian Village) az eredeti listán szerepel, a szövegek sorszámát 
mi adtuk. A kapcsos zárójeles részek a saját kiegészítéseink.  
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27. [Theodora Bremner – Reitzer Béla]: A vallás, mint társadalmi háttér Dudaron 

28. Theodora Bremner-Reitzer Béla: Interjú a falu lelkipásztorával 

29. Ethel J. Ewart: Az istentisztelet 

30. Gwendolyn Shand: A dudari templom 

31. Dorothea Farquharson: A falusi lakodalom és az erdei piknik 

32. Ortutay Gyula: A magyar folklór (előadás) 

33. Bartók Béla: A magyar parasztzene (előadás) 

34. Dorothea Farquharson: A paraszti élet tanulmányozása – Népdalok 

35. Viski Károly: Tárgyi néprajz (előadás) 

36. Kerék Mihály: A magyar agrárreform problémái (előadás) 

37. [Alexander Farquharson:] Dudar - Természeti sajátosságok 
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8. A dudari falukutatás eredményei 

Ebben a fejezetben a dudari falukutatás eredményeit vesszük számba. A fennmaradt írásoknak 

az angol kutatók elképzeléseit tükröző, általam rekonstruált listájából indulok ki, mely az 

előző fejezet végén található.
 756

  

8.1 A falukutatás dokumentumainak áttekintése 

A dokumentumokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy azok alapvetően két csoportra 

bonthatók. A kutatás előkészítése során keletkezett szövegekre és a helyszíni kutatómunka 

eredményeképpen született riportokra, tanulmányokra és feljegyzésekre. 

A. Az előzetesen elkészült dokumentumok 

Tomori Viola előre elküldte az angoloknak a Dudar falu általános bemutatásáról írott 

szövegét. Ezt azért is érdemes hosszabban idézni, mert Tomori javasol benne a lehetséges 

kutatási irányokra: 

„Dudar a Dunától nyugatra, a Balatontól pedig északra fekszik a Bakony-hegység közepén. 

Ez az egyik legősibb magyar település, a házak egy kört képezve helyezkednek el 

szabálytalanul, belesimulva egy völgybe. Dudar tipikus magyar falu, jól mutatja a magyar 

parasztság minden problémáját. 

1. Érzékelteti a földbirtok problémáját, mivel ez a parasztfalu nagy egyházi és világi 

földbirtokok szomszédságában fekszik. 

2. Mivel különböző nemzetiségű falvak között fekszik (a török hódoltság után németeket és 

szlavóniaiakat telepítettek be), jó példázza a magyarországi nemzetiségi problémákat. 

3. Az, hogy a tisztán református község egy régi és erős katolikus apátság tövében található, 

felveti a vallás kérdését. 

4. Mivel nincs vasútállomása, sokat megőrzött a sajátos paraszti kultúrából, és csak most 

kezdi befogadni az európai városi kultúrát. 

Dudarnak 1334 lakosa van. Az alábbi számok mutatják be a birtokmegoszlást: 

95 családnak van 2 holdnál kisebb földterülete, 

111 családnak van 10 holdnál kisebb földterülete,
757

 

58 családnak van 20 holdnál kisebb földterülete, 

12 családnak van 50 holdnál kisebb földterülete, 
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 Mindegyik olvasható lesz a Gondolat Kiadónál megjelenés előtt álló „Angolok a Bakonyban – Az 1937-es 
dudari falukutatás története és dokumentumai” c. kötetemben.  
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 Vagyis: 2 és 10 hold közötti földterülete. A következő négy sor adatai hasonlóan olvasandóak. (LGy) 
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3 családnak van 100 holdnál kisebb földterülete, 

2 családnak van 1000 holdnál kisebb földterülete. 

(A hold magyar mértékegység. 1 hold = 5755 m
2
) 

A falu házi iparágai a seprűkötés, a járomfaragás, a mészégetés, valamint a fonás-szövés. 

A férfiak megőrizték a régi háziszőttes ruháikat, de a nők ruháin már látszik a városi kultúra 

hatása.  

A falu még mindig egységes közösséget képez, ami manapság már nagyon ritka.  

A mezőgazdasági munkákat, a házépítést és más hasonló feladatokat kalákában végzik. 

A falu lakói büszkék, mentalitásuk keleties vonásokat, például bizonyos fokú kényelmességet 

és fatalizmust mutat. Ezért tartják őket a szomszédok a tatárok leszármazottainak. 

Saját lakodalmi, keresztelői, temetési, stb. szokásaik vannak.”
758

 

Ezt a releváns információkat tartalmazó összefoglalót Dorothea Farquharson beépítette a 2. 

sz. dokumentumba. Az előzetes felkészülés fontos része az az interjúvázlat is, amelyet az 

angolok készítettek kifejezetten a dudari tanulmányútra.
759

 

„1. A család mérete: Például hány évesek voltak a házasságkötéskor, mióta házasok, a 

gyermekek száma és életkora, beleértve a halvaszületett vagy azóta elhalálozott gyermekeket 

is. A férj és feleség nemzetiségi, gazdasági, társadalmi környezet szerinti származása. 

2. Családtörténet a tagok emlékezetében: mit tudnak a származásukról, szakmai 

hagyományok, nemzetiség, emigráció, nemzetiség, honnan -milyen régióból - származik, stb. 

3. Házasélet: szexuális élet, szabad szerelem (házasságon kívüli kapcsolatok), törvénytelen 

gyermekek száma, hogyan viszonyulnak hozzájuk, abortusz, születésszabályozás. 

4. Családon belüli szerepek: az apáé: korábban és most, a feleségé és anyáé, a gyermekekhez 

való viszonyulás, emocionális-irracionális vagy racionális-materialisztikus viszony a 

szülőkkel és a többi felnőttel, meddig maradnak otthon, milyen életkorban válnak önállóvá, a 

nyugalomba vonult emberek szerepe a családban, mikor vonulnak nyugalomba, az 

özvegyemberek, özvegyasszonyok és elváltak stb. helyzete, generációs konfliktusok. 

5. Gazdasági státusz: önálló, vagy alkalmazott, családi költségvetés, anyagi javakkal való 

ellátottság, ki kezeli a pénzt, hány kereső van, milyen korúak, ennek a hatása arra, hogy kinek 

mihez van joga a családon belül, családi munkamegosztás, milyen mértékben önellátó a 

család, biztosítás. 
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6. Higiénés állapotok: hogyan gondoskodnak az egyéni higiéniáról, tisztaság, közhigiénia, 

fertőző betegségek (bőrproblémák, kötőhártya-gyulladás stb.), járványok kezelése, személyes 

higiéniára nevelés, állami szerepvállalás a túlzsúfoltság problémájának a megoldásában. 

7. Lakáskörülmények: a ház elrendezése, a helyiségek beosztása. 

8. Öröklés: tételes jog és szokásjog, milyen arányban érvényesülnek. 

9. Számon tartott családi hagyományok: viselkedési szabályok és sémák, szokások, 

szertartások, ünnepek, a család történetének dokumentálása. 

10. A család, mint önálló egység és a rokonság viszonya: együttélés, rokonsági fok, a rokonok 

befolyása a családi életre, a rokonok vonzása vagy taszítása. 

11. A család részvétele a közösségi életben: szomszédsági kapcsolatok, az egyházhoz való 

viszony, hagyományos és rendkívüli események, a nemzethez, az államhoz és az állami 

alkalmazottakhoz való viszonyulás, pletykák és híresztelések. 

12. A közösség viszonyulása a családhoz: anya- és gyermekgondozás, születésszabályozás, a 

család erkölcsi megbecsülése. 

13. A család felbomlásának lehetséges okai: árvák, problémás gyerekek, be nem illeszkedő 

családtagok, alkoholizmus, szerencsejáték, pazarlás. 

14. Szabadidő: mennyi van, mikor, mivel töltik, milyen elfoglaltságok és hobbik vannak, 

könyvek, újságok és folyóiratok a családban. 

15. Egyebek.”
760

 

Ezt a kérdéssort figyelembe vették a Dudaron tanulmányozott családok leírásánál és 

különösen az ebből született összefoglaló tanulmányban (6. sz. dokumentum).  

Az előzetes felkészülés keretei közé tartoznak azok az előadások, amelyeket a szervező 

Tomori Viola felkérésére a Művészeti Kollégium tagjai és más elismert tudósok előre 

megírtak, és a külföldi vendégek számára a helyszínen felolvastak. Hét ilyen szöveg született. 

Ezeknek a feladata volt, hogy megismertesse a külföldi kutatókat a magyar paraszti 

társadalom akkori állapotával. Ehhez – a kollégium tagjai mellett - olyan szakértőket kértek 

fel, akiknek az álláspontja megegyezett, vagy közel állt ahhoz a szellemiséghez, amelyet a 

kollégium képviselt. Kerék Mihály (36), Reitzer Béla (19), Viski Károly (35), Ortutay Gyula 
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(32), Bartók Béla (33) és Tomori Viola (26) előadásszövege mellé ide soroljuk Buday György 

üdvözlő levelét is (1).
761

 

B. A terepmunka során született szövegek 

A terepmunka eredményeképpen született szövegek több csoportba sorolhatók. 

a) Családok és egyének bemutatása 

Az angolok elsődleges kutatási módszere Dudaron is a családok tanulmányozása volt.  

A családokat személyesen felkeresték.
762

 Összesen hat családról készült részletes riport a 

fentiekben idézett interjúvázlat szem előtt tartásával.
763

 A családtanulmányokhoz igazodó 

riport készült továbbá a falusi ipar és kereskedelem helyi résztvevőivel: Gwendolyn Shand 

felkeresett minden olyan családot és intézményt, amelyek tudomása szerint kisiparral, vagy 

kereskedelemmel foglalkoztak.
 764

 A falu szegényebb lakói közé tartozó négy személy 

társadalmi helyzetének bemutatására egyéni riportok készültek.
765

 

b) Népdalgyűjtés és néprajzi megfigyelések 

Bár nem ez volt a kutatás középpontjában, néprajzi megfigyelésekre is volt mód. Elsősorban 

annak köszönhetően, hogy Veress Sándor, aki voltaképpen Bartók szószólójaként került 

Dudarra, népdalokat gyűjtött a faluban. Gyűjtőmunkáján végig elkísérte Dorothea 

Farquharson és erről részletes feljegyzéseket készített. (34) Ennek a szisztematikus 

adatgyűjtésnek a szempontjait le is írja: 

„Minden parasztcsaládhoz kétszer látogattunk el. Első alkalommal meghallgattuk a dalokat, 

Veress professzor pedig kiválasztott néhányat, hogy majd később felvegye őket. Egy estét arra 

szántunk, hogy a felvételeket elkészítsük, ekkor a parasztok jöttek el Veress professzorhoz. 

Amikor pedig másodszor elmentünk a házakhoz, a család történetéről kérdeztük őket, felvettük 
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 Itt és a következőkben a szövegben szereplő zárójeles számok az előző fejezet végén található listából a 
megfelelő dokumentum sorszámára utalnak. 
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 Többen is azokról a családokról írtak, akik a szállásadóik voltak. Ezáltal valódi résztvevő megfigyelésről 
beszélhetünk. 
763 Jakab János (7), Földesi Lajos (8), Földesi Pál (9), özv. Horváth Sándorné (10), Török Gyula (11) és Kovács B. 

Mihály családjáról (14) 
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 Így készült - az esetek többségében részletes - beszámoló Deutsch Dezső kereskedő (18.1), Kiss József cipész 
(18.2), Mayer János pék (18.3), Kerpen Mórné kocsmáros (18.4), Kovács Dávid kocsmáros (18.5) , Kis József 
hentes (18.6), Király Péter kocsmáros (18.7), Bittmann István cipőkészítő és kereskedő (18.10) családjáról és 
tevékenységéről. (18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.10). Külön leírás született továbbá a faluban 
működő tejgyűjtő állomásról (18.8) és gabonalerakatról (18.9). 
765 Postás Jakab Pál (12), Varga József (13), Müller Ferenc mezőgazdasági bérmunkás (15), egy ács, név nélkül 

(17). 
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a ház alaprajzát, lejegyeztük, milyen bútoraik vannak, továbbá lefényképeztük a családot, az 

énekeseket és a házat.” (34) Ez alapján részletes terepnapló készült.
766

 A népdalgyűjtés során 

meglátogatott családoknál nem alkalmazták a családtanulmányokhoz tartozó 

szempontrendszert, inkább néprajzi jellegű megfigyeléseket rögzítettek. Az itt született 

fényképek és rajzok sajnos nem maradtak fenn, viszont a parasztházak beosztásáról, 

állapotáról, berendezéséről, a szobákban található bútorokról és egyéb tárgyakról a terepnapló 

aprólékos leírást ad. 

c) A falu intézményeinek bemutatása 

Interjú készült a falu életében jelentős szerepet játszó személyekkel, a községi bíróval (22), a 

falu bábájával (16) és a falu református lelkipásztorával (28). Ezek elsődleges célja, hogy a 

falu közigazgatásáról, egészségügyi viszonyairól és vallási életéről szerezzenek 

információkat, de mindegyikben szó esik a megkérdezettek életkörülményeiről is. A vallási 

élet leírását szolgálja két szöveg a vasárnapi istentiszteletről és a dudari templom leírásáról 

(29 és 30). Külön riport szól az iskolában és ehhez kapcsolódóan a tanítónál történt 

látogatásról (25). 

Beszámoló született továbbá a tűzoltóbrigádról (23), a leventeszervezetről (24.1) és rövid 

feljegyzés a szegényekről való gondoskodás egy helyi példájáról (24.2). 

d) Összefoglaló szövegek és tanulmányok 

- Dorothea Farquharson bevezető tanulmánya a dudari kutatás megszervezését, és a hozzá 

eljutott előzetes információkat foglalja össze saját szemszögéből, továbbá beszámol az 

utazásról, egészen a faluba történő megérkezésig (2). 

- Theodora Bremner és Reitzer Béla a családoknál készített interjúk alapján összefoglaló 

tanulmányt írt. Ennek szerkezete kifejezetten az előzetesen összeállított kérdéssorra épül. (6). 

- Gwendolyn Shand saját interjúi alapján összegezte megfigyeléseit a falusi iparról és 

kereskedelemről (18.11). 

- Gwendolyn Shand tanulmányt írt az amerikai kivándorlásban érintett dudari családokról, 

melyben összehasonlítja a dudariak és az amerikai emigránsok életmódját is (20). 

- Theodora Bremner és Reitzer Béla tanulmányban rögzítette elméleti jellegű megállapításait 

a vallásnak a falusiak életében betöltött szerepéről (27). 
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 A felkeresett személyek: özv. Szendi Istvánné, Mazalin Pálné, Farkas József, valamint Kovács Pál családja, 
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- Tomori Viola hivatalos jelentést állított össze a Belügyminisztérium számára a falu szociális 

helyzetéről (3). 

- Összefoglaló készült a falu politikai és kulturális intézményrendszeréről.
 767

 (21) 

e) Szubjektív beszámolók 

Dorothea Farquharson személyes benyomásait rögzítette Impresszionista kép Dudarról 

címmel (4), továbbá beszámolt a külföldi vendégek kedvéért eljátszott falusi lakodalomról és 

a számukra megrendezett erdei piknikről. (31) 

f) A természeti adottságok bemutatása 

Alexander Farquharson munkája nyomán született egy mellékletekkel bőségesen illusztrált 

vázlat Dudar természeti adottságairól.
 768

 (37) 

8.2 A kutatási eredmények olvasatai 

A dudari kutatáshoz kapcsolódó szövegeknek több különböző olvasata lehetséges. 

- Szűkebb értelemben a megszületett dokumentumokból összeáll a regionális kutatások 

hagyományos alapelveinek megfelelő bőséges kutatási anyag. 

- A kutatás során és a kutatás alkalmából keletkezett szövegek egésze tekinthető úgy is, mint 

egy elméletileg megalapozott átfogó jellegű faluszociográfia.  

- Az előzetesen elkészített előadásszövegek egyszerre kínáltak elméleti megalapozást a 

helyszíni kutatómunkához, de egyben alkalmat adtak arra is, hogy a Szegedi Fiatalok 

Művészeti Kollégiumának tagjai saját maguk és az általuk felkért, tudósok előadásain 

keresztül bemutassák, hogyan gondolkodnak a korabeli magyar társadalomról.  

- A kutatási eredmények jellemezhetők egyes közreműködők személyes hozzájárulásának 

értékelésén keresztül is.  

A továbbiakban az itt felsorolt szempontok alapján tekintjük át a falukutatás eredményeit. 
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 Ennek témái: a közigazgatás és a választási rendszer, az adók, az emberek foglalkozása és a birtokmegoszlás, 
a politikai pártok, az etnikai megoszlás, a vallási hovatartozás, a közösségi ünnepek, a kulturális élet és a 
bűnözés. 
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 Eredetileg nem kevesebb, mint 14 melléklet készült, ezek többsége azonban nem maradt fenn. A 
mellékletek listája viszont megvan. 
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A. A dudari előadások 

Az előadásszövegek részletes tartalmi ismertetését azért tartjuk fontosnak, hogy lássuk, 

ténylegesen milyen ismeretek birtokában végezhették a munkájukat a külföldi kutatók.
769

 

a) Buday György előadásnak is beillő üdvözlő levelet küldött. Ez megadja a kutatás 

alaphangját és egyben a Művészeti Kollégium hitvallását is megfogalmazza.
770

 Buday a 

magyar parasztság problémáját a délkelet-közép európai térség közös problémájának tartja: 

„röviden szólunk azokról az általános problémákról, melyek Magyarországon, de általában a 

Duna-medencének ezen a szakaszán élő népeknél felmerülnek s amelyek az itt fellelhető 

problémákat bizonyos mértékig élesen megkülönböztetik még a világ más részein élő, de 

ugyancsak agrárfoglalkozású néprétegek ezidőszerinti kérdéseitől is”.
771

 Rögzíti, hogy tipikus 

falut igyekeztek kiválasztani, de mégis úgy, hogy „a falu lakosainak általános szociális 

helyzete mégis olyan legyen, hogy a közegészségügyi viszonyok, a lakhatási körülmények és 

hasonlók ne tegyék lehetetlenné a más körülményekhez hozzászokott külföldi kutatónak 

párhetes itt tartózkodását és zavartalan munkáját.”
772

 Hozzáteszi azonban, hogy ugyanebben 

a térségben legalább ennyire jellemzőek az aránytalanul rosszabb szociális helyzetben lévő 

falvak is. Az itt élő népek alacsony életszínvonaláért Buday történelmi okokat tesz felelőssé: 

„Több mint egy évezred óta, tehát akkortól fogva, hogy őseink ázsiai őshazájukat elhagyva, 

hosszas bolyongás után nagyjából a világháború előtti Magyarország területét meghódították 

és itt letelepedtek, felvették a keresztséget és nyugati értelemben vett államiságukat 

megalapították, - úgyszólván az egyetemes magyar történelemben is alig volt olyan hosszabb 

időszak, mely szerves és nyugodtütemű fejlődésre alkalmat adott volna.”
773

 Különösen 

érvényes ez a parasztság sorsára nézve. „Az egész nemzet tragikus történetéből levezethető 

okok, valamint a hatalmi erők mennyiségi megoszlásának túlzott aránytalanságai, politikai 

okok a történetben, melyek a népre teljesen idegenül és úgyszólván megakadályozatlanul 

szakadtak, mint az elemi csapások, mint a jégeső, (…) mindezek eredőjeként a feudalizmus 
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 Itt jegyezzük meg, hogy egészen 2013-ig a dudari kutatáshoz kapcsolódó anyagok közül – Veress Sándor 
dudari népdalgyűjtése mellett - csak ezek az előadásszövegek voltak ismeretesek, ugyanis ezeket őrizte meg 
Tomori Viola, és így ezeket tudták publikálni 1986-ben (Lengyel-Simon 1985), majd 1997-ben (Trencsényi 
1997). Ortutay előadását még ekkor sem, mivel az nem maradt meg Tomorinál. Ennek közlésére csak 2015-ben 
kerülhetett sor (Lencsés2015b).– Mivel a dudari előadások mindegyike korábban megjelent valamilyen 
formában, ezért ebben az alfejezetben ezekre a publikációkra hivatkozunk. Az idézetek szövegét helyenként az 
eredeti dokumentáció alapján javítottuk. 
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 1. sz. dokumentum. Buday 1986 alapján idézzük. 
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772

 Buday 1986: 91 
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szinte és részben napjainkig elélt.”
774

 A kihagyások és szakadozottságok miatt a parasztság 

szerves fejlődéséről nem beszélhetünk, így - szemben a más térségekkel, ahol huzamos, 

evolúciós folyamatok a jellemzőek - a parasztság itt felkészületlenül kerül szembe azokkal a 

„válságokkal és problémákkal, amik (…) mind a világ gazdasági és termelési rendjének 

változásával függenek össze,”
775

 miközben napjainkban már lehetetlen „huzamosabb ideig 

rentábilisan szeparálni egyes területeket, mint önálló gazdasági egységeket.”
776

 

Buday ezen problémafelvetés után saját álláspontjukat pozícionálja. A magyar parasztság 

sorsa iránt felelősséggel tartoznak, annak megismerése és megismertetése a tudomány és a 

művészet eszközeivel számukra életkérdés, ezért is hozták létre a Művészeti Kollégiumot: 

„azok a gondok, melyek bennünket fiatal magyarokat, parasztnépünk említett állapotával 

kapcsolatosan eltöltenek, nem puszta nacionalista romantika, sem pedig szentimentális 

európaiskodás és széplelkű humanistáskodás eredői”.
777

 A parasztságot, amely az európai 

kultúrát is gazdagíthatja, a társadalmi megújulás forrásának tekintik: „a magyarságnak 

legsajátabb ősi karakterét legtisztábban éppen a parasztnép őrizte meg máig a maga 

parasztkultúrájának csak ez utóbbi időben bomladozó szigorú és zárt 

tradíciórendszerével”,
778

 ahol a közösségi kultúra és annak megtartó ereje még létezik, de már 

válságban és átalakulóban van. Ennyiben – tehetjük hozzá - pontosan megfelelt a Regional 

Studies mozgalom kutatói által lefektetett általános kívánalmaknak, hiszen ők éppen ilyen 

térségeket kívántak tanulmányozni.  

b) Kerék Mihály, a kérdés tekintélyes szakértőjeként a földbirtokviszonyok problémáját 

mutatja be a külföldi vendégeknek.
779

 Kerék Mihály a Magyar Szemlében és a Válaszban 

publikált cikkeiben és könyveiben részletekbe menően foglalkozott ezzel a témával.
780

  

Az agrárreform kérdése dudari előadásában is a magyar társadalom központi problémájaként 

jelenik meg. Megállapítja, hogy a jobbágyfelszabadítás során  csak jobbágyok kaptak földet, 

és az ország területének kevesebb, mint egyharmada került a parasztok kezébe. A világháború 

előtti évtizedek szórványos törekvései nem hoztak megfelelő eredményt. A háború után a 
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Nagyatádi Szabó-féle földreform is csak kompromisszumos formában valósulhatott meg. 

„Rengeteg ember volt, akinek földet kellett kapnia, ezért minden család csak kis földhöz jutott 

- átlagosan egy hektárhoz -, s még ez is távol volt lakhelyétől.”
781

 A földreformot végrehajtó 

szervezet „szakértőkkel nem rendelkezett. A felosztott föld helytelen kijelölése nagymértékben 

csökkentette az agrárreform értékét.”
782

 További hibája a földreformnak, hogy a 

birtokmegoszlás továbbra is aránytalan maradt, a nagybirtokokhoz pedig nem nyúltak. „De 

még a törpebirtokok virágzó parasztvállalkozássá változtatása sem sikerült, ellenkezőleg: e 

kicsiny (körülbelül egy hektáros) birtokok száma negyedmillióval növekedett.”
783

 Akik 

földhöz jutottak, vagy nem voltak képesek, vagy - pénzügyi és gazdasági támogatás híján - 

csak korszerűtlen és alacsony termelékenységű módszerekkel tudták megművelni 

tulajdonukat. „Az agrárreform legsikeresebb részének negyedmillió házhely kiosztása 

tekinthető”, ugyanakkor „nem vették figyelembe a hozzá tartozó birtok elhelyezkedését, s ez 

azzal a sajnálatos következménnyel járt, hogy számos családi ház 15 km távolságra van a 

hozzá tartozó földtől, mely így ésszerűen megművelhetetlen.”
784

 

Következésképpen a birtokmegoszlás továbbra is aránytalan, a mezőgazdasági népesség 

összetétele kedvezőtlen. 1930-as adatok szerint – mondja Kerék – 4,5 millió ember, a 

népesség 51%-a dolgozik a mezőgazdaságban, de ezek kétharmada semmilyen, vagy 

minimális földterülettel rendelkezik, ezért elszegényedve, rossz szociális körülmények között 

lényegében munkásként él, akik a munkaerejüknek csak a felét tudják értékesíteni.
785

 

Ugyanakkor az ipar fejletlensége miatt ott sem tudnak tömegesen elhelyezkedni. „Megoldást 

csak egy olyan agrárreform bevezetése hozhat, amely a széles néprétegeknek munkát, 

magasabb életszínvonalat, s ami még ennél is fontosabb: független egzisztenciát biztosít.”
786

 

Mindehhez korszerű termelési módszereknek kell társulniuk, ezért „fontos a népi 

mezőgazdasági iskolák számának növelése, a szövetkezeti rendszer fejlesztése, a 

mezőgazdasági irányítás megújítása, szállítóeszközeink fejlesztése, valamint a mezőgazdasági 

hitelrendszer szabályozása”,
787

 összefoglalóan: az intenzív mezőgazdaság kialakítása. 
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c) A magyar parasztság társadalmi viszonyainak taglalását Reitzer Béla előadása folytatja.
788

 

A felkért hazai előadók közül, szűkebb értelemben egyedül ő képviseli a szociológia 

tudományát,
789

 miután Erdei Ferenc, mint láttuk, nem tudott részt venni a dudari eseményen. 

Reitzer és Erdei szemléletmódja azonban igen közel állt egymáshoz, és előadásába Reitzer – 

anélkül, hogy név szerint említené – tudatosan beépíti Erdei gondolatait. Az előadás a 

hagyományos paraszti világ felbomlásának jeleit veszi szemügyre. A fiatal magyar 

értelmiségiek feladatának tartja ennek a folyamatnak részletes empirikus anyagra alapozott 

szociológiai leírását. Kiindulópontja, hogy „jelenlegi magyar parasztság fordulóponthoz, 

mondhatnánk válsághoz érkezett. A régi társadalmi formák és szokások többé-kevésbé a 

feloldódás állapotában vannak, az újak pedig még nem nyertek meghatározott 

körvonalakat.”
790

 Reitzer kritikus szavakkal illeti a Gemeinschaft-szemléletre épülő 

megközelítést: „Néhány országban előszeretettel ábrázolják olyan csoportként a 

parasztságot, mint amely - a káros individualizmussal ellentétben - tökéletesen felismeri az 

egyénit tagadó közösség, a Gemeinschaft szerepét. A magyar parasztság esetében ez 

természetesen elfogadhatatlan túlzás.”
791

 Reitzer szerint a társadalmi csoportokat az egyéni 

magatartások szabályszerű hasonlóságán vagy eltérésén keresztül lehet megragadni, és ez így 

volt már az ősi és zárt paraszti közösségekben is, ahol az egyén spontán módon fogadta el a 

szigorúan előírt szabályokat. Reitzer részletesen jellemzi ezeket a hagyományos 

közösségeket, gondolatai összhangban vannak Tomori és Ortutay dudari előadásaival.
792

  

A paraszti társadalom felbomlási folyamata az 1848-as jobbágyfelszabadítással kezdődött, 

ami vagyoni differenciálódással is járt. „A gazdasági potenciállal rendelkezők kezdték föladni 

elzárkózottságukat, a nincstelenek, a kevésbé tehetősek helyzete viszont a régi maradt.”
 793

  

A saját földdel rendelkező, a piaci viszonyokba bekapcsolódó, viszonylagos jómódban élő 

gazdálkodó parasztok a kispolgársághoz kerültek közelebb, míg a vagyontalan mezőgazdasági 

munkások az ipari proletárokhoz. Ennek következtében „az egyéni magatartások egyre 

kevésbé értelmezhetők a hagyományos, egységes paraszti magatartás keretein belül.  

Az egyéni eltávolodás a paraszti törvényektől egyre gyakoribb, s ez annyiban tipikus, 
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amennyiben valamennyi eltérés a városiasodás irányába mutat, és a polgári életformához 

közeledik.”
794

 Az eltávolodás mértéke „a vagyon és jövedelem nagysága szerinti 

rétegződéssel”
795

 arányos. Jelentősek a generációs különbségek: míg az öregek ragaszkodnak 

a hagyományokhoz, a másik oldalon a türelmetlen, intoleráns fiatalok vannak.
796

 

Az individualizmus előtérbe kerülése átalakította a parasztság társadalomképét is, a társadalmi 

rend immár nem természetfölötti képződmény. A társadalmi kötöttségekkel szemben azonban 

a parasztság képtelen volt politikai eszközökkel küzdeni, ezért „az egyéni harc útját 

választotta. Az egyén szabadulni próbált paraszti létének minden lehetséges ismertetőjelétől - 

még a nevétől is.”
797

 Itt is Erdei gondolatai köszönnek vissza: „Aki csak teheti, nem tartja a 

fiát a gazdaságban, hanem arra törekszik, hogy olyan pályát választasson vele, mely 

jellegénél és anyagi velejáróinál fogva besegítheti őt a polgárság soraiba.”
798

 

Megváltozik a család funkcionális szerkezete is: az ősi magyar parasztcsaládban „a család 

szerepe kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen ez határozta meg az egyén társadalmi rangját. A 

családi élet legjellemzőbb vonása a családfő ellentmondást nem tűrő vezetése volt.”
799

  

A modern paraszti családokban megjelenik az individualizmus és „a család feladata egyre 

inkább az egyén igényeinek, önmegvalósításának kiszolgálása.”
800

 

Az előadás befejező részében, ismét csak Erdei nyomán a parasztság területi tagozódásáról 

beszél Reitzer. A falvak említését követően kiemeli a sajátos magyar vonásokkal rendelkező 

mezővárosokat, ahol erős önkormányzat kialakulása és gazdasági bőség a jellemző, és ahol „a 

parasztság vagyonosabb része átvette a vidéki polgárság életmódját”,
801

 de a folyamat az 

anyagi helyzettől függetlenül az ott élő parasztság szegényebb rétegeiben is beindult. Végül 

nagyobb teret kap a tanyák kialakulásának és átalakulásának tárgyalása: „A tanyák a 

mezővárosok és falvak azon határvidékén alakultak ki, ahol a legintenzívebb földművelés és a 

nagy távolság már lehetetlenné tette a napi kijárást.”
802

 A gazdasági körülmények romlása 

vezetett oda sok esetben, hogy ezt az ideiglenes tartózkodási helyet „ne csak a mezőgazdasági 
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termelés műhelyének tekintsék, hanem végleges lakhelynek is.”
803

 Ez azonban jelentős 

elszigetelődést és a civilizációs vívmányokhoz való hozzájutás teljes hiányát jelenti. Reitzer 

véleménye szerint a magyar paraszttársadalom átalakulása során kétfajta kibontakozás 

lehetséges: „független, modern, civilizált paraszttársadalom kialakulása, tehát a parasztság 

egészének felemelkedése lesz-e az eredmény, vagy pedig az, hogy a parasztság teljesen eltűnik 

és beolvad meglévő osztályokba”.
804

 És mivel a parasztságnak erős és független önálló 

politikai érdekképviselete nincs, a jövőbeni útja az uralkodó osztályok politikájától függ. 

d) A többi dudari előadásban nagy súlyt kapnak a néprajzi vonatkozások. A magyarság tárgyi 

néprajzának bemutatására a szegediek Viski Károlyt kérték fel.
 805

 Viski az 1933 és 1937 

között megjelent négykötetes nagy összefoglaló munka, A magyarság néprajza egyik 

szerkesztője és szerzője, az ő nevéhez fűződik a tárgyi néprajzzal foglalkozó fejezetek 

legnagyobb része.
 806

 A 30-as években a külföldi olvasóközönség számára írott 

ismeretterjesztő köteteket is publikált a magyar népszokásokról és néptáncról Dr. Vajna 

György és társa kiadásában angolul és németül.
807

  

Viski, mielőtt sorra venné a tárgyi néprajz főbb területeit, a magyar nép eredetének 

bemutatásával indítja előadását: „A magyarok etnológiáját vizsgálva egy sajátos jellegű, az 

ugor nyelvcsaládhoz tartozó, de a törökkel való gyakori érintkezés révén török hatástól sem 

mentes nyelvet beszélő, keleti népet ismerünk meg.”
808

 A településtípusokról megtudjuk, hogy 

„a település leggyakoribb, szinte általánosnak tekinthető formája a zárt falu, amely szorosan 

egymás mellé épített, az útra néző házakból áll.”
809

 Viski is említés teszt a Reitzer által is 

taglalt magyar sajátosságokról, a tanyarendszerről és a mezővárosokról. Szó esik több olyan 

dologról is, amit a külföldi kutatók maguk is megtapasztalhattak, pl. hogy a Dunántúlon (így 

Dudaron is) a hosszirányú építkezés a jellemző. Ide tartozik az egyes tájegységekre 

legjellemzőbb építőanyagok felsorolása, a házak alaprajzának leírása, a tűzhelyek típusainak 

bemutatása. „A házat évente legalább egyszer, belülről és kívülről kimeszelik. A padló 
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általában döngölt.”
810

- állapítja meg Viski, ahogyan ez Dudaron is megfigyelhető volt.  

A táplálkozásról szólva nem volt megkerülhető a magyar konyha dicsérete: „A magyarok, ha 

magukat az ételeket nem is, de a jóízű főzés képességét és a kényes ízlést keletről hozták.”
811

 A 

legszegényebb osztályok azonban legfeljebb ünnepnapokon engedhetik meg maguknak, hogy 

húst egyenek, és „minden szegény embernek az a vágya, hogy télre egy disznót hizlaljon.”
812

 

Az öltözködés bemutatásánál a nemesek és közemberek népviseletét különbözteti meg Viski 

és sorra veszi a hajviseletek, kalapok, ruházat, kabátfélék és lábbelik hordására vonatkozó 

tudnivalókat.
813

 A jelenkori helyzethez közelítve megtudjuk, hogy „az utóbbi 100-150 évben, 

de különösen a jobbágyfelszabadítás óta a népviselet sokkal változatosabb lett.(…) Erdély 

kivételével a ruhákat már nem otthon készítik, hanem készen vásárolják, vagy hozzáértő 

szabóval és varrónővel varratják. Az újabbkori öltözék egyszerűbb és olcsóbb, és a 

mindennapi viselet kevéssé különbözik a Nyugat-Európában szokásostól.”
814

 Vagyis a népi 

kultúra ezen a területen is visszaszorulóban van, és leginkább periferiális csoportok őrzik. 

A háziipar különböző formáinál a díszítőművészet megjelenési formáiról és az idesorolható 

mesterségekről esik szó.
815

 „A szövőgépek megjelenésével a parasztok technikája még tovább 

fejlődött, szükségesnek tartották ugyanis, hogy kistermelőként a faluban keressék meg a 

megélhetésükhöz szükséges pénzt. (…)A ruhához használt nehéz gyapjúszövetet is otthon, kézi 

szövőgépen készítették.”
816

 

Zárásul a Néprajzi Múzeum gazdag gyűjteményére hívja fel Viski a hallgatóság figyelmét. 

e) Ortutay Gyula előadásának témája a magyarság szellemi néprajza.
817

 Elöljáróban a 

magyarság etnikai szerkezetének kérdését és Európába való beilleszkedését veti fel Ortutay.
818

 

„A mi létezésünkről Nyugat-Európa is mindig csak alulértékelést magukban hordozó 

szempontok alapján vett tudomást és elsősorban az egzotikus és keleties jegyekre figyeltek 

fel.(...) Mi magunk viszont vég nélkül azon igyekeztünk és azzal küszködtünk reménytelenül és 
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 Viski 1997: 125 – A házi szövésre szakosodott helyi mesterember munkáját a kutatók Dudaron is 
megfigyelhették, beszámolóikban erre részletesen kitérnek. 
817

 Ortutay dudari előadását saját fordításomban Lencsés 2015b alapján idézem. 
818

 Ezzel olyan kérdéseket tematizál újra, amelyek Viski és Buday Dudarra szánt szövegeiben is megjelennek. 
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méltatlankodva, hogy bebizonyítsuk, mi is jó európaiak vagyunk. Vagy pedig haraggal és 

megvetéssel hátat fordítottunk Európának, amiért az nem képes megérteni bennünket.”
819

  

A mai napig aktuális dilemma exponálása után tudománytörténeti áttekintés következik. 

Ortutay összefoglalja a magyar etnográfia történetének főbb csomópontjait és a hazai 

néprajztudomány fontosabb kérdéseit nemzetközi kontextusba helyezi, utalásai között 

hangsúlyosan szerepeltetve angolszász és német vonatkozásokat is. Az előadás súlyponti 

része parasztság gondolatvilágának, ezen belül is vallási beállítódásának jellemzése, a magyar 

paraszti kultúra dualizmusának leírása: „A magyar parasztság körében általában – a római 

katolikusoknál, a protestánsoknál és a görögkeletieknél egyaránt – a tételes vallások 

törvényei és liturgiái átitatódtak pogány hiedelmekkel és babonákkal, különösképpen paraszti 

sajátosságokkal és hagyományokkal.”
820

 Ortutay szerint a szegedi alsóvárosi búcsú is azt 

példázza, hogy „még a tételes vallás liturgikus cselekedeteit is átszövik (...) a laikus népi 

liturgia nyomai is, és ezt a tényt az egyház hallgatólagosan elfogadja.”
821

 Egy különös 

megfigyeléséről is beszámol: a falu korábbi „gyógyító embere” 10 évet töltött amerikai 

emigrációban, ahol üzletemberként tevékenykedett, „egy racionális kultúra árnyékában élte 

az életét és kereskedett. Ám amikor visszatért szülőfalujába, ez a kultúra eltűnt az életéből, 

anélkül, hogy annak bármilyen különösebb nyoma megmaradt volna”
822

. Ezután ír Ortutay – 

Reitzer előadásához kapcsolódva - a fiatal generációkat érintő változásról, ahol „a parasztság 

közösségi rendjének felbomlása természetesen megtette a magáét.”
823

 A paraszti kultúra 

szétesésének következménye, hogy „a parasztság elveszíti korábbi közösségi szokásformáit, 

és még nem váltja fel semmilyen más szabályrendszer”.
824

 Ezzel Ortutay eljut oda, amit 

Tomori Viola fejtett ki részletesen könyvében,
825

 hogy a parasztság régebbi primitív 

világképe eltűnik és a parasztság szemléletmódja egyre racionálisabb lesz. Ennek 

következménye Ortutay szerint a folklór bizonyos műfajainak, a népmesének és a régi stílusú 

népzenének az eltűnése. Ennek az is oka, ismét Reitzer előadására rímelve, hogy „a 

racionalista beállítódás komoly fenyegetést jelent a népmesékre, különösen akkor, ha a mese 
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 Lencsés 2015b: 482 
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 Lencsés 2015b: 482-483 - Ugyanezt figyelte meg Dudaron Gwendolyn Shand is az egyik Amerikát megjárt 
interjúalanya esetében, akinél semmi jelét nem találta annak, „hogy a kivándorlás bármilyen értékelhető 
hatással lett volna az életmódjára” (20. sz. dokumentum). 
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 Lencsés 2015b: 483 
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lealacsonyítóan emlékeztet a múltra, amelyet maguk mögött hagytak, és amelyet a parasztok 

teljes öntudatra ébredve immár szégyellnek.”
826

 

Ortutay beszél a magyar mesevilág kapcsolódási pontjairól. „Arab, perzsa és kelta mesék 

elemei, a középkori kereszténység hitvilága, a reneszánsz novella és irodalmi anekdoták 

keverednek kaleidoszkóp-szerű összevisszaságban.”
827

 Vonatkozik ez a környező népekre is. 

Ennek kapcsán, a nacionalista elfogultságokkal szemben fontosnak tartja kijelenteni, hogy a 

hatások kölcsönösek és nem kisajátíthatóak.
828

 Külön foglalkozik saját kutatási területével, a 

mesemondással és annak szociológiai vetületével. A mesemondás és a mesék átörökítése a 

szegényebb parasztok, koldusok, zsellérek, parasztasszonyok dolga és a munkához kötődik, 

pl. dohányvágás, kukoricafosztás közben, vagy a fonóban.
829

 Kiemelt fontosságú műfaj a 

népballada. Ennek művészi értékét hangsúlyozza Ortutay, és a kutatás helyszínéhez illően 

beszél a betyárballadákról.
830

  

A közösségi szellem továbbélését mutatja, hogy „a magyar népköltészetben még él a közösség 

alkotóereje. (…). Ily módon népdalainkban még mindig meg tudjuk figyelni a népi 

alkotófolyamatot irányító törvényszerűségeket: népdalok még manapság is keletkeznek.  

A népi kultúrának ez a csoportja marad fenn leginkább, ez képes a legjobban ellenállni 

rendszerek változásainak és minden társadalmi átalakulásnak.”
831

 

Ortutay végül elhatárolódik a kor tudományos diskurzusában is helyet követelő obskurus 

nézetektől. „Nem mentem bele a magyar parasztság jellemének és szerkezetének tárgyalásába 

sem, mivel ezek a jellemrajzok általában önkényesek és a bennük megjelenő eszmék igencsak 

homályosak. Mutatósak lehetnek ugyan, de nem sokat mondanak. Nem tudok mit kezdeni a 

félrevivő faji alapú értelmezésekkel sem.”
832

 

f) A magyar népzenéről a legavatottabb forrásból, Bartók tanulmányából kaptak tájékoztatást 

a külföldi kutatók.
 833

 Bartók 1920-ban keletkezett angol nyelvű cikkét bocsátotta a Szegedi 
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 Az előadás egy későbbi pontján a Vadrózsa-pör említése újabb alkalom lesz a nacionalista elfogultságok 
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 Ilyen közösen végzett munka megfigyelésére a külföldi kutatóknak is adódott lehetőségük. Erről Dorothea 
Farquharson ír a terepnaplójában. (34. sz. dokumentum) 
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 Betyárballadát Dudaron is gyűjtött Veress Sándor. 
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 Lencsés 2015b: 486-487 - Ortutay, akárcsak Reitzer, itt Cecil Sharp megállapítására hivatkozik, nevezetesen, 
hogy az egyéni kezdeményezések csak a közösség szentesítésével válhatnak általánosan elfogadott közkinccsé. 
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 Lencsés 2015b: 487 
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 Bartók megkereséséről lásd Csaplár 1971a. Tomori 1970-ben úgy emlékezett, hogy Ortutay volt a közvetítő a 
Szegedi Fiatalok és Bartók között. „Bartókhoz a kérést az akkor már Pesten élő Ortutay Gyula tolmácsolta, mert 
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Fiatalok rendelkezésére.
 834

 Az előadást Veress Sándor olvasta fel.
835

 Bartók először is 

megkülönbözteti a parasztzenét a népies műzenétől. „Parasztzene tágabb értelemben 

mindama dallamok összessége, amelyek a paraszt-osztályban - tehát egy a városi kultúrától 

többé-kevésbé ment osztályban -, bizonyos térbeli és időbeli elterjedésben, mint a zenei ösztön 

spontán kifejezői élnek vagy valaha éltek.”
836

 Szűkebb értelemben pedig csak akkor, „ha 

hasonló vágású, tehát bizonyos sablonokat feltüntető dallamtömeget találunk valamely 

parasztzenében.”
837

 Bartók szerint a parasztzene dallamai meglévő, rendelkezésre álló elemek 

átalakításával jönnek létre, és mivel „egy bizonyos vidék, vagy mondjuk nyelvterület, 

parasztegyéneinek lelki diszpozíciója tipikus rokonságot mutat, egészen természetes, hogy a 

sok egyénen keresztülhaladó átalakítási folyamat, mint egy egységes lelki diszpozíció 

eredménye, egységes eredményt fog felmutatni.”
838

 Bartók jellemzi a népzene gyűjtésének 

akkori állapotát, majd a gyűjtött anyagot három fő csoportra osztja: 1. régi stílus, 2. egységes 

stílust nem képviselő köztes csoport és 3. új stílus. Az előadás második felében ezek 

ismertetését adja. Szociológiai szempontból érdekes, hogy a „század elején a régi stílus 

dallamait már csakis az idősebb emberek és főleg asszonyok ismerték”,
839

 de már akkor sem 

képezte a mindennapi élet részét, sőt a fiatalok megtagadták, és az idősebbeket csúfolták 

miatta. A köztes csoportba tartoznak „a különböző régi „szertartásos” énekek dallamai 

(lakodalmas, arató, párosító stb. dallamok)”,
840

 ezeket is leginkább csak az öregek ismerik, 

de a fiatalok számára kevésbé ellenszenvesek. Az új stílus mára kizárólagossá vált. Ezekre a 

dalokra – a korábbiaktól eltérően a nyugat-európai műzene dúr hangsorának jelenléte és az 

onnan ismerős kis dalformák jellemzőek. „Az új stílus dallamainak ez a zárt architektonikus 

felépítése alighanem nyugat-európai hatásnak folyománya.”
841

 Ez a stílus a fiatalság körében 

terjed, amit elősegít, hogy „feszes táncritmusuk alkalmassá teszi őket arra, hogy tánczenéül is 

szolgáljanak. (…) Ritmus-üdeségük, friss vidámságuk, úgy látszik, jobban megfelel a mai kor 

                                                                                                                                                                                     
én még Szegeden laktam. Ő hozott össze Veress Sándorral is, aki jól beszélt angolul. Bartók érezte az ügy 
fontosságát és bár betegségre hivatkozva nem vállalta a személyes megjelenést, az előadást készségesen 
megírta és rendelkezésemre bocsátotta.” (Tomori Viola levele Csaplár Ferencnek, 1970. július 28.) 
834

 Bartók 1933 - A tanulmány keletkezésének időpontjáról lásd Lampert-Révész 1999: 165. Az 1920-as évszám 
szerepel Suchoff angol nyelvű szövegkiadásában is (Suchoff 1976: 84). 
835

 Ez a folyóiratcikk éppen megfelelt a célnak, hiszen angol nyelven állt rendelkezésre Bartók áttekintése, 
„amelyben jobban szem előtt tartotta egy nem jellegzetesen zenei-népzenetudományi folyóirat 
olvasóközönségének igényeit”. (Révész 1990: 329) - A tanulmányt az élőszóbeli előadás követelményeihez 
igazodva lerövidítették. Ezt a feladatot minden bizonnyal Veress Sándor végezte el. Bartók előadását Bartók 
1999 alapján idézzük. 
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 Bartók 1999: 149 
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 Bartók 1999: 149 – Itt tehát Bartóknál is megjelennek néplélektani fogalmak. 
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szellemének, mint a régi dallamok ódon színezete, mélabúsan fantasztikus karaktere.”
842

 

Elterjedésének szintén szociológiai okait sorolja Bartók: uradalmaknál végzett aratómunkák, 

általános katonakötelezettség, a fellendült vasúti közlekedés. Az előadás, illetve az alapjául 

szolgáló tanulmány végén szerzője a régi stílus zenei értékét hangsúlyozza, szinte ars 

poeticának is beillő megfogalmazásban: ezeknek a dallamoknak „nyugati megszokott 

formáktól minden tekintetben eltérő volta, magasztos egyszerűsége, egzotikus dallamvonala 

föltétlenül közelebb áll az újat kereső zenész lelkéhez, aki ezen a téren is, mint sok más 

esetben, a számára újat inkább találja meg a régiben.”
843

 

g) Tomori Viola előadása társadalomlélektani és részben szociológiai szempontok alapján 

mutatja be a magyar parasztságot.
844

 Kiindulópontja, hogy a magyar parasztságnak számtalan 

alcsoportja létezik és ezek egymástól jól megkülönböztethető csoportöntudattal
845

 

rendelkeznek. Fontos csoportképző tényező a társadalmi rétegződés: „A törpebirtokos, 

kisbirtokos vagy a zsírosparaszt öntudata szigorúan számon tart minden hold földnyi 

birtokkülönbséget.”
846

 A birtokosoktól pedig határozottan elkülönülnek a nincstelenek, az ő 

körükben pedig további lényeges különbség van az uradalmi cselédség és az agrármunkások 

között. A településforma a következő csoportosító szempont, amely „szintén különböző 

lelkületű csoportokat alakít”.
847

 Teljesen eltérő életforma alakul ki egy zárt faluban, mint 

tanyán. Tomori Dudarról vett példákat hoz a köszönés rendjéről, az idegenekhez való 

viszonyról, a közösen végzett mezőgazdasági munkákról: „Öt-hat gazda összeáll s együtt 

kapálják meg rendre egymás földjét. Kukoricahántás, káposztaszelés, tollfosztás szintén közös 

munka, míg pl. a szövés-fonás, amit a legtöbb vidéken csoportosan végeznek a leányok és 

asszonyok, Dudaron házanként, külön történik.”
848

 A falusitól eltérő életmóddal, öltözködési 

szokásokkal és értékrenddel rendelkeznek a tanyán élők, és megint mással az életük jelentős 

részét közösségen kívül élő pásztorok. Tomori meghatározó tényezőnek tartja a földrajzi 

fekvést is, ami egybecseng az angol kutatók által képviselt szemléletmóddal: „Nem közömbös, 

hogy valaki hegyes-erdős vidéken nőtt-e fel, vagy pedig az alföldön”.
849

 Itt a táj kedélyalakító 

hatása mellett sokkal fontosabbnak tartja Tomori saját elméletét, miszerint a hagyományos 
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 Tomori 1938a: 29 - A lenvászon háznál végzett szövése mellett az angol kutatók a közös kukoricahántást is 
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 Tomori 1938a: 31 
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paraszti társadalom tagja „a természetet nem úgy szemléli, mint a természeti élményeket 

kereső városi, hanem sokkal öntudatlanabbul, reflektálatlanabbul, de annál inkább 

összeforrva vele él a természetben.”
850

 Ehhez kapcsolódva Tomori, szinte Le Play 

szószólójaként, beszél a tájnak a parasztmunkán keresztül gyakorolt hatásáról. Példaként a 

székelyeket hozza elő: „a mostoha történelmi és földrajzi viszonyok közt (…) az ország ezen 

legmostohább sarkában fejlődött ki a legpazarabb parasztkultúra”.
851

 A következő csoport- 

vagy identitásképző tényező a vallás. Ennek kapcsán Tomori a szinte irracionális katolikus 

szertartások és - a békési hitvitázó protestáns parasztok példáján keresztül - a két vallás 

alapvető szemléletmódbeli különbségére hívja fel a figyelmet. A katolikusoknál, Ortutayhoz 

hasonlóan, a szegedi alsóvárosi búcsú szerepel az érvelésben. Művészeti Kollégium-beli társa 

dudari előadásában is megjelenő gondolatait átvéve beszél Tomori a parasztvallásról is: 

„mágikus hiedelmek és egyházi tanítások keverednek ebben a vallásban csakúgy, mint ahogy 

pl. a téli napforduló pogánykori pásztorjátékai szervesen alakultak betlehemes játékokká a 

keresztény karácsony ünnepéhez való kapcsolódás során.”
852

 A nemzetiségi csoportok 

lelkülete is különbözik Tomori szerint. Mindezek a szempontok egymást átfedő, részben 

egymással konfliktusban álló csoportöntudatot eredményeznek.  

A közösséggel való azonosulást színezik az egyéni megnyilvánulások. (i) Az előadó elsőként 

az egyén és a környezet viszonyát tárgyalja: ennek lényege - megint csak Le Play szellemét 

megidézve - „a természetben, a természettel és a természeten való munkálkodás”,
853

 melynek 

célja az önfenntartás. Ennek Tomori három típusát különbözteti meg.
854

 Egyrészt a természet 

kihasználását (ez a legkezdetlegesebb, lényegében a gyűjtögető életmódot jelenti), másrészt a 

természethez való kényszerű alkalmazkodást (a hagyományos paraszti élet- és munkarend 

időbeosztását), végül pedig a természet alakítását. Ez utóbbi eredetileg csak a földműveléssel 

járó természetes folyamatokat és a természet regenerálását jelentette, de ez a helyzet az 

iparosodás megjelenésével megváltozott. (ii) A szerelmi élet az egyéni megnyilvánulások 

következő nagy önálló csoportja. Természetesen ezt is a közösség szabályozza, beleértve a 

férfi- és női szerepeket a párválasztás során, és a gazdasági érdekeknek az elsőbbségét a 

házasságkötéseknél. (iii) Az egyéni cselekvések harmadik legfőbb mozgatórugója a 
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„többretörekvés”. Tomori itt is hangsúlyozza, hogy szerinte a parasztemberek bizonyos lelki 

reakcióit a polaritás törvénye segítségével lehet megérteni: „a paraszt se nem egyéniség 

nélküli közösségi lény, sem pedig szélsőséges individualista, hanem örökös küzdelemben 

hányódik e két véglet között. Sem az egyik, sem a másik szélsőséges állapot nem jellemzi 

önmagában, hanem a kettő együttesen, örökös feszültségükben, néha szinte tragikus 

polaritásukban.”
855

 A hétköznapi munka kényszeréből „néha szinte tragikusan robban ki az 

egyéniség érvényesítésének a vágya”.
856

 Ez megnyilvánul az ünnepi események (lakodalom, 

keresztelő) pazarló fogyasztásában, az ünnepi viselet gazdagságában, a tisztaszoba 

fenntartásában, a konyha falán található sohasem használt díszes tányérokon és a 

menyasszony drága kelengyéjén.
857

 Mindezek az egyéni önérvényesítést, a közösségből való 

kiemelkedést szolgálják. A polaritás törvényéből következően „a paraszt teljesen a 

közösségben felolvadó lény akkor, amikor környezetéhez a munka viszonya fűzi s egyéni 

életének feláldozásáért akkor kárpótolja magát, amikor ez a viszony az ünnepi és alkalmi 

felszabadulások pillanatában meglazul.”
858

 

Az előadás befejező részében Tomori kitér a hagyományos paraszti kultúra felbomlására. 

Ennek okai „a jobbágyfelszabadítás, általános iskolai és iskolánkívüli népművelés, modern 

technikai vívmányok, mint mozi, rádió stb., jobb vasúti összeköttetés és nem utolsósorban a 

modern gazdálkodás és a mezőgazdasági árupiac alakulása”,
859

 vagyis – az ő értelmezésében 

- a paraszt és miliője közötti viszony megváltozása. Erdeivel összhangban megállapítja, hogy 

a felbomló régi parasztkultúra mesterséges megőrzésére irányuló törekvés korszerűtlen, hamis 

romantikából fakad, ehelyett az átalakulás okait kell megvizsgálni. „A mai átalakulás kívülről 

jött tényezők hatása és a parasztkultúra nem maga termelte ki azokat a tényezőket, melyek ma 

gyökerében támadják meg az eddigi parasztéletformát (...)Mindezek a régi parasztkultúrába 

nem voltak szervesen beleilleszthetők”.
860

 A jövőt illetően a szerző „óva int attól, hogy bízzunk 

elhamarkodott nemzeti fantazmagóriákban”.
861

 Tomori szerint a fentebb vázolt átmenetnek a 
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 Ezeket a jellegzetességeket a dudari kutatás során szintén meg tudták figyelni. 
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 Ez a gondolat nem szerepelt az 1938-as publikációban, ezért az eredeti előadás-kézirat (26. sz. 
dokumentum) alapján idézzük. – Itt Tomori Ortutay előadásnak záró gondolataihoz csatlakozik. 
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vizsgálata jelenti az igazi kihívást a társadalomtudós számára, ahol „körültekintő tudással 

többet segíthetünk, mint elhamarkodott közbeavatkozással.”
862

 

Végigtekintve ezeket az előadásokat elmondhatjuk, hogy lényegében egységes 

szemléletmódot tükröző komplex ismeretanyaggal látták el a külföldi társadalomkutatókat. 

Mindez jó megalapozást nyújtott arra, hogy a terepen végzett megfigyeléseiket értelmezni és 

rendszerezni tudják. 

B. A szociografikus olvasat 

A dudari kutatás dokumentumai olvashatók részletes faluszociográfiaként is. Most a teljesség 

igénye nélkül, néhány tematikus csomópontot kiemelve azt szeretnénk illusztrálni, hogy a 

külföldi kutatók mit láttak és mit jelenítettek meg az álaluk felkeresett magyar falu 

társadalmából. 

a) Tulajdonviszonyok és a gazdálkodás 

Ezzel a témával a legtöbb riport foglalkozott. A bemutatott családokat sikerült úgy 

kiválasztani, hogy azok reprezentálják a falusi társadalmon belül elfoglalt pozíció és vagyoni 

helyzet jellegzetes típusait. 

Jakab János (37 éves) családjának saját háza, 12 hold földje, kertje, és két éves 

szőlőültetvénye van. 2 tehén, 1 borjú, 2 ló, sertések, galambok, 43 tyúk és 8 liba tartozik az 

állatállományhoz. Fizetnek a legelő- és erdőhasználatért. Az apával együtt dolgozik a 17 és 18 

éves fiú, akiket viszonylag korán munkára fogtak. Ezen felül a földművelésre még egy embert 

felfogadnak. Jakab János emberei követ is fejtenek, amit a családfő ad el. Mészégetéssel már 

16 éve foglalkoznak, a bevételből 60% a grófot illeti. Boltban csak a legszükségesebb 

dolgokat veszik. Évente összesen 400 pengő összkiadásuk van. Valamennyi tojást és tejet 

eladnak, a feleség ennek az árát tartja meg zsebpénznek. A családfő a kutatás idején 

fontolgatta, hogy az egyik kocsmát megveszi – amire a következő évben sor is került. (7) 

Földesi Lajos (43 éves) apja halálakor az apai házat és 10 hold földet örökölt, ehhez vettek 

még tízet, és most ezen gazdálkodnak. A földjük 5 különböző helyen van a falun kívül. 2 ló, 2 

ökör, 3 tehén, 2 borjú, 1 csikó, 6 disznó, 11 malac, valamint számos liba, tyúk és csirke képezi 

az állatállományt. 5 disznót maguknak hizlalnak. Időnként adnak el libát és csirkét, és naponta 
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 Szintén az eredeti előadás-kézirat (26. sz. dokumentum) alapján idézzük. – Ezt a gondolatot érdemes 
összevetni Reitzer előadásának befejezésével, aki a tudományos megismerést, mint a politikai cselekvés 
segédeszközét tartja fontosnak. 
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kb. 8 liter tejet adnak le a tejgyűjtőbe. 1930 és 1936 között felújították a házat: új tetőt, új 

ablakokat, a tisztaszobába fapadlót, a konyhába járólapot raktak, a házat kívülről újravakolták 

és kívül-belül újrafestették. A falusi parasztok közül a jómódúak közé tartoznak. Nevezetes 

nyári konyhájuk után a „nyári konyhás Földesiéknek” hívják őket.
863

 (8) 

Földesi Pál (27 éves), aki Földesi Lajos háborúban meghalt testvérének fia, a nagyapja 

halálakor az apja részét örökölte: egy valamivel rosszabb házat, kevesebb melléképülettel és 

16 hold földet. Legnagyobb részük a falu határán túl, különböző irányokban található. 

Állatállományuk: 1 tehén, 2 borjú, 2 ökör, 6 malac, 3 disznó, 10 liba, 20 tyúk. Néhány libát 

eladnak, valamennyi tej megy a tejgyűjtőbe, de tyúkot és tojást nem tudnak értékesíteni. 

Jövedelmük nem fedezi a szükségleteiket: élelemmel elég jól el vannak látva, de ruhájuk soha 

nincsen elegendő és napszámost sem tudnak fogadni, holott kellene. Adóságuk is van, amit 

nehezen törlesztenek. (9) 

Özvegy Horváth Sándorné (50 éves), egy Amerikából visszatért férfival (kb. 60 éves) él közös 

háztartásban. Annak a 9 hold földjén gazdálkodnak. Élettársa amikor csak tud, napszámban is 

dolgozik. Baromfit tartanak, teheneik nincsenek. Egyetlen egyéb jövedelemforrásuk, hogy 

Horváthné lánya varrónőként dolgozik. A család nagyon nehezen tudja fedezni kiadásait. (10) 

Török Gyula (32 éves) családja a feleség apai örökségéből vett házban él. A férj szülői 

házából való néhány tehén és borjú eladásából vettek 4 hold földet. További 4 holdat felesben 

művelnek. A férfi emellett minden adandó munkát elvállal. Jövedelmük van abból, hogy 

kiadják a tisztaszobát, ezen felül pénzt kapnak az államtól is, mivel nevelőszülőséget is 

vállalnak. Fiatal ambiciózus pár, akik jobb életet szeretnének. (11) 

Kovács B. Mihály (27 éves) családja legalább három nemzedék óta ugyanazon a 20 hold 

földön gazdálkodik. A föld egy óra járásnyira van a háztól, teljes egészében szántó.  

Az állatállomány 1 tehén, 2 fiatal ökör, disznók és baromfik. A család nem ad el semmit, 

legfeljebb a tehenet, ha pénzre van szükség. Önellátók, kivéve a fűszert, ruhaneműket, 

vasárukat. Néha felvesznek egy-két napszámost, aratáskor a termény egytizedével fizetnek, 

máskor napi 1 pengő jár. Az adót zokszó nélkül fizetik. 1925-ben építettek új házat, a régit 

eladták, az építőanyagokat előtte évekig gyűjtögették. (14) 
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Postás Jakab Pál (83 éves) nyolcgyermekes családban nőtt fel, neki magának kilenc gyermeke 

született. Az apja 16 holdjából neki járó egynegyed részből nagybátyja kiforgatta. Egész 

életében vagyontalanul, béresként és cselédként dolgozott. (12) 

Müller Ferenc (24 éves) mezőgazdasági bérmunkás, szegény család tagja. Az apja 

hadirokkant, kevés hadisegéllyel, az anyjának mindössze 2 holdja van. 13 éves kora óta 

dolgozik: volt már kőműves, kaszáló, napszámos és summás. Szeretne gyárba menni a 

viszonylag közeli városba, Fűzfőre. (15) 

Név nélküli interjú készült egy fiatal áccsal. 10 éve szabadult fel, de a szakmájából nem tud 

megélni, jövedelmét béresként próbálja kiegészíteni. Ő is gyárba szeretne kerülni. Miután 

házasságot kötött, hitel segítségével vett lakást. Az évi 120 pengős törlesztést alig tudja 

fizetni, már 29 pengő hátraléka van. Van egy kertje, amit szépen rendben tart, ott sok minden 

megterem. (17) 

Deutsch Dezső kereskedő (kb. 50 éves) apja 24 holdját 43-ra gyarapította, a legnagyobb 

dudari bolt mellett egy veszprémi ház tulajdonosa. Cselédet tartanak. A ház mögött 

gyümölcsöskert található, a többi föld a falu határában többféle irányban fekszik. Egy igazi 

szekér büszke gazdája. Jól él. Állatállomány: 4 jó felépítésű ló, néhány tehén, ökrök, disznók, 

libák és tyúkok. (18.1) 

Kiss József cipész (26 éves) családjáról megtudjuk, hogy édesapja 12 holdon gazdálkodik, 

aminek a fele sajátja, a másik fele rokonoké. 1936-ban szerzett mesterlevelet, azóta műhelyt 

bérel és egy segéddel ott dolgozik. 200 pengőből indította a vállalkozását, 900 pengőt költött 

anyagra. Hitelbe is kénytelen dolgozni, most 400 pengővel (kb. 10 pár magas szárú 

férficsizma árával) tartoznak neki. (18.2) 

Mayer János pék (76 éves), kis forgalmat bonyolít, főleg négy környékbeli faluba szállít.  

Az árut a fogadott fiai viszi kerékpáron, vagy gyalog. Munkájához a falutól ingyen kapja a 

fát. A pékséget és a hozzá tartozó lakóházat bérlik. A pékség felszereltsége szegényes, a 

házban egy régimódi parasztkonyha és egy zsúfolt hálószoba van. Nehezen tudják fizetni a 

bérleti díjat. Fél hold keveset érő földjük van egy másik sváb faluban. (18.3) 

Özvegy Kerpen Mórné (kb. 60 éves) kocsmája a legnépszerűbb Dudaron. Van egy kicsi 

vegyesboltjuk és 70 hold földjük is, több különböző helyen Dudar közelében. A család 

legfőbb tevékenysége a földművelés, a 35 éves fiú csak ezzel foglalkozik, szerinte az egész 

járásban neki van a legjobb földje. Vannak gyümölcsfáik, szarvasmarháik, lovaik és 
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baromfijaik. A család négy szobában lakik, az átlagosnál jobb berendezéssel, korszerű 

bútorokkal, sok képpel és dísztárggyal. Otthonuk anyagi biztonságról árulkodik. (18.4) 

Kovács Dávid kocsmáros zárkózott, bizalmatlan ember. Sivár, kevéssé vendégcsalogató 

kocsmát és egy szegényes, kis forgalmú vegyesboltot működtet, amely „nem tűnik sem 

rendezettnek, sem különösebben tisztának.” (18.5) 

Kis József hentes és gazdálkodó. Általában hetente beszerez, feldolgoz és elad egy tehenet 

vagy disznót, de nem ez a fő bevételi forrása. Van 20 hold földje, több irányban a falun kívül. 

Az egyik legöregebb ház az övé. „Az épület meglehetősen szegényes felszereltségű.” (18.6) 

Király Péter kocsmát bérel, mellé hat hold földet, és így a sajátjával együtt 10 holdon 

gazdálkodik. Ennek műveléséből és a kocsmából éppen csak megél. Van egy segédje.  

A kocsma egy csupasz teremben van, a forgalmát nem árulta el. A kocsma mögött a 

parasztházakban szokásos három helyiségben élnek. (18.7) 

Bittmann István (kb. 40 éves) nagy forgalmat bonyolító cipőkészítő mester egy kisebb bolttal 

és nagy, levegős, világos műhellyel. Átlagosan 10 tanonccal és segéddel dolgozik. „Otthona 

hivalkodóbb és modernebb, mint a többi kereskedőé a faluban.” 1936-ban vegyeskereskedést 

is nyitott, ezt a legidősebb lányuknak szánják hozományként. A háztartás vezetéséhez 

segítséget vesznek igénybe, a feladat a feleség húgára hárul, havi 15 pengő készpénz és ellátás 

fejében. (18.7) 

A bíró vagyoni helyzetéről annyit tudunk meg, hivatali kötelezettségeinek teljesítéséért évi 

180 pengő fizetést kap és emellett 15 holdon gazdálkodik.
864

 (22) 

A bába 36 éve dolgozik a faluban, nemsokára visszavonul. Annak idején Szekszárdon tanult a 

falu költségén, hét éve továbbképzésen is volt. Fizetése évi 400 pengő. Nyugdíjat nem fog 

kapni. A bába vezet le minden szülést, szülésenként 4-5 pengőt kap. Utódját a falu most 

taníttatja Szombathelyen. (16) 

b) Közegészségügy és higiénés viszonyok 

Ennek a témának a feltérképezése volt a bábával készített interjú fő célja. Elsősorban ezt 

felhasználva Bremner és Reitzer összefoglaló tanulmánya (6) részletesen foglalkozik a 

kérdéssel. A közegészségügy állapota szerintük sok kívánnivalót hagy maga után. 

Túlzsúfoltság a jellemző, ugyanis általában csak egy szobát használnak, és sokszor egy 
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ágyban több ember alszik. A szobák gyakran dohosak, nyáron sok a légy. A ruházatuk 

többnyire tiszta. Reggel alaposan megmossák a kezüket és arcukat, de a fogukat nem. Lábat 

elég ritkán mosnak. Kevés és egymástól távoli illemhely található. Ugyanakkor nincsenek 

kellemetlen szagok a faluban.
 
(6) Megtudjuk, hogy a jegyző utasítására a vendégek kedvéért 

több helyen állítottak fel fabudikat.
 865

 (7) 

Születésszabályozás nyilván van, állapítják meg, hiszen többen mondták, hogy csak egy vagy 

két gyereket akarnak, de a módszerekről nem tudtak információt szerezni. Viszonylag 

szabadon létesítenek házasság előtti szexuális kapcsolatot, de a törvénytelen gyerekek anyját 

megbélyegzik. Az abortusz törvénytelen, de gyakori. A bába nem segít és elhatárolódik, de 

súlyos esetben hívja az orvost.
 

(6) Gyakori a rokonok közötti házasság. (7)  

A gyermekgondozást az anyák önállóan végzik, ehhez a bába tud tanácsadást nyújtani. Az 

elmúlt 36 évben csak két gyermekágyi haláleset történt. (6) „A dudari parasztok örülnek, hogy 

a korszerű módszerekben is járatos fiatal bábájuk lesz, mert bár kevés anya hal meg 

gyermekágyban, a csecsemőhalandóság magas.” (34) Bőrbetegség, fertőző betegség nincs. 

(8) Az alkoholizmus visszaszorult, nincs is rá pénzük, enyhe részegség csak ünnepek idején 

fordul elő. (6) 

Orvos nem lakik Dudaron. A körzeti orvos, aki tagja a községi képviselőtestületnek, 

kéthetente rendel a faluban. Ha a rendelési napokon kívül hívják, súlyos összegeket kell 

fizetni. (8) „6 pengőt kér egy-egy vizitért, akár csinál valamit, akár nem.” (15) Az iskolásokat 

évente háromszor megvizsgálja. (25) Korábban felvilágosító előadásokat is tartott a faluban, 

„de ahelyett, hogy hasznos tanácsokkal látta volna el őket, csak a viselkedésüket ócsárolta 

ellenséges és támadó stílusban, így aztán nem is látogatták az előadásait.” (8) Előző télen a 

védőoltásokról beszélt nyilvánosan az iskolában. (9) „A falu orvosát láthatóan több család 

sem kedveli a faluban durvasága és keménysége miatt”, de nem mindenki osztja ezt az 

ellenszenvet. (14) Ugyanakkor egy másik interjúalany arra panaszkodott, hogy a körorvos 

szombaton nem fogadta a balesetet szenvedett gyermekét. (17) 

c) Iskola 

Az oktatási rendszer működéséről az iskolában tett látogatás során szereztek információkat a 

kutatók. (25) Az iskola féli egyházig, félig állami fenntartású, egy tanító és egy tanítónő 
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 A jobb módú Földesi Lajosnál elszállásolt Gwendolyn Shand megfigyelte, hogy nincs fürdőszoba, hanem csak 
udvari vécé, „a család bizonyára a konyhában fürdik, de ritkán”. Egyetlen zománcozott lavórjuk van, a ruhákat 
fateknőkben mossák. A házban nagy tisztaság van, a ruhaneműket nagy rendben, tisztán tartják. A konyha 
csempés padlóját naponta többször felmossák. (8) 
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tanítja a két korcsoportot. Mindkettőben túl sok a gyerek: az 1-3. osztályosoknál 78-an, a 

másik csoportban 70-en vannak. Naponta 6 órát töltenek az iskolában 12 éves korig.  

Az otthoni életvitel a gyerekeket inkább hátráltatja a tanulásban, a leckét az iskolában kell 

megtanulni. Aki a nagyobb mezőgazdasági munkák idején nem küldi a gyermekét iskolába, 

azt pénzbírsággal sújtják. A tanítás során „az erkölcsi (értsd: vallási) értékekre helyezik a 

hangsúlyt. (…) Egyesek szerint a parasztgyerekeknek elég, ha megtanulnak írni, olvasni, 

imádkozni és elsajátítják a templomi énekeket, nem szükséges nekik kémiát, fizikát és 

történelmet tanítani.” (25) A fiatalabb szülők azonban már kezdik belátni, hogy csak a tanulás 

révén tudnak kiemelkedni a paraszti sorból. Az elmúlt évben mindössze hárman tanultak 

tovább: a pápai református gimnáziumban és a veszprémi katolikus gimnáziumban.
866

 

d) Politika 

Külön fejezet foglalkozik az intézményrendszer és ezen belül a közigazgatás működésével, 

amely ismerteti a közigazgatási rendszert, a választójogi szabályokat. (21) Megtudjuk, hogy 

„a falu autonóm egység, élén a bíróval, akit a parasztok közül választanak három évre.”  

A bíró jómódú paraszt, a kilenc tagú képviselőtestületben a jegyző és a körorvos mellett a 

többiek is mind a parasztok közül kerülnek ki. Minden hivatalos ügyben a jogi és 

közigazgatási végzettséggel rendelkező jegyző tudása a mérvadó. A legutóbbi országos 

választásokon a falu 95%-a kormánypárt hivatalos jelöltjére szavazott. (21) Emiatt aztán a 

másik földbirtokos, aki szintén jelölt volt, nem hajlandó dudariakat béresnek felfogadni, mivel 

ellene szavaztak. (15) 

Az állami ellenőrzésnek több jelével is találkoztak külföldi vendégek. Az őszi-téli időszakban 

heti rendszerességgel tartott ismeretterjesztő előadások programját először jóvá kell hagyatni 

a megyei közigazgatással és a részvételi adatokat is jelenteni kell.
867

 Ugyancsak a központi 

kontroll jele, hogy a dudari kutatómunka ideje alatt belügyminisztériumi küldöttség járt a 

faluban, ahol a kutatók szóban beszámoltak a végzett munkáról. A táborozás végeztével 

Tomori Viola hivatalos beszámolót is készített a Belügyminisztérium részére. 

Több szöveg szóvá teszi a militarista szellem jelenlétét. A helyi levente-szervezetről Reitzer 

László írt rövid beszámolót, amiből kiderül, hogy a 13 és 21 éves kor közötti fiatalemberek 

számára kötelező a tagság, a vasárnapi istentisztelet előtt 3 órát gyakorlatoznak.
868
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 A jegyző is Veszprémbe járatja a lányát. 
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 Ezeket az előadásokat egyébként felváltva a jegyző, a tanító és a lelkész tartják az iskolában. 
868

 A 105 fős tagságból mindössze hárman hiányoztak, amikor a vendégek is jelen voltak a gyakorlaton. 
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A leventéknek katonai ismereteket tanítanak és katonai szemléletmódra oktatnak. Vallásos és 

hazafias szellemű amatőr színielőadásokat tartanak, a szellemi kiképzés során pedig jól 

megtanulják a világháború és az azt követő események történetét. Sapkájukon Magyarország 

címere mellett a „szebb jövőt” felirat látható (24). Gwendolyn Shand az istentiszteletről szóló 

beszámolójában a leventéket egyértelműen militáris szervezetként azonosítja. (30) 

Ugyanebben a beszámolóban feltűnik neki a katonás rend, ahogyan a kisiskolások testületileg 

bevonulnak a templomba. (30) Az iskolalátogatás során a tanulók zászlóval csoportos 

gyakorlatot mutattak be a vendégeknek, majd „háromszoros hurrát kiáltottak 

Magyarországnak, Angliának és Németországnak.” (25) 

Katonai precizitás jellemzi a tűzoltószervezet munkáját, akik a parancsokat vonakodás nélkül, 

gyorsan teljesítik. A tűzoltó-egyenruha bizonyos presztízst jelent, még a vasárnap esti 

táncmulatságon is feltűntek. (23) 

„Ne feledjük, hogy minden magyar irredenta, ám az irredentizmus nem feltétlenül egyenlő a 

nácizmussal” – írja Dorothea Farquharson, amikor a jegyző 1938 szeptemberében küldött 

képeslapját kommentálja, amelynek „túloldalán egy Közép-Európát élénk színekkel ábrázoló 

térkép volt, amely éles ellenségességről tanúskodott a csehek és elfogultságról a németek 

irányában.” (4). A közügyek iránti érdeklődés és a történelmi ismeretek mértékéről árulkodik 

az egyik dudari lakosról írott beszámoló, amelyből kiderül, hogy apa és fia egyaránt szívesen 

emlékeznek a világháborús hősi emlékmű felavatásáról, de a szépnek tartott beszédből 

semmit sem tudnak felidézni. A trianoni területveszteségek felsorolásakor az apa tévedéseit a 

17 éves fiú igazítja ki, aki büszke arra, hogy 90 társa közül őt rendelték be Veszprémbe egy 

leventeoktatói tanfolyamra. (13) 

e) Helyi közigazgatás 

A jegyzővel, a helyi közigazgatás legfontosabb szereplőjével interjú nem készült, de mivel a 

falu részéről ő volt a hivatalos - és informálisan is a legfőbb - házigazda, róla is nagyon sok 

mindent megtudunk. A jegyző már a táborozás előkészítésekor segítségére volt Tomori 

Violának, ő készíttette el a falu térképét, ő beszélte rá a helyieket arra, hogy adjanak szállást a 

külföldieknek. Irányította az előkészületeket a faluban. „Személyesen és hivatalosan is 

felelősséget vállalt” a vendégekért, (4) érkezésükkor ő fogadta és igazította el őket. Később az 

esték általában nála zárultak. A jegyző beszélt németül, ezért tudott kommunikálni a csoport 

legtöbb külföldi tagjával. „Ami az egyéniségét illeti, nála jobbat nem is kívánhattunk volna, és 

közhivatalnoknak is kiváló. A falu népével szembeni kötelezettségeit nagyon komolyan veszi. 
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és mindenki úgy tekinthet rá, mint a legjobb barátjára” – írja Dorothea Farquharson. (4)  

Az egyik béres például a jegyzőt kérte meg, hogy segítsen neki munkát találni egy közeli 

városban. (17)  

A falu hivatalos életében minden szál a jegyző kezében fut össze, és a brit kutató szerint 

mindebből sajátos hatalmi viszony következik: „.Bizonyos értelemben ez paternalista 

despotizmust jelent. Például a faluba érkező összes levelet a jegyzőhöz viszi a postás.” (4) 

Vagyis a jegyző a levélforgalmat is ellenőrzi. A béresek szerződését a jegyző olvassa fel, 

mielőtt munkába állnának. (17) A jegyző jelenléte szükséges, ha kifizetés történik a falu 

kasszájából. (21) A jegyző szedi be a közös legelő használatáért járó fizetségeket. (7)  

A jegyző próbál tenni a falu fejlődéséért. Kezdeményezte például, hogy a parasztházak 

felújításakor szalma helyett palatetőt rakjanak fel, ez azonban anyagi okokból meghiúsult. 

(21) A falun kívüli ügyek mind a jegyző kezében vannak, a bíró ezekkel nem foglalkozik. 

(23)  

A jegyzőnek egy cselédje van, (21) a háza jóval nagyobb, mint általában a dudari házak.  

A háza egyben az irodája is, amelyet folyamatosan a külföldi kutatók rendelkezésére 

bocsátott. A vendégek úgy tekintettek rá, mint egy jóságos bácsikára. A kutatócsoport 

Dudaron megbetegedett tagját végig a jegyző lánya ápolta a saját házukban. (4) Ugyancsak a 

jegyző lánya volt az, aki a vendégek tiszteletére előadott néptáncot – nagy vesződségek árán – 

betanította. (17) „A jegyző nagy népszerűségnek örvend. Azt mondják, ő és a helyettese mindig 

segítőkészek és udvariasak. Még soha nem volt szükség arra, hogy panaszt tegyenek a járási 

főjegyzőnél”. (14) 

A községi bíróval készült interjú a közigazgatásban betöltött szerepére koncentrált. 15 holdas 

parasztember, aki megjárta Amerikát. Kint maradt volna, ha nem kell hazajönnie, hogy 

segítse a családját. A nagyapja is bíró volt. Már kétszer megválasztották, de sikerét nem 

világlátottságának tudja be, hanem józanságának és önuralmának, de főleg annak, hogy 

alkalmazkodik a falu közösségi szelleméhez. Megtudjuk tőle, hogy a bíró és a jegyző 

együttműködik a képviselőtestülettel, a jegyző álláspontját általában vita nélkül elfogadják. 

Helyi ügyekben a testület is, a jegyző is szokott kezdeményezéseket tenni. A falun kívüli 

kapcsolattartás a jegyző dolga, a bíró például a főispánt egyáltalán nem ismeri, és az alispán is 

mindössze egyszer járt a faluban hivatalos ügyben. A testületi munkán felül a bíró a helyi 

közéletben sem vesz részt aktívan. 
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f) A vallás 

A vallást már Tomori Viola előzetes tájékoztató anyaga is mint érdekes kutatási témát 

ajánlotta, tekintettel arra, hogy Dudar „tisztán református község egy régi és nagy befolyással 

bíró katolikus apátság tövében” (2). Adatokat kapunk a faluban élők vallási megoszlásáról.
869

 

(21) Tomori Violától értesülhetünk arról, hogy a helyiek számára a református szó azonos 

jelentésű a magyarral, mivel a környező falvakban svábok laknak, akik katolikusok. 

Az hogy, hogy Dudarra jövet látogatást tettek a zirci apátságban, Dorothea Farquharson 

számára kérdéseket indukál: „Visszatekintve a zirci apátságban tett látogatásunkra, 

feltehetnénk a kérdést: voltaképpen miért is mentünk el oda? Lehet, hogy Dudar is a világi 

ellenőrzés alá tartozó hat falu egyike és még az apátság területéhez tartozik? (…) Vagy talán 

azért kellett oda elmennünk, hogy megismerjük az apátot, hogy saját szemével győződhessen 

meg arról, kik is vagyunk: kik ezek a furcsa külföldiek, akik az apátság tőszomszédságában 

fekvő kis faluba jönnek, hogy intenzív kutatást végezzenek?” (2) Az első kérdésre nemleges 

választ adhatunk, a második feltételezést azonban nem tudjuk cáfolni. Az apátság egyébként 

amellett, hogy vendégül látta a kutatócsoportot, a Zirc és Dudar közötti szállításukat is 

biztosította. 

A vallás vizsgálata valóban jelentős helyet foglal el a kutatási anyagok között. Interjú készült 

a református pappal. Ebben a kérdések nem a pap életkörülményeire, hanem a falu vallási 

életére voltak kíváncsiak. (28) A lelkipásztor szerint a vallás a faluban tényleges lelki 

szükséglet és nem társadalmi presztízs kérdése. Régi hagyomány szerint ugyan elegendő, ha a 

családot csak egy családtagja képviseli az istentiszteleten, a családtag azonban erről otthon 

beszámol, a családok pedig minden nap imádkoznak. A vallásos érzést a pap szerint vallásos 

introverzió jellemzi, a bibliai idézeteket az idősek a mindennapi kommunikációban is 

használják. Az ateizmus vagy szabadgondolkodás csak elszigetelten jelenik meg, legutóbb 

egy képviselőjét a pap kiátkozással fenyegette meg, mire az felhagyott nézetei terjesztésével. 

Két önálló szöveg készült a vasárnapi istentiszteletről, amelyekből megismerjük a templom 

puritán berendezését, a hívek érkezésének és távozásának rögzített koreográfiáját, az 

ülésrendet, a különböző életszakaszban lévő nők és férfiak vasárnapi öltözékét. Ezek a 
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beszámolók jellemzik a pap prédikációjának stílusát, annak fogadtatását és az egyházi ének 

avatatlan fül számára nem túl előnyös esztétikai kvalitásait.
870

 (29, 30) 

A vallásosság kérdése teoretikus szinten is megjelenik a kutatási dokumentációban.
871

  

A vallásosságról szerzett ismeretekre épít az az elméleti jellegű szöveg, amelyet 

valószínűsíthetően Reitzer Béla írt. Címe A vallás, mint társadalmi háttér Dudaron,
872

 (27) és 

a református vallás sajátosságait vizsgálja. A szerző kétfajta vallásosságot különböztet meg. 

Az egyik esetben a vallás a közösséget konstituáló tényező, ahol a vallási normákat a 

közösség tagjai fejlett normatív öntudatossággal elfogadják. A vallásosság másik értelmezése 

szerint a vallás nem más, mint a közösségi szellem egyik megjelenési formája hagyományok 

és beállítódások formájában és maguknak a vallási dogmáknak csak másodlagos jelentőségük 

van. A tanulmány írója a dudari reformátusokat a második csoportba sorolja. Vagyis a vallás a 

közösséghez való igazodást jelenti, és nem a hittételekhez való szigorú alkalmazkodást.  

A tanulmány példaként hozza fel a dudari templombúcsút, ahol a reformátusok egy 

eredendően katolikus ünnepet vettek át sokkal világiasabb tartalommal. Ugyanígy a vasárnapi 

istentiszteletnek – a lelkipásztor véleményétől eltérően - a falu életében elsősorban 

kiemelkedő fontosságú társas eseményként van jelentősége, és kevésbé vallási szertartásként. 

A szerző a protestantizmusnak a magyar történelemben játszott szerepére is felhívja a 

figyelmet: „.A protestantizmus a magyar történelemben mindig egyet jelentett a 

protestálással, hol a katolikus dogmák, hol a katolicizmus alapján álló politikai elnyomás 

ellen.” (27) Szerinte mindez a dudariakra is alkalmazható, akik szemben állnak a Zirc által 

képviselt katolicizmussal és „nem egyszerűen az egyház hittételei értelmében reformátusok, 

de protestálnak azért is, hogy magyar parasztként érvényesülni tudjanak. A protestálás egyre 

inkább új jelentésekkel is gazdagodik, és nem csak vallási előítéletek, hanem társadalmi és 

szociális tényezők ellen is irányul.”
 
(27) A tanulmány írója a fejlődés végpontjának azt látná, 

ha a közösségi helyébe az egyéni vallásosság lépne, Dudaron azonban még nem jutottak el 

idáig. Érdemes megjegyezni, hogy a dudari kutatás során született szövegek között ez az 

egyedüli, amelyik közösségi szinten kritikus politikai attitűdöt tulajdonít a dudariaknak.  

A rendelkezésünkre álló empirikus adatokkal azonban ez sem alátámasztható, sokkal inkább a 
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szöveg feltételezett írója, Reitzer Béla dudari előadásában kifejtett gondolatait folytatja a 

parasztság politikai érdekképviseletének lehetőségeiről és szükségességéről. 

A dudari katolikusokról elsősorban a családtanulmányokból kapunk információkat.  

Az interjúk kitérnek rá, ha a megkérdezett személy vagy család nem református. A jegyző 

bemutatása kapcsán kiderül, hogy ő ugyan református, de a felesége és - a feleség vallását 

követve - a lánya katolikus, sőt a veje, a jegyzői poszt várományosa is az. Dorothea 

Farquharson ezért fel is teszi a kérdést: „Vajon egy tisztán református faluban hogyan 

boldogul majd egy katolikus jegyző?” (4) 

Gwendolyn Shand az egyik református családban látott egy „nagy, ragyogó színekben 

pompázó római katolikus vallásos” faliképet, amelyről azt gondolják, hogy szerencsét hoz. 

(10) Az egyik béres úgy látja, hogy „Dudar jó kapcsolatokat ápol a szomszédos falvakkal 

annak ellenére, hogy azok lakossága katolikus. Együtt szolgálnak a katonaságnál és 

összejönnek a nagy ünnepekre. Vegyes házasságok azonban nem nagyon kötődnek.”. (15)  

A református pap arról beszél, hogy a környékbeli katolikus papokkal baráti az 

együttműködés, főleg világi, gazdasági és kulturális ügyekben, és nem hivatalos 

kapcsolattartás is létezik. Azt is tőle tudjuk, hogy „nagyon kevés konfliktus van a protestánsok 

és a katolikusok vagy zsidók között, mivel az utóbbiak száma elhanyagolhatóan kicsi.” (28) A 

lelkipásztortól értesülhetünk arról, hogy sok katolikus Nádasdy gróf birtokán szolgál 

Kisdudarpusztán. Mint mondja, „általános vélemény szerint a katolikusok jobb szolgálók, 

mint a protestánsok.” (28) 

Az interjúalanyok közül a sváb származású Mayer János pék és felesége katolikusok. Egyik 

szobájukat „a protestáns Dudar többi lakószobájától egy kis ereklyetartó különböztette meg”. 

(18.3) Ugyancsak katolikus sváb a cipőkészítő Bittmann János és felesége. Ők Bakonynánára 

járnak templomba. 12 éves lányukat külön taníttatják. „Deutsch Dezső, szintén falubeli 

kereskedő lányával együtt a jegyző ifjú házas lánya tanítja őket. Mivel az egyik család zsidó, a 

másik pedig római katolikus, körülményes lenne a lányoknak a református falusi iskolába 

járniuk.” (18.10) 
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g) A zsidók a falusi társadalomban 

A zsidókról több helyütt szó esik.
873

 Zsidó család, Kerpenék működtetik az egyik kocsmát 

már négy évtizede. Emellett vegyesboltjuk is van. Kerpen Mórné állítása szerint a család már 

évszázadok óda Dudaron él. Tőle tudunk meg néhány dolgot a helyi és környékbeli zsidók 

vallási életéről: „A közelben nincs zsinagóga, (…) a környéken élő zsidók nem nagyon 

törődnek azzal, hogy eleget tegyenek vallási kötelezettségeiknek.” A zsidó újév alkalmából 

viszont 15-20 környékbeli zsidó összejött.
874

 „Rabbit is hívtak, hogy tartson istentiszteletet, 

majd annak végeztével a kocsmában ettek és csak napnyugta után távoztak.” (18.4). 

A falu legnagyobb boltja Deutsch Dezső zsidó kereskedőé. Nemzedékek óta Dudaron élnek, 

otthon érzik magukat, az üzlet virágzik. Véleménye szerint „a faluban tapasztalható némi 

ellenérzés a zsidókkal szemben, de ez inkább a kocsmárosok és kevésbé a vegyeskereskedők 

felé irányul.” (18.10). Az egyik parasztház tulajdonosa elmondása szerint azért nem adta ki a 

tisztaszobáját egy zsidó érdeklődőnek, mert az érkezéskor nem fogott vele kezet. Ugyanez a 

férfi egy évvel a kutatás után arról számol be angol vendégeinek, hogy sikerült megvennie az 

egyik kocsmát, „és ennek nagyon örül, mert így már nincs zsidó a faluban”. (7) Az egyik 

béres méltatlankodva emlegette a körorvost, aki nagyon népszerűtlen zsidó ember. (15)  

A faluban működő hentes „meglehetősen keserűen beszélt a konkurens zsidó kereskedőkről”, 

és fontosnak tartotta elmondani, hogy Zirc közelében 37 hentesüzlet működik, de ő az 

egyetlen keresztény tulajdonos (18.6). Az inkább béresként dolgozó ács így jellemzi a 

zsidókhoz való viszonyt: „Minden faluban vannak zsidó kereskedők. A parasztok 

különösebben se nem kedvelik a zsidókat, sem ellenszenvvel nem viseltetnek irántuk.” (17) 

h) A világháború hatása 

A világháború szinte minden bemutatott család életében nyomokat hagyott. Jakab János 1916-

tól 1922-ig katonáskodott, járt az olasz és orosz fronton, de sértetlenül megúszta a háborút. 

1920-ban három hetes szabadsága alatt nősült meg. „Háborús tapasztalatai nem nagyon 

bővítették az Európával kapcsolatos tudását.” (7) Földesi Lajos egyik testvére, aki egyben 

egy másik interjúalany, Földesi Pál édesapja, hadifogságban halt meg. (8, 9) Maga Földesi 

Lajos a háború miatt halogatta a házasságkötést, 1921-ben 27 évesen nősült meg. Horváthné 

férje komolyabb sérülés nélkül átvészelte a háborút. Ennek örömére, református létükre náluk 
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van az a katolikus szentkép, amelyik meggyőződésük szerint szerencsét hoz - bár a férj azóta 

meghalt. (10). Varga József 1914-től 1918-ig volt katona, gránátnyomás miatt fél szemére 

nem lát. Méltánytalannak tartja, hogy emiatt semmilyen kártérítést nem kapott. A háború alatt 

nősült meg. A felesége csak a háború alatt hagyta el a falut, amikor Budapesten átutazó férjét 

szerette volna látni. (13) Kovács B. Mihály anyjának „karján csúnya izomcsomók látszanak. 

Szerinte a nehéz fizikai munka miatt, amely a férje halála után és a háború alatt hárult rá.” 

(14) Müller Ferenc apja a háború idején orosz hadifogságba esett. 42 hónapot töltött 

fogságban, és most semmije sincs a házán kívül. „Amikor az apja hadifogságban volt, Ferenc 

a nagyapjával élt. Az apja kapott valami csekély hadisegélyt, de nem sokat, mivel ehhez is 

protekció kellett.” (15) Kerpen Mórné egyik fia a háborúban szerzett sérülések következtében 

halt meg. (18.4) Király Péter 25%-os rokkant lett, így kaphatott viszonylag könnyen 

kocsmaengedélyt. (18.7) Bittmann István még a szakmát tanulta, amikor 1914-ben behívták, 

1919-es leszerelése után újra segédként dolgozott, és két évvel később szerzett iparengedélyt 

(18.10). Kovács Pál öt fiúgyermeke közül kettő halt meg a háborúban. Házában portré látható 

az apáról „az 1914-18-as háborúban viselt, szalagokkal és medálokkal dekorált katonai 

egyenruhájában, valamint a háborúban elesett két fiúról is, szintén katonai kitüntetésekkel 

feldíszítve.” (34) Farkas József hadifogoly volt „Oroszországban, Kazanyban, a Kaszpi-

tenger térségében.” (34) A bábaasszony szerint a háború a születésszámra is negatívan hatott: 

„A háború előtt átlagosan 56 gyermek született évente, mostanában csak 36.” (16) 

A világháború hatásával elméleti szinte foglalkozik Reitzer Béla dudari előadása is.  

A hagyományos paraszti életforma feladásához szerinte „az utolsó és legerősebb impulzust a 

világháború és az azt átélő nemzedék adta. A sok éves katonaság a paraszt szemét nemcsak 

védtelenségére nyitotta rá, hanem megismertette a Nyugat civilizáltabb paraszttársadalmaival 

csakúgy, mint a háború utáni idők társadalmi eszméivel.” (19). Kerék Mihály előadásában 

pedig arról beszél, hogy az 1920-as földosztásnál milyen előnyökben részesültek a háborút 

megjárt férfiak és családtagjaik. (36) 

i) Az amerikai emigráció
875

 

Az Amerikába való kivándorlás és hatásai jól érzékelhetőek voltak a kutatás idején. A téma 

iránt különösen fogékony volt a külföldi kutatócsoport szakmai szempontból talán 

legfelkészültebb tagja, Gwendolyn Shand, aki korábban Amerikában szociális munkásként 
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 Mint már jeleztük, emigráció alatt itt a munkavállalás céljából történő, nem feltétlenül véglegesnek szánt 
kivándorlást értjük. Az emigráció és kivándorlás szavakat ennek megfelelően a továbbiakban szinonimaként 
használjuk. 
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dolgozott kelet-európai emigránsokkal, így köztük magyarokkal is. Ennek köszönhetően 

külön tanulmányban rendszerezte mindazt, amit azoktól a dudariaktól megtudott, akik 

személyesen vagy közeli családtagjaik révén érintettek voltak. (20) Megállapította, hogy nem 

volt tömeges, vagy egész családokat érintő kivándorlás. Férfiak mentek egyedül, akik vagy 

egyedülállóak voltak, vagy olyanok, akiknek megromlott a házasságuk.  

A bíró még agglegény volt, amikor kiment, és csak kényszerűségből, családi okok miatt jött 

vissza. Bár angol tudása megkopott, de fokozottabb tájékozottsága, szellemi frissessége jó 

hatással van a falu egészére is. A vállalkozó Bittmann István cipésznek két fivére is 

Kanadában él, sikeres mesteremberek lettek, odakint mindketten magyar lányt vettek 

feleségül és nem is akarnak hazatérni. Az itthon maradottakkal tartják a kapcsolatot, akik 

büszkék is rájuk, sokat tanulnak egymástól. Földesi Lajos fivére boldogtalan házasságából 

menekült, odakint napszámosként dolgozik. A család inkább szégyelli, szinte kiközösíti. Alig 

tartják a kapcsolatot, kivándorlása semmilyen befolyással nem bírt a számukra. Amikor haza 

szeretett volna jönni, nem nyújtottak neki segítséget. Kovács Mihály magánéleti nehézségek 

miatt ment ki kétszer is Amerikába. Csak emigráns csoportokkal lakott együtt és így ottani 

évei nem voltak rá semmilyen maradandó hatással. Ami pénzt haza tudott hozni, az 9 hold 

föld megvételére volt elég.
876

 

A tanulmány megállapítja, hogy a hazatérők nemcsak jelentős vagyont nem tudtak gyűjteni, 

de szellemiekben is kevéssé gyarapodtak, sem építkezési stílusban, sem az alkalmazott 

mezőgazdasági módszerekben.  

Az amerikások és az itthoniak életmódjának összehasonlításakor a szerző arról ír, hogy 

mindenekelőtt nagy az alkati hasonlóság, különösen a kisiskolásoknál. „Még a ruházatuk sem 

nagyon különbözik, mivel a legtöbben a szegény városrészekben élnek, ahol a gyermekek 

ruházata többnyire nehezen körülírható.” (20) A kisgyermekkorból kinőve a kintiek viszont 

már igyekeznek követni az amerikaiak divatját. „A ruházaton kívül az ott élőknek a frizurájuk 

is más, és a kozmetikumokat is szabadabban használják.” (20) A viselkedésükben is jelentős 

eltérés van, a Magyarországon általánosan megfigyelhető szelídség és szülők iránti 

engedelmesség helyett „nagyon fiatalon kialakul bennük az agresszió, a határozottság, sőt a 

szüleik kívánságaival és elképzeléseivel szemben tanúsított megvetés.” (20) 
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 Kovács Mihály harmadszor is szeretett volna kimenni: „Hazatérése után egyszer még érdeklődött, hogyan 
tudna visszamenni Amerikába, de megtudta, hogy nem kaphat vízumot. Ezen kicsit meglepődött, mert nem 
tudta, mi az a kvóta-törvény.” (10) Varga József vázlatos portréjából hasonló tájékozatlanságra derül fény: 
„1920-ban Amerikába akart menni, nem engedték, az okot nem tudja.” (13)  
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Az emigrációban élő felnőttek vallási élete, szórakozási formáik, étkezési szokásaik azonban 

hasonlóak a hazaiakhoz, a boltok és a kocsmák szinte ugyanolyanok. Ugyanakkor sokkal több 

vajat és cukrot, valamivel több húst és többféle gyümölcsöt fogyasztanak, mint itthon. Ha 

városokba kerülnek, akkor a hazaitól eltérő lesz háztartások technikai felszereltsége: kemence 

helyett gyakran gáztűzhely van, a víz és a villany be van vezetve. Mosógépet vesznek, amint 

csak lehet. Nincs tisztaszoba. „Amíg egy emigráns meg nem állapodik, addig nem kerül 

szőnyeg a padlóra. Minden észak-amerikai nagyváros szegényebb negyedeiben jellemzően 

festetlen fapadló van.” (20). Társasági életükre jellemző, hogy tartják a kapcsolatot saját 

nemzeti csoportjukhoz tartozókkal. Több újságot járatnak, mint azok, akik itthon maradtak. 

További különbség, hogy a szórakoztató rendezvényekre az egész család elmegy, nem csak a 

fiatalok. A zenét kint is cigányzenekar húzza. 

A kutatási anyagokban rögzített szociografikus ismeretanyag bemutatása még hosszasan 

folytatható lenne. Részletesen foglalkoznak többek között az öröklés kérdésével, a rokoni és 

szomszédsági kapcsolatok ápolásával, a parasztcsaládok napirendjével, táplálkozásával, a 

családi munkamegosztással, a gyermeknevelési elvekkel, a generációk egymáshoz való 

viszonyával, a művelődés formáival és lehetőségeivel. A kutatás alkalmából és a kutatás során 

született szövegekből ily módon összeálló anyag kollektív munka eredménye, amelyből 

valóban sok szempontra kiterjedő, átfogó képet kapunk a kutatás tárgyát képező faluról. 

C. A dudari falukutatás mint regionális kutatás 

A 4. fejezetben, a külföldi terepmunkák általános jellemzésekor már volt szó róla, hogy ezek 

során jellemzően a regionális kutatások klasszikus, Le Play-től eredeztetett módszertanát 

alkalmazták, amelyet részletesen a 3. fejezetben mutattunk be, Sybella Branford és Alexander 

Farquharson eredetileg 1924-es kiadványa nyomán.
877

 A „Hely - Munka - Nép” hármasságára 

alapozott, a 3.1 alfejezetben részletes ismertetett szempontrendszernek minden olyan pontjára 

vonatkozóan találunk adatokat a magyarországi kutatási anyagokban, amelyek relevánsak a 

vizsgált falu esetében. Ennek tételes felsorolásától eltekintünk. A fennmaradt dokumentáció 

terjedelmét és rendszerezettségét figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a dudari kutatás 

mindenben eleget tett a regionális kutatások módszertani követelményeinek. Ezt még inkább 

alátámasztja mindaz, amit a kutatás résztvevőinek sok speciális területet lefedő szaktudásáról 

és szakmai hozzáértéséről tudunk. 
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 Branford-Farquharson 1947 [1924] 
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D. A résztvevők személyes hozzájárulása 

Az Angliából érkező kis létszámú csapat összetétele kifejezetten alkalmas volt az igényes 

kutatómunkára. Az Insitute of Sociology hivatalos stábjához tartozó Farquharsonék tapasztalt 

terepkutatók voltak. Alexander Farquharson Dudaron is – mint általában a hasonló 

terepkutatásokon - a természeti adottságok feltérképezésével foglalkozott. Tomori Violát már 

idéztük ezzel kapcsolatban. Mindezt megerősíti Móricz Virág is: [Farquharson] „lemásoltatta 

Dudar kataszteri térképét és ő maga járta be a határt az adatok ellenőrzésére. Valóságos 

tanulmányt dolgozott ki a két hét alatt a Bakony hegy- és vízrajzáról, növényvilágáról, 

kőzeteiről.”
878

 Ennek eredményeiből azonban mindössze egyetlen írásos vázlat és a hozzá 

tartozó illusztrációk egy része maradt fenn. Ez a vázlat követi legszorosabban a regionális 

kutatásoknak a 3. fejezetben ismertetett módszertanát. 

Dorothea Farquharson amellett, hogy az Institute of Sociology részéről megszervezte a 

dudari utat, nagyon aktívan részt vett a kutatási eredmények írásos megörökítésében.  

A számára fontos eseményekről rögzítette az élményeit, esettanulmányt írt az őket 

elszállásoló családról, végigkövette Veress Sándor népdalgyűjtő munkáját és erről néprajzi 

szempontokat szem előtt tartó terepnaplót állított össze. Több szöveg fűződik tehát a nevéhez, 

amelyek értékes adalékokkal és éles szemű, sokszor kritikus megfigyelésekkel szolgálnak, bár 

alapvetően romantikus, néha a naivitást sem nélkülöző szemléletmódot tükröznek. Az ő 

érdeme, hogy a kutatási anyagokat összegyűjtötte, rendszerezte, és így azok nagy része 

használható formában megőrződött. 

A többi külföldi résztvevő között első helyen kell említenünk Gwendolyn Shandet, a fiatal 

kanadai szociális munkást. Egyértelműen kimondhatjuk, hogy a külföldiek közül az ő kutatási 

eredményei a legértékesebbek. Szakmai ismeretei és a korábbi terepmunkák során szerzett 

gyakorlati tapasztalatai szociális érzékenységgel és jó megfigyelőkészséggel párosultak.  

Ő írta a kutatási anyagok legnagyobb részét. Több családtanulmányt készített, egyedül 

feldolgozta a dudari ipart és kereskedelmet, és különösen érdekes az emigrációról írott 

tanulmánya, amelyben az amerikai magyarok körében folytatott esetmunka tapasztalatait 

tudta összevetni azzal, amit Dudaron látott.
879

  

A munka iránti elkötelezettségéről és lelkesedéséről tanúskodik az édesanyjához írt levele is 

két nappal a dudari kutatás vége után: 
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 Móricz 1937 = Lengyel-Simon 1986: 212-213 
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 Shand emellett fotózott is és végül, de nem utolsósorban terjedelmes levelekben osztotta meg frissen 
szerzett magyarországi élményeit édesanyjával. 
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„Rengeteg információt gyűjtöttünk össze, de én a részemnek még a negyedét sem írtam le. 

Éjszakáznom kell, hogy befejezzem a munkát, és sajnálom, hogy az elkészült beszámolókat 

már nem fogom látni. Ezeket négy példányban gépelik le, de legalább 20-an, vagy még többen 

vagyunk, akik részt vettünk ebben a munkában. Az egyetlen reményem az, hogy néhány éven 

belül visszatérhetek Londonba és akkor elolvashatom őket.”
880

 

Theodora Bremnernek nagyszerű tolmácsa és szerzőtársa akadt Reitzer Béla személyében. 

Bremner összes írását (egy tanulmány és hat közös riport) Reitzerrel közösen jegyzi.  

A közösen készített interjúk egy részét Bremner, egy részét Reitzer gépelte le. Nem tudjuk, 

hogy ezekben az írásokhoz mennyi az ő személyes hozzájárulása. A riportokban feltehetően 

több, a közös tanulmányban vélhetően kevesebb.
881

 

Ethel J. Ewart tollából mindössze egyetlen családtanulmányt és a református istentiszteletről 

szóló egyik beszámolót olvashatjuk.  

Elinor M. Hansford dudari tevékenységének írásos nyoma nem maradt,
882

 csak annyit tudunk 

róla, hogy részt vett a lelkipásztorral készített szeptember 10-i interjún. 
883

 Kicsit különcnek 

számító személyiségéről Shand egyik levelében olvashatunk.
884

 

A hetedik tag az Institute of Sociology csapatában Willy Gierlichs volt, aki a jelek szerint 

Dudaron meglehetősen passzív volt, már ami a falu parasztságának megismerését illeti. Náci 

beállítottsága a magyar vendéglátók előtt nem maradt rejtve, erről Gáspár Zoltán már 

Dudarról írt levelében beszámolt Buday Györgynek.
885

 Tomori Viola későbbi 

visszaemlékezésében elmeséli, hogy Gierlichs fel szerette volna keresni a szomszédos sváb 

falvakat, ezt azonban Tomori sikeresen megakadályozta.
886

 Nincs írásos nyoma Gierlichs 

dudari tevékenyégének. Dorothea Farquharson a tőle kapott utolsó levélre utólag ráírta, hogy 
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 Gwendolyn Shand levele Mrs. Clifford Shand-nek. 1937. szeptember 19. 
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 Egy további Bremner által gépelt szöveg (A vallás mint társadalmi háttér Dudaron) szerzősége tartalmi 
megfontolások alapján egyértelműen Reitzernek tulajdonítható. 
882

 Dorothea Farquharson említi az Impresszionista kép Dudarról c. írásában, hogy a csoport valamelyik hölgy 
tagja rögtön az első napon megbetegedett és végig a jegyző lánya ápolta. Talán Hansfordról volt szó, és akkor 
ez magyarázná a passzivitását. 
883

 Ennek az interjúnak az egyik gépelt példányán szerepel Dorothea Farquharson írásos megjegyzése, amelyből 
arra lehet következtetni, hogy Reitzer László volt a tolmácsa. 
884

 Gwendolyn Shand levele Mrs. Clifford Shand-nek 1937. október 2. 
885

 „Szerepel még a társaságban egy fiatal kölni professzor, megjelenésében, udvariasságában, fellépésében 
igazi porosz. Ezen felül, amennyire a kifogástalanul kezelt nemzetközi érintkezési formái és általában az ilyen 
kapcsolatokban jelenlevő kiegyenlített hőmérsékletű légkör hatásai között meg lehet állapítani, náci is.” 
(Gáspár Zoltán levele Buday Györgynek, Dudar, 1937.szeptember 10.) 
886

 Tomori 1983: 8-9. – Tomori ugyan ekkor már a névre nem jól emlékezett, de egyértelmű, hogy Gierlichsről 
van szó. 



171 
 

„Öngyilkos lett, amikor értesült Hitler haláláról. Náci titkos ügynök volt, de akkor ezt nem 

tudtuk.”
887

  

Tomori Viola Dudaron elsősorban mint szervező volt jelen, az angolok kutatómunkájában a 

jelek szerint nem vett részt,
888

 a vendégeknek tartott előadásán és a Belügyminisztériumnak 

írott jelentésen túl az írásos anyagok közül legfeljebb az a politikai adminisztrációt bemutató 

szöveg köthető a nevéhez, amelynek a szerzőjét nem tudtuk beazonosítani.
889

 

A fennmaradt írások alapján Reitzer Béla volt a szegediek közül a legaktívabb résztvevő. 

Előadást is tartott, emellett Theodora Bremnerrel közösen számos riportot megírtak, és ők 

készítették többek között a dudari családok életéről szóló összefoglaló tanulmányt is. Szinte 

biztosra vehetjük, hogy Reitzer nevéhez fűződik az a tanulmány, amelyik a vallásnak a 

dudariak életében betöltött szerepéről szól.
890

 

A tolmácsként meghívott Reitzer László mindössze két rövid szöveget írt: a Levente-

szervezetről és a szegénygondozásról. 

Nagy nyeresége a dudari falukutatásnak Veress Sándor jelenléte, akinek a segítségével a 

vendégek betekintést nyerhettek a népdalgyűjtés tudományos módszereibe. Veress 42 

dallamot gyűjtött.
891

 Az itt felvett népdalok közül 14-et kottával együtt közölt az 1938-as évi 

Szegedi Kis Kalendárium.
892

 Mazalin Pálné és Szendi Istvánné dudari énekesek repertoárjából 

hét dallamot 1937 decemberében újra felvettek a budapesti stúdióban a Pátria 

hanglemezsorozat számára, ezek az F 20. számú lemezen jelentek meg, Veress kézírásos 

lejegyzésével.
893

 

 

Az Institute of Sociology csoportjával érkező vendégek, és magyar vendéglátóik munkáját 

részletesen megismerhetjük az Angliában fellelt kutatási dokumentációból. Ugyanakkor 

Richard Thurnwald és felesége munkálkodásáról, akik az angoloktól teljesen függetlenül 

dolgoztak, ma sem tudunk többet, mint amit Tomori Viola már 1937-es tudósításban leírt: 
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 Lásd Gierlichs 1937. augusztus 27-i levelét Dorothea Farquharsonnak. 
888

 Mohácsi 1937 beszámolójából tudjuk, hogy Thurnwaldot kísérte el a dudari interjúira. 
889

 A 21. számú szövegről van szó. 
890

 Reitzer egyedül jegyzi még a Varga Józsefről szóló vázlatos riportot. 
891

 Ebből 37-et tartott lejegyzésre érdemesnek. A hangfelvételeket a Néprajzi Múzeum, Veress lejegyzéseit az 
előbb intézmény mellett az MTA BTK Zenetudományi Intézete őrzi. Az előre elkészített előadásszövegek mellett 
a dudari falukutatás eredményeiből mindössze ennyi maradt Magyarországon. 
892

 Buday 1937 -1939-ben Veress három népdalt vegyeskar formájában is feldolgozott: a Dudari nóták 1940-ben 
látott napvilágot az Erdélytől Felvidékig című reprezentatív kórusgyűjteményben. (Kertész 1940, új kiadása: 
Berlász 2010: 35-39) 
893

 Somfai 1981, Sebő 2001, Sebő 2010. 
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„Thurnwaldék az egyénből indultak ki s lehetőleg sok parasztcsaládot meglátogatva, egyéni 

életsorsokon keresztül próbálták az egyén helyét a közösségben s az egyénen keresztül a 

közösséget megismerni. A családokat felosztották maguk között, amennyiben Hilde Thurnwald 

a lehetőleg tipikus parasztcsaládokat látogatta meg (nincstelen, törpebirtokos, kisgazda és 

nagygazda parasztokat), Thurnwald professzor maga pedig a specialistákat járta sorra. 

Járomfaragó, bognár, seprőkötő, kovács, cipész, kocsmáros, boltos, a babonák és kuruzslások 

specialistája, stb. (...) Egy-egy család vagy egyén sorsát és jellemét minden esetben a családfa 

adatainak pontos feljegyzésétől kezdve a mindennapi élet számunkra fel sem tűnő tényeiig 

teljes életszerű hűséggel igyekeztek megrajzolni. Igen tanulságos volt Thurnwald professzort 

munka közben megfigyelni, hogy már a családfa feljegyzésénél az összeházasodásokból 

milyen érdekes következtetéseket vont le a különböző rétegek, különböző falvak, vallások és 

nemzetiségek egymáshoz való viszonyáról.”
894

 

A korabeli sajtóban további lelkes beszámolók olvashatók az általuk készített interjúkról, 
895

 

és Gáspár Zoltán is nagy elismeréssel beszél róluk a már idézett levelében.
896

 Richard 

Thurnwald dudari kutatómunkájának írásos nyomát azonban nem sikerült megtalálni.  

A tudományos pályáját bemutató részletes monográfiában nem történik említés az 1937-es 

dudari útról.
897

 Publikációs listájában mindössze egyetlen ide kapcsolható írás, Tomori Viola 

német nyelven megjelent tanulmányáról szóló recenzió szerepel.
 898

 Ebben az írásban található 

az egyetlen utalás Dudarra, amit sikerült fellelnünk Thurnwald tollából: „Általában igaz a 

parasztságra, hogy ősi tulajdonuk mellett gyakran találkozunk olyan furcsaságokkal, amik 

technológiailag fejlettebb városi termékek elparasztosodott formái, amelyeket azonban semmi 

esetre sem lehet lesüllyedt kultúrának tekinteni, hanem az ő eltérő élet- és élményvilágukhoz 

adaptált javaknak.(…) Ide tartozik pl. az a paraszttánc is, amelyet én magam Dudaron (a 

Dunántúlon) láttam, és ami a kastélyokban járt régi menüettekből eredeztethető, de amelyet 

áthat a csárdás paraszti-nemzeti mozgalma”.
 899
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9. Összefoglalás  

Értekezésem témája az 1937-es dudari nemzetközi falukutatás. 1937 szeptemberében a 

londoni Institute of Sociology tagjaival, illetve az általuk toborzott résztvevőkkel tíz napon át 

nemzetközi falukutatás zajlott a Veszprém megyei Dudaron, amelyet magyar részről a 

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma szervezett. Ennek a kutatásnak a dokumentációja 

2013-ig ismeretlen volt, akkor sikerült felfedeznem, hogy iratanyaga majdnem hiánytalanul 

megvan egy angliai levéltárban. Dolgozatomban ezt feldolgozva kíséreltem meg a dudari 

falukutatás hazai és nemzetközi kontextusba helyezését: történetének és módszertanának 

leírását, valamint dokumentumainak rendszerezett bemutatását. 

Munkámhoz számos, nagyrészt eddig feltáratlan forrást használtam. Ezek között első helyen 

szerepel maga a kutatási dokumentáció:  

- A londoni Le Play House és Institute of Sociology archívumának Dudarra vonatkozó anyaga 

(Keele University, UK) 

Ehhez kapcsolódtak további források: 

- Buday György ésTomori Viola levelezése (Tomori Viola hagyatékában) 

- Buday György angliai levelezése (OSZK Kézirattár)  

- Az egyik résztvevő, Gwendolyn Shand hagyatéka (Kanada) 

- A Le Play House sokszorosított módszertani kiadványai (Keele University, UK) 

- Veress Sándor dudari gyűjtése (Néprajzi Múzeum, MTA BTK ZTI) 

- Buday György és Tomori Viola levelezése Csaplár Ferenccel (PIM), 

valamint levéltári anyagok a következő intézményekből: MTA Kézirattár, Veszprém Megyei 

Levéltár, Laczkó Dezső Múzeum Veszprém, Móra Ferenc Múzeum Szeged. 

Emellett értékes információkhoz jutottam személyes adatközlőimtől Dudaron és Szegeden. 

Értekezésem kilenc fejezetből áll. A bevezetést követően a magyarországi kutatásban részt 

vevő két angol szervezettel és a brit szociológia történetében betöltött szerepükkel 

foglalkoztam. Bemutattam az általuk folytatott regionális kutatások módszertanát és ennek 

néhány fontosabb alkalmazási területét. Kitértem az ezen módszertan jegyében bonyolított 

külföldi terepmunkákra, melyek sorába tartozik a dudari falukutatás is. Önálló fejezetet 

szenteltem a kutatást magyar részről megszervező Tomori Viola Dudarig tartó tudományos 

pályaképének. Ezt követően bemutattam a dudari falukutatás részletes történetét. Majd a 

fennmaradt dokumentumokat rendszerezve rekonstruáltam az angolok által az ebből az 
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anyagból tervezett kötetet. Végül ez alapján áttekintettem a dudari falukutatás eredményeit, 

illetve lehetséges olvasatait. 

A disszertáció első érdemi fejezete a Le Play House és az Institute of Sociology bemutatását 

tartalmazza. Két szorosan összekapcsolódó szervezetről van szó. Tevékenységük elméleti 

kiindulópontját Patrick Geddes munkássága képezi, aki a társadalmi rekonstrukció 

fogalmának megalkotásával rögzítette célkitűzését: a regionális azonosságtudaton és helyi 

szerveződésen alapuló békés társadalomfejlődés elősegítését. Ennek empirikus eszközeként 

jelölte meg a Social Survey módszerét. Ehhez a munkához intézményes hátteret is tudott 

teremteni. 1924-ben jött létre a Le Play House, amely az abban az időszakban működő, a 

társadalmi rekonstrukció eszméjéhez kapcsolódó tudományos, féltudományos, amatőr, 

félamatőr és jótékonysági szervezetek ernyőszervezeteként működött. 1930-ban sokkal 

letisztultabb tudományos profillal ebből vált ki az Institute of Sociology. Ezeknek a 

szervezeteknek jelentős szerepük volt a brit szociológia intézményesülésének történetében, 

különös tekintettel arra, hogy a szigetországban ők foglalkoztak elsőként szervezett formában, 

egységes módszertan alapján kvalitatív társadalomkutatással. Ennek ellenére az akadémiai 

szférában nem sikerült tartósan szerepet vállalniuk és a hivatalos szociológiatörténeti kánonba 

végül nem tudtak bekerülni. 

A regionális kutatások módszertanával foglalkozik a disszertáció következő fejezete. Ez a 

metodológia - legalábbis kezdetben - szigorúan Le Play alapelveihez igazodott.  

A módszertant az intézet három kiadványa alapján ismertetem. Ezek taglalását azért tartottam 

fontosnak, mert a dudari kutatás valóban szorosan követi az itt lefektetett módszertani elveket, 

ráadásul megfogalmazásukban közreműködött Alexander Farquharson is, aki a dudari 

kutatócsoportot vezette hivatalosan. 

A regionális kutatások egy speciális ágát jelentették a külföldi terepmunkák, melyekről külön 

fejezetben írok. Három évtized alatt kb. 90 külföldi kutatóutat szerveztek Európa-szerte, és 

így jutottak el Dudarra is. Ezeket a terepmunkákat többnyire részletesen dokumentálták és 

archiválták. Így egy nagyon nagy terjedelmű, de kevéssé strukturált és jórészt feltáratlan 

empirikus dokumentáció maradt fenn. Az anyag összességében ugyan egyenetlen színvonalú, 

de ezek közül a dudari minden szempontból kiemelkedően jónak mondható. 

Disszertációm következő fejezete Tomori Viola tudományos portréját rajzolja meg 1937-ig. 

Erre azért volt szükség, mert a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma társadalomkutatással 

foglalkozó tagjai közül az ő pályája a legkevésbé feldolgozott, szinte alig született róla 
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publikáció az utóbbi évtizedekben. Szerepe döntő a dudari kutatás szempontjából: amellett, 

hogy a szervezőmunka legnagyobb részét ő végezte, a helyszínen folyt tudományos munkát is 

ő koordinálta. Tomori a szociálpszichológia egyik első magyar képviselőjének tekinthető: 

társadalomlélektani eszközökkel próbált hozzájárulni a parasztság megismeréséhez. Doktori 

értekezésének jelentős korabeli recepciója volt, amelyet ebben a fejezetben szintén 

bemutatok. Kutatómunkám során összeállítottam és a dolgozatba is beillesztettem Tomori 

Viola irodalmi munkásságának jelenlegi ismereteim szerint teljes bibliográfiáját. 

Ezek után térek rá a dudari kutatás történetére. A rekonstrukció legfőbb forrása a résztvevők 

több helyen fennmaradt levelezése. Ebből kiderül, hogy az Institute of Sociology és a Szegedi 

Fiatalok Művészeti Kollégiuma közötti összekötő kapocs a Magyar Vöröskereszt volt a 

szociális munka révén. A levelezésből nyomon követhető, hogyan alakult ki a közvetlen 

kapcsolat az angolok és a szegediek között, hogyan szerveződött meg és hogyan zajlott le a 

dudari kutatás. Az esemény utóéletéről is fontos információkat sikerült találni. 

Maga a kutatási dokumentáció közel 2000 lapra rúg. Ezt az angliai archívumban 

digitalizáltam, majd az összes meglévő szöveget, amelyek egyetlen lap kivételével mind angol 

nyelvűek voltak, rendszereztem és lefordítottam. A kutatási dokumentációból az angolok 

készítettek egy kiadásra szánt kéziratos kötetet, azonban pontosan ez az összeszerkesztett 

anyag továbbra is fellelhetetlen. Viszont így is elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz, 

hogy ezt a kötetet rekonstruálni tudjam. Ezzel foglalkozik dolgozatom 7. fejezete. 

Disszertációm befejező részében ezen rekonstrukciót felhasználva értékeltem a Dudaron 

elvégzett kutatómunkát. A falukutatás eredményeit értelmezhetjük egyrészt a brit regionális 

kutatások módszertana alapján. Ennek a módszertannak fontos része volt, hogy a helyben 

előzetesen rendelkezésre álló ismeretanyagot összegyűjtsék. Ezt a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma magas színvonalon tálcán kínálta. Ezek az információk előadások formájában 

jutottak el a külföldi vendégekhez. A gondosan kiválasztott magyar tudósok és szakértők 

szövegeit írásban is megkapták. Ebből egy naprakész, a Szegedi Fiatalok szemléletmódját 

tükröző áttekintés született a korabeli magyar paraszti társadalomról. 

A dudari falukutatás eredményeinek a másik fele a helyszínen elvégzett munkából származik. 

Így született meg a regionális kutatások hagyományos módszertanát pontról pontra követő, 

monografikus teljességre törekvő leírás egy magyar falu társadalmi viszonyairól, lakóik 

életmódjáról. Itt valóban a Le Play-i elvek akkurátus betartásával készült szövegekről van szó. 
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Ugyanakkor, ha eltekintünk ezektől a módszertani keretektől, akkor a szövegek összességéből 

egy elméletileg megalapozott részletes faluszociográfia bontakozik ki. Ez annak köszönhető, 

hogy szerzőik tapasztalt terepkutatók, illetve részben a szociális munka területén jelentős 

gyakorlattal rendelkező szakemberek. A felmérés tíz napon át tartó résztvevő megfigyelés 

során jött létre, ami elegendő idő ahhoz, hogy viszonylag alapos betekintést nyerhessenek a 

falu mindennapi életébe. Fontos szempont, hogy a szövegek sok tekintetben a korabeli 

magyar diskurzustól független nézőpontot képviselnek. Éles szemű, kritikus megfigyeléseket 

tartalmaznak, a szerzők különböző szakképzettségéből adódóan eltérő, de egymást kiegészítő 

szemléletmóddal. 

A dudari terepmunka írásos eredményeit áttekintve mindenekelőtt elmondható, hogy a 

legnagyobb figyelmet a családok tanulmányozása kapta. Kifejezetten a dudari kutatás céljaira 

15 pontból álló kérdéssort hoztak magukkal az angolok, és az elkészült riportok, különösen 

Theodora Bremner és Reitzer Béla ezeket összegző összefoglaló tanulmánya valóban eszerint 

strukturálja a mondanivalóját. A családok tanulmányozásával egymással párhuzamosan 

többen is foglalkoztak: Dorothea Farquharson saját vendéglátójuk családját írja le részletesen, 

anekdotikus elemekkel tarkítva. A családfő foglalkozásának köszönhetően megismerhetünk 

egy jellegzetes dudari foglalkozást, a mészégetést is. Dorothea Farquharson terepnaplójából 

sokat megtudhatunk azokról a családokról, akiknél Veress népdalokat gyűjtött. Gwendolyn 

Shandnek sikerült egymástól eltérő jellegzetes típusokat megkülönböztetnie az általa vizsgált 

parasztcsaládok körében: a kifejezetten jó módú Földesi Lajos családja után a kevésbé tehetős 

rokon, Földesi Pál famíliájának a bemutatása következik. A szokványostól elütő 

családszerkezetet képviseli a Horváth család, végül Shand megörökít egy fiatal, feltörekvő 

házaspárt is, a kisdudari Törökéket. Dorothea Farquharson és Shand a bemutatott családok 

életmódjának értékmentes leírására törekszik. Nagy szerepet kap náluk a 

lakáskörülményeknek, a ház és az udvar alaprajzának, a szobák berendezésének, a család 

napirendjének, táplálkozásának bemutatása. Ide sorolható az Ethel J. Ewart által készített 

tanulmány is Kovács B. Mihályról. 

A Reitzer-Bremner szerzőpár látókörébe olyan személyek kerültek, akiken keresztül jobban 

beleláthatunk a falu szociális gondjaiba, a tradicionális életforma felbomlásának a 

folyamatába, a szegényparasztok, napszámosok és mezőgazdasági bérmunkások 

életkörülményeibe. Interjúalanyaik közé tartozik egy ács, aki a szakmájából nehezen tud 

megélni, ezért alig várja, hogy gyári munkás lehessen valamelyik közeli városban, egyébként 

pedig leginkább a dudari szegények életéről beszél. A mezőgazdasági bérmunkásról írt 
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beszámoló ugyanezt a témát folytatva a béreseket és napszámosokat mutatja be. Harmadik 

interjúalanyuk Postás Jakab Pál is szegény családból származik és emiatt cselédként kellett 

dolgoznia. A következő bemutatott személy, Varga József is a falu szegényebb rétegéhez 

tartozik. Végül a bábával készült riportban is nagy hangsúllyal szerepelnek a kedvezőtlen 

életkörülmények, ami a bába szempontjából elsősorban a higiénés viszonyokat jelenti.  

A családtanulmányokban fontos téma a lakhatás és túlzsúfoltság kérdése, a különböző 

generációk együttélése, ennek változása, új házak építésének lehetőségei. A szomszédokkal és 

rokonokkal való kapcsolattartás, mint közösségszervező tényező is hangsúlyosan megjelenik 

a családtanulmányokban. 

Önálló téma a falu kereskedelme és ipara. Ez Gwendolyn Shandnek köszönhetően teljes 

körűen feldolgozásra került. Igaz, nem volt nehéz dolga, hiszen mindössze tíz helyet kellett 

felkeresnie: boltokat, kisiparos műhelyeket, kocsmákat és kereskedelmi lerakatokat. Ezek 

közül a tejgyűjtő és a gabonalerakat nem dudari érdekeltségű. A boltok kínálata szerény, csak 

a minimális szükségletek kielégítésére szorítkozik. Egyedül Bittmann István cipészműhelye 

az, amelyik a falu, sőt a környék határain túlnyúló vevőkörrel sikeres vállalkozásnak 

tekinthető. 

Felmérésre került a falu politikai élete és közigazgatása. A beszámolónak ez a része pontokba 

szedve adja meg az alapadatokat, amelyet jól kiegészít a falusi bíróval készült interjú. 

Megismerjük a választási rendszer működését. A beszámoló alapján a képviselőtestület 

munkája inkább formálisnak tűnik, az ügyek intézése a jegyző kezében van, a külvilág felé is 

szinte kizárólagosan ő képviseli a falut. A jegyzővel nem készült riport, talán azért mert a 

helyiek részéről ő szervezte meg a vendéglátást. Mindenesetre Dorothea Farquharson az ő 

faluban betöltött szerepét is leírja az általános benyomásait rögzítő írásában, kiemelve azt a 

patriarchális viszonyt, amely a jegyző és a falusiak között megfigyelhető. 

A falunak a külvilággal való kapcsolata nem csak a közigazgatás leírása során merül fel, 

hanem például a kivándorlásról szóló tanulmányban is. Ez a szöveg több szempontból 

jelentős. Önmagában is érdekes, amit az Amerikában élő, ott munkát vállaló magyarok ottani 

életkörülményeiről megtudunk. Ugyanilyen fontos az újvilágban letelepedettek és az itthoni 

parasztemberek életmódjának összehasonlítása. De talán annak a kérdésnek a tárgyalása a 

leginkább figyelemre méltó, hogy a faluból azok, akiknek vannak, vagy voltak kivándorolt 

hozzátartozóik, tartották-e velük a kapcsolatot, és ez hatott-e ez rájuk. Továbbá, hogy akik 



178 
 

visszatértek az emigrációból, hoztak-e magukkal új, korszerűbb viselkedési mintákat, vagy 

még azt a keveset is elfelejtették, ami az angol nyelvből odakint rájuk ragadt. 

Szintén a külvilághoz tartozik a közeli zirci apátság. A falu hozzá való viszonya is 

tematizálódott a kutatócsoportnak az apátságban tett látogatásának köszönhetően. A környék 

nagybirtokosairól is szó esik, a Nádasdyakról és Holitscherről, utóbbi egyúttal a körzet 

parlamenti képviselője is volt akkoriban. 

A szervezeti élet helyi megnyilvánulásait is sorra vették a kutatás során. A katonás fegyelem 

egyaránt jelen van a tűzoltó-egyesületben és a leventeszervezetben - amelyről Shand nemes 

egyszerűséggel, mint katonai szervezetről beszél -, de még az iskolások viselkedésében is.  

A közösségi szociális munka feltérképezése mindig fontos szempont volt a regionális 

kutatásokban. Erre is találtak példát, egy Dudaron élő vak emberről való gondoskodás 

megszervezésében. 

Nagy figyelmet szenteltek a falu vallási életének. A lelkipásztorral készült interjú mellett 

ketten is beszámoltak a vasárnapi istentiszteletről, kiemelve azokat a mozzanatokat, amelyek 

a külföldi megfigyelő számára különlegesnek, sőt furcsának tűntek. A vallás kapcsán is 

felmerült a falunak a külvilághoz való viszonya, hiszen a református és magyar Dudarral 

szemben a környező falvak katolikusok, ráadásul svábok voltak. 

A kutatók a vallási élet közösségszervező szerepét is vizsgálták. Ennek átalakulásáról szól  

A vallás, mint társadalmi háttér Dudaron c. tanulmány, feltehetően Reitzer Béla tollából.  

A tradicionálisból a modernbe való átmenet központi kérdés Bremnernek és Reitzernek a 

családi életet összefoglaló írásában is, kezdve az öröklési szokások megváltozásával, folytatva 

a családon belüli tekintélyi viszonyok átalakulásával, egészen a fiataloknak az előző 

generációtól egyre inkább elütő életfelfogásáig. 

A falusi zsidóság és a hozzájuk való viszony is szóba került az interjúk során. A felmérés 

idején több zsidó kereskedő és kocsmáros működött a faluban. Volt köztük olyan család, 

amelyik láthatóan az átlagosnál jobb körülmények között élt, és olyan családtag is, aki a 

kereskedelem helyett inkább a földművelést választotta. A falusiak, az egyik interjúalany 

szerint, nem viseltettek sem különösebb rokonszenvvel, sem ellenszenvvel a zsidók iránt. 

Találkoztak azonban olyan személlyel is, aki nyíltan hangot adott a zsidókkal szembeni 

ellenérzéseinek. Az egyik interjúból az akkor még ott élő zsidók nem túl intenzív vallási 

életébe is bepillantást nyerhetünk. 
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A falusi élet tradicionális elemeinek feltárása kiemelt fontossággal bírt az angol kutatók 

számára. Ezt a helyiek is segítették azzal, hogy eljátszottak a külföldi vendégeknek egy falusi 

lakodalmat a menyasszony kikérésének szertartásától kezdve egészen az esküvőt követő 

mulatozásig. Egy másik alkalommal tábortűzzel egybekötött erdei kirándulásra vitték el őket 

az uraság erdejébe. 

Nagy teret kaptak a dudari kutatásban a néprajzi megfigyelések. Erre nagyszerű alkalmat 

teremtett, hogy figyelemmel kísérhették Veress Sándor népdalgyűjtő munkáját. Az ebből 

született terepnaplóban bőséggel helyet kaptak az öltözködésre, használati tárgyakra, a 

meglátogatott házak berendezésére vonatkozó észrevételek. A konyhának, az ott található 

eszközöknek, a hagyományos tűzhelyek és cserépkályhák leírásának többen is nagy teret 

szenteltek. Egy helyen megfigyelhették a takács munkáját is. Eljutottak olyan közösségi 

alkalmakra is, ahol munka közben akkor még énekeltek.  

Összességében a kutatás résztvevőinek egy sok tekintetben archaikus viszonyok között élő 

paraszti közösséget sikerült szemügyre venniük és megörökíteniük, nem sokkal annak 

felbomlása, illetve átalakulása előtt. Elmondhatjuk, hogy Tomori Viola olyan falut választott, 

ami megfelelt a vendégek kutatói érdeklődésének. Dudaron, viszonylagos elszigeteltségénél 

fogva még nagymértékben jelen voltak a tradicionális társadalmakra jellemző elemek.
900

 Ezért 

az angolok szóhasználatával akkori állapotában még nyugodtan nevezhetjük integer 

közösségnek ezt a falut, ahol azonban már jelen voltak a hagyományosból a modernbe való 

átmenet jelei.  

Gwendolyn Shand 1973-as önéletrajzában kicsit más szemszögből, saját szakmája, a szociális 

munka felől nézve összegzi a dudari kutatóút tapasztalatait: 

„1937 szeptemberében egy brit és más európai országokból származó társasággal elmentünk 

egy eldugott faluba Magyarországra a Bakony hegységbe. Körülbelül húszan voltunk, és egy 

tucat szociális munkás csatlakozott hozzánk Budapesten. Alapvetően szociológiai kutatás volt, 

de népjóléti kérdések és a családi élet szempontjai is felmerültek. Tizenkét napig voltunk 

                                                           
900

 Az örök szkeptikus Reitzer Bélának ugyan előzetesen voltak kétségei afelől, hogy vajon megfelelő helyszínt 
választott-e Tomori a külföldiek számára: „Kissé azt hiszem, expedíciós attitűddel is nézik e dolgot, és egyelőre 
el sem tudom képzelni, milyen reakciót vált ki belőlük egy darab vérmes magyar valóság. Itt is ugyan történt kis 
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elsősorban a kultúrák és tudatok vedlése érdekli, itt pedig állítólag nem indult meg.” Reitzer Béla levele Erdei 
Ferencek 1937. augusztus végén (H. Soós 1991: 151). A végeredménnyel azonban ő is elégedett volt, lásd a 
következőkben idézendő levelét. 
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Dudar faluban, mindannyiunkat külön szállásolták el egy-egy családnál, ahol reggelit is 

kaptunk. 

A környék mindennapi életét annak teljes folyamatában tanulmányoztuk, és ez egészen új 

ismereteket nyújtott egy másik ország másfajta embereiről. Ezt semmilyen más módon nem 

tudtuk volna ilyen rövid idő alatt megtapasztalni. Az, hogy a legjobb magyarországi szociális 

munkásokkal találkozhattunk és dolgozhattunk együtt, valamint hogy kapcsolatba 

kerülhettünk különböző országokból érkezett szociológusokkal és antropológusokkal, sok 

szempontból szélesítette a csoport látókörét. A kutatás résztvevői ezáltal érthették meg sokkal 

jobban, mint korábban, hogy a szociális munkának azokhoz kell alkalmazkodnia – mindegy, 

melyik országban élnek - , akiknek szükségük van ezekre a különböző szolgáltatásokra. 

Ugyanakkor az alapvető értékek minden helyzetben érvényesek.”
901

 

Az így született munka egyben a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma társadalomkutató 

tevékenységének is a legfontosabb kollektív eredménye. Magyar részről, közvetlenül az 

esemény után Reitzer Béla vonta meg a mérleget: 

„Az előadások jól sikerültek, nagy sikert jelentett a külföldiek előtt, a viták nagyon 

tanulságosak voltak. Ezeket az embereket egészen szociológiai gondok izgatják, és magasan 

tudják nézni a tényeket végső gondok és értékek szemszögében, anélkül hogy az ellátatlanság 

és züllés legkonkrétebb tényei elkerülnék a figyelmüket. Szóval volt valami európai levegője a 

dolognak, és nem voltak jelen azok a magyar izgalmak, melyeket jól ismerünk. Ehhez azonban 

elsősorban a dudariak is segítettek, mert az ártatlanok olyan naiv-patriarchális társadalmat 

élnek, amiről én eddig csak a könyvekben olvastam, azt hívén, hogy az is csak 

munkahipotézis. Nemcsak hogy a gazdaságban hiányzik belőlük az individualizmusnak még a 

szikrája is (szigorú nyomásos rendszer, ennek folytán gyönyörű egységes és bontatlan tájkép, 

osztatlan gyümölcsösök és erdők, melyeket csak az Isten gondoz és ápol, de igazán szépen), 

hanem egyébként is a nagycsaládi kötelék keretében folyik az életük. Az udvarok kerítetlenek, 

egy udvaron három-négy család együtt jószágostul, közös munka seregei, kenderkötéstől 

kezdve a fonásig, paraszti formák az élet minden vonatkozásában, népdal és művészet stb., 

szóval, ahogy a kiskönyvben meg van írva. Emellett azonban egészen páratlan fesztelen és 

minden kisebbrendűség nélkül való barátságosság és az első szóra való kitárulás. Ilyen 

körülmények mellett tényleg jól lehetett csak a „szociológiai” vonatkozásokat keresni és 

találni. Az idegenek tényleg habzsolták is ezt a furcsa és másutt alig látott ízes falatot, de 
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nagyon bölcsen meglátták azt is, hogy mi ez az egész mellett és miket, milyen kérdéseket 

rejteget ez a nyugalom. Dudaron együtt élnek még a hajdani parasztvilág összes formái 

klasszikus tisztáságban, de a malter már kiszikkadt, és csak egy külső szellő kell, hogy 

szétfújja az egészet.”
902

 

Nem is szellő, hanem vihar az, ami a 2. világháború beköszöntével, majd a háborút következő 

politikai változásokkal hamarosan megérkezett. Munkánkat azonban mégis zárjuk inkább 

Gwendolyn Shand szavaival: 

„Dudar örökre úgy marad meg bennem, mint valami egészen valószerűtlen élmény.”
903

 

 

  

                                                           
902
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Irodalomjegyzék 

Irodalomjegyzékemben külön szerepeltetem Tomori Viola írásainak jelenlegi ismereteim 

szerint teljes bibliográfiáját. Ennek kiindulópontja a Tomori Viola hagyatékában található, 

általa összeállított, 3 könyvből és 77 további tételből álló jegyzék, amelyet sikerült tovább 

bővítenem és pontosítanom. Ezt követi a disszertációm írása során felhasznált irodalmak 

listája, Tomori írásai nélkül. 

1. Tomori Viola írásainak bibliográfiája 
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380 

TOMORI Viola 
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Kollégiuma 
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TOMORI Viola 
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iskolája. 4. 9-10. 497-498 

TOMORI Viola 
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és Élet 1. 1. 87-90 
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vasárnapi melléklete. április 26. 9-12 

TOMORI Viola 
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TOMORI Viola 

1936f A népszokások lelki dinamikája. Társadalomtudomány. 16. 5. (november-

december) 327-357 

TOMORI Viola 

1936g Erich Jaensch und Edmund Schnieder: Der Berufstypus des Schauspielers. A 

Színpad 2. 3-4. 213-216 

TOMORI Viola 

1936h Egy tiszaparti falu lélektani képe. Búvár. 2. 10. 673-677  

TOMORI Viola 

1936i Faluművelődés és néplélektan. Magyar Szemle. 28. 4. (december) 335-342 
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1937d A dudari napok. Magyar Szemle. 31. 3. (november) 269-272 
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munkabizottsága. Nép és Családvédelem 2. 3. (március) 101 [V. Tomori Viola néven] 

TOMORI Viola 

1942h Csizmadia Andor: Tizedesek a régi Kolozsváron (Könyvszemle). Nép és 

Családvédelem 2. 4. (április) 146. [T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942i Darvas József: Elindult szeptemberben (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 

2. 4. (április) 146-147. [T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942j Tóth József: Most hová? Tanoncviszonyok a fővárosban (Könyvszemle). Nép 

és Családvédelem 2. 5. (május) 185-186. [T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942k A szociális gondozás közösséglélektani vizsgálata III. Nép és Családvédelem 2. 

6. (június) 206-212 [Váró Györgyné Tomori Viola néven] 

TOMORI Viola 

1942l Gellért Vilmos: Sértő Kálmán élete (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 

6. (június) 221-222 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942m Jean Giono: Örömmel élni (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 6. 

(június) 222 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942n Kádár Lajos: Tyukász Péter (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 6. 

(június) 223 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942o Néhány szó a Munkaközösségek és az Egészségvédelmi Szövetség 

Fiókszövetségének viszonyához. Nép és Családvédelem 2. 7. (július) 256-257 [V.T.V. 

dr. szignóval] 



186 
 

TOMORI Viola 

1942p A „Kalász” Katolikus Lánykörök Szövetségének legújabb kiadványai. 

(Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 7. (július) 268 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942q Zöldkereszt és a társadalom (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 7. 

(július) 270-271 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942r Lükő Gábor: A magyar lélek formái (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 

9. (szeptember) 355-356 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942s Sinka István: Fekete bojtár vallomásai (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 

2. 9. (szeptember) 356-357 [V.T.V. dr. szignóval] 

TOMORI Viola 

1942t Szabó István: A magyarság életrajza (Könyvszemle). Nép és Családvédelem 2. 

9. (szeptember) 357-358 [V.T.V. dr. szignóval] 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1943 A magyar társadalomszervezés lehetőségei. In: Szilády Zoltán szerk. Népi 

Magyarság II. kötet. 96-107. Budapest: Bartha Miklós Társaság 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1949a Makarenko útján. Utunk 4. évf. 21 (85). szám (október 15.) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1949b Levél a szülőkhöz. Nevelők nevelése. A Szabadság nevelésügyi melléklete, 

Székelyudvarhely 1. évf. 2. szám (november 26.) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1951 Mire tanít Makarenko? Irodalmi Almanach. 2. évf. 4-5. szám (október-

november) 

TOMORI Viola 

1957 Új segítőtárs, a Tanügyi Újság. Korunk. 16. 12. (december) 1756-1757 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958a Politechnikai nevelés és jellemformálás. Makarenko időszerűsége. Korunk. 17. 

5. sz. (május) 704-708 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958b Pavlov gazdag öröksége. Korunk. 15. 10-11. (október-november) 1618-1621 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958c Szent és sérthetetlen szabályok, Dolgozó Nő. 14. évf. 3. szám (március) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958d Falra hányt borsó? Tanügyi Újság, Bukarest. 2. évf. 8 (16) szám (ápr. 15.) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958e Együtt a családdal. Tanügyi Újság, Bukarest. 2. évf. 10 (18) szám (május 13.) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958f Mi is vizsgázunk édesanyák! Fáklya, Nagyvárad. 13. évf. 115. szám (május 

18.) 



187 
 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1958g A pénz és a gyermek. Fáklya, Nagyvárad. 13. évf. 145. szám (június 22.) 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1966 Érzelmek művelése a családban. Korunk. 25. 12. (december) 1678-1684 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1969a Buday György balladás élete és művészete. Korunk. 28. 2. (február) 226-231 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1969b Lélektani iskoláktól a lélektan felé. Korunk. 28. 10. (október) 1572-1577 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970a Beszélgessünk a szenvedésről! A jelen öröméért, néha áldozzuk fel a múlt 

sérelmeit! (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 1. (január) 

25 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970b Beszélgessünk önmagunkról. A lélek a legerősebb kovács. (Családi aforizmák-

paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 2. (február) 15 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970c Az áldozat. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 4. 

(április) 17 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970d A feszültség. Könnyebb feszültséget teremteni, mint feloldani. (Családi 

aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 5. (május) 19 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970e A családi légkör. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 

26. 6. (június) 18 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970f Az egyetlen nyertes. Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 7. (július) 15 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970g A várakozás. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 8. 

(augusztus) 18 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970h A féligazságokról. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 

26. 9. (szeptember) 19 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970i A jóság. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 26. 10. 

(október) 25 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1970j Az érzékenység. (Családi aforizmák-paradoxonok). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 

26. 11. (november) 15 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1971a Baráti emlékezés Erdei Ferencre. Korunk. 30. 7. (július) 1064-1065 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1971b A korszerű társadalomlélektan kibontakozása. Korunk. 30. 9. (szeptember) 

1334-1344 



188 
 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1971c Mikor mi illik? Aki belép, az köszön. Dolgozó Nő, Kolozsvár. 27. 1. (január) 

29 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1971d Mikor mi illik?  Én vigyázok terád, te vigyázol énrám. Dolgozó Nő, Kolozsvár. 

27. 2. (február) 35 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1971e Illem a csukott ajtók mögött is. Dolgozó Nő, Kolozsvár. 27. 5. (május) 34 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1972 Marxista pszichológiáért. Korunk. 31. 6. (június) 953-939 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1973a Kurt Lewin és a mezőelmélet. Korunk. 32. 2. (február) 312-316 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1973b A társadalom lelki tartaléka. Korunk. 32. 11. (november) 1778-1782 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1973c Pszichológusok felelőssége. A Hét 1973. 4. 35. (augusztus 31.) 17 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1975a Barátot köszöntünk [Kemény G. Gáborról] Korunk. 34. 5. (május) 278-279 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1975b Szerkesztők, olvasók: Váróné Tomori Viola [olvasói levél] Korunk. 34. 12. 

(december) hátsó belső borító 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1976a Gesztus és előítélet. Korunk. 35. 10. (október) 769-770 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1976b Tűnődés a nagymamákról (Részlet). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 32. 5. (május) 11 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1976c Unokák (Részlet). ). Dolgozó Nő, Kolozsvár. 32. 8. (augusztus) 11 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1977a Történelmi forgatókönyv egy gondolat terjedéséhez. Korunk. 36. 3. (március) 

227-229 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1977b Kortárs útlevelére. Korunk. 36. 12. (december) 1024 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1978 Társadalmi érdek - lélektani divatok (Gondolatok a könyvtárban). Korunk. 37. 

9. (szeptember) 768-772 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1979 Békéltető tudományok hatékonysága. Korunk. 38. 7-8. (július-augusztus) 572-

578 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1981a A közösségi élmény melege I. Korunk. 40. 9.(szeptember) 699-704 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1981b A közösségi élmény melege II. Korunk. 40. 10.(október) 778-783 



189 
 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1982 Reflektorfényben az emlékezés. (Psychology today, 1981. július) Korunk. 41 

11. (november) 895-896 [V.T.V. szignóval] 

TOMORI Viola 

1983a Dudari emlékek. Budapest: Népművelési Intézet 

TOMORI Viola 

1983b Dudari napok. Budapest: Népművelési Intézet [Tomori 1937 újraközlése] 

TOMORI Viola 

1983c A zsörtölődés lélektana (Gondolatok a könyvtárban). Korunk. 42. 10. (október) 

820-825 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1984 Az anyák szerepe. Dolgozó Nő, Kolozsvár. 40. 9. (szeptember) 16 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1985 Kukkó. Kolozsvár-Napoca: Dacia 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1989a Emlékeim Sík Sándorról. In: Bihari József, szerk.: Sík Sándor emlékezete. 177-

183. Szentendre: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – Pest Megyei Művelődési 

Központ és Könyvtár 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1989b Mint pattogó labda… Váróné Tomori Viola szabálytalan emlékiratai - 1. rész. 

Szeged. Szeged Megyei Városi Tanács közlönyének várospolitikai melléklete. 1989/4: 

43-45 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1989c Mint pattogó labda… Váróné Tomori Viola szabálytalan emlékiratai - 2. rész. 

Szeged. Szeged Megyei Városi Tanács közlönyének várospolitikai melléklete. 1989/5: 

38-41 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1989d Mint pattogó labda… Váróné Tomori Viola szabálytalan emlékiratai - 3. rész. 

Szeged. Szeged Megyei Városi Tanács közlönyének várospolitikai melléklete. 1989/6: 

35-38 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1989e Mint pattogó labda… Váróné Tomori Viola szabálytalan emlékiratai - 4. rész. 

Szeged. Szeged Megyei Városi Tanács közlönyének várospolitikai melléklete. 1989/7: 

40-43 

VÁRÓNÉ Tomori Viola 

1990 Mint pattogó labda… Váróné Tomori Viola szabálytalan emlékiratai - 5. rész. 

Szeged. A Város folyóirata. 1990/8: 38-42 

TOMORI Viola 

1992 [1935] Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza. Budapest: Akadémiai 

 

  



190 
 

2. Felhasznált irodalmak 

 

ABRAMS, Philip 

1968 The Origins of British Sociology 1834-1914. Chicago: University of Chicago 

Press 

ATKINSON, Paul 

1999 A narratíva és a társadalmi cselekvés reprezentációja. In: Thomka Beáta, 

szerk.: Narratívák 3. A kultúra narratívái. 121-149. Budapest: Kijárat 

BAKK, Petru [=Bakk Péter] 

1937 Viola Tomori: A parasztság szemléletének alakulása. Sociologie Românească. 

2. 2-3 (Februarie-Martie). 140-141 

BALOG Iván 

1999 Reitzer Béla személyiségének hatása Bibó Istvánra. In: Dénes Iván Zoltán, 

szerk.: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről. 191-199. 

Budapest: Osiris 

BARANYAI Erzsébet 

1936 Vonások az egyetemi és főiskolai hallgatók lelki arculatából. Budapest: 

Magyar Női Szemle Könyvtára 

BARCSAI Géza 

1946 A magyar tudományos élet harca a német szellemi imperializmus ellen. 

Budapest. Athenaeum Ny. 

BARTHA Ákos 

2013 Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium 

faluszemináriumának (1931-1951) történeti kontextusai. Sárospatak: Hernád Kiadó 

BARTHA Ákos 

2017 Populizmus, népiség, modernizáció. Fejezetek a kelet-közép európai politikai 

gondolkodás 20. századi történetéből. Budapest: MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 

BARTHA Ákos 

2018 A „nagyszociográfiák” válságképe. In Tóth Pál Péter, szerk.: A magyar 

szociográfia a 20-21. században. 107-119. Budapest: Gondolat 

BARTHA Dénes, szerk. 

1937 Magyar Népzenei Gramofonfelvételek. 1. sorozat. Budapest: Országos Magyar 

Történeti Múzeum  

BARTÓK Béla 

1933 Hungarian Peasant Music. Musical Quarterly. XIX. 3 (July). 267-287 

BARTÓK Béla 

1999 A magyar parasztzene. In: Lampert Vera – Révész Dorrit, közr.: Bartók Béla 

írásai 5. Írások a népzenéről és a népzenekutatásról. 148-165. Budapest: Editio 

Musica 

BENCZE László 

1939 Dudar falu építészete. Tér és Forma. XII. 1939. 166-170 

BERCZELI Anzelm Károly 

1937 Fekete Mária. Budapest: Révai 



191 
 

BERGLUND, Bruce 

2011 ‘'We stand on the threshold of a new age’: Alice Masaryková, the 

Czechoslovak Red Cross, and the Building of a New Europe. In: Ingrid Sharp and 

Matthew Stibbe, eds.: Aftermaths of War: Women’s Movements and Female Activists, 

1918-1923. 355-374. Leiden: Brill 

BERLÁSZ Melinda 

1982 Veress Sándor – a népzenekutató. In: Berlász Melinda, szerk. Veress Sándor. 

Tanulmányok. 136-148. Budapest: Zeneműkiadó 

BERLÁSZ Melinda, szerk. 

2010 Veress Sándor: Kórusművek II. Vegyeskarok. Budapest: Editio Musica 

BÉKÉSI Gizella 

1935-36 Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. A Cselekvés 

Iskolája. 4. 3-4. 210-211 

BÍRÓ Judit 

1993 Reitzer Béláról. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.): A hatalom humanizálása. 117-

132. Pécs: Tanulmány Kiadó 

BOBULA Ida 

1937 La femme hongroise. Budapest: Societé de Nouvelle Revue de Hongrie 

[Különnyomat a „Nouvelle Revue de Hongrie” 1937. júliusi számából] 

BODA István 

1934 Bevezető a lélektanba. Budapest: Csáthy 

BODE, Paul 

1932 Land, Landkind und Landjugend. In: Busemann, Adolf, Hg.: Handbuch der 

Pädagogischen Milieukunde. 193-222. Halle (Saale): Pädagogischer Verlag Hermann 

Schroedel. 

BODOR Antal 

1935 A falukutatás vezérfonala. Budapest: Magyar Társaság Falukutató Intézet 

BOGNÁR Bulcsu 

2010 Erdei Ferenc szociológiája. Budapest: Loisir 

BOGNÁR Bulcsu 

2011 Népi szociográfia és társadalomtudomány. Írások Erdei Ferenc 

szociográfiáinak (1931-1944) társadalomszemléletéről. Budapest: Loisir 

BOGNÁR Bulcsu 

2012 A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út 

képviselői. Budapest: Loisir 

BÓKA László 

1935 Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Athenaeum. 21. 1-4. 154-

155 

BÓNIS Ferenc, közr. 

2013 Bartók Béla – Paul Sacher levelezése 1936-1940. Budapest: Balassi 

BORBÁNDI Gyula 

1976 Der ungarische Populismus. Mainz: Hase und Köhler 



192 
 

BORBÁNDI Gyula 

1983 A magyar népi mozgalom: a harmadik reformnemzedék. New York, N.Y.: 

Püski 

BOROSS István – MÁRKUSNÉ Vörös Hajnalka 

2000 Dudar. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza Kht. 

BRAHAM, Randolph L. 

2015 A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon. Budapest: Park  

BRANFORD, Sybella – FARQUHARSON, Alexander 

1947 [1924] An Introduction to Regional Surveys. Westminster: Le Play House Press 

BRANFORD, Victor 

1914 Interpretations and Forecasts. A Study of the Survivals and Tendencies in 

Contemporary Societies. New York and London: Mitchell Kennerley 

BRANFORD, Victor 

1923 Science and sanctity: A study of scientific approach to unity. London: Le Play 

House Press and Williams and Norgate 

BRANFORD, Victor – GEDDES, Patrick 

1919 The Coming Polity. Westminster: Le Play House Press 

BUDAY György 

1929a A tanyai agrár-settlement. In: Hilscher Rezső: A Főiskola Szociális Telep 

tevékenysége és a settlement-munka módszere. I-XIII. Szeged: Bethlen Gábor Kör 

BUDAY György 

1929b Ifjúságunk népnevelési feladatai és az alföldi rádióleadó. Szeged: Bethlen 

Gábor Kör 

BUDAY György 

1930 A szegedi tanya problémái. Szeged: Ferenc József Tudományegyetem.  

BUDAY György, szerk. 

1937 Szegedi Kis Kalendárium 1938. Szeged: Szegedi Kollégium 

BUDAY György 

1986 Buday György levele a falukutatókhoz. In: Lengyel András – Simon János: 

Dudar 1937. 90-97. Budapest: Országos Közművelődési Központ 

BUDAY György 

1990 Buday György fametszetei. Szeged: Megyei Városi Tanács 

CELARENT, Barbara 

2013 The Dynamics of Morals by Radhakamal Mukerjee. American Journal of 

Sociology. 116. 6. (May) 1736-1744 

CORNELIUS, Deborah S. 

1997 Introduction to Dudar for Non-Hungarian Readers – Bevezető nem-magyar 

olvasók számára. In: Trencsényi Imre, szerk.: Dudar 1937. Változó falu a Dunántúlon. 

A változások kutatói Magyarországon. 6-15. Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság 

CORNELIUS, Deborah S. 

1999 Woman in the Interwar Populist Movement: The Szeged Youth. In: Lengyel 

András, szerk.: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 1. 49-57. Szeged: Móra 

Ferenc Múzeum  



193 
 

CULLEN, Lynsey T. 

2013 The First Lady Almoner: The Appointment, Position, and Findings of Miss 

Mary Stewart at the Royal Free Hospital, 1895–99. J. Hist Med Allied Sci. 68(4):551-

582. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3792647/ 

CZAKÓ Elemér, sajtó alá rend. 

1933 A magyarság néprajza. Első kötet. A tárgyi néprajz első fele. Budapest: Királyi 

Magyar Egyetemi Nyomda 

CZAKÓ Elemér, sajtó alá rend. 

1934 A magyarság néprajza. Második kötet. A tárgyi néprajz második fele. 

Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

CZAKÓ Elemér, sajtó alá rend. 

1935 A magyarság néprajza. Harmadik kötet. A szellemi néprajz első fele. Budapest: 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

CZAKÓ Elemér, sajtó alá rend. 

1937 A magyarság néprajza. Negyedik kötet. A szellemi néprajz második fele. 

Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

CSAPLÁR Ferenc 

1967 A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Budapest: Akadémiai 

CSAPLÁR Ferenc 

1970 „A népi kultúra: örök forrás”. Beszélgetés Ortutay Gyulával. Tiszatáj. 24 (7). 

659-661 

CSAPLÁR Ferenc 

1971a Bartók és a Szegedi Fiatalok. Tiszatáj. XXV. 3. 252-255. 

CSAPLÁR Ferenc 

1971b  Gáspár Zoltán (1901-1945). Tiszatáj. XXV. 12. 1145-1149. 

CSAPÓ György 

1984 Bencze László. Budapest: Képzőművészeti 

CSEKE Péter, szerk. 

2006 Buday György és Kolozsvár. Kolozsvár: Komp-Press 

ECKERT Irma 

1937 Thurnwald Richárd, a világhírű szociológus Kalocsán. Pesti Hírlap. 1937. 

szeptember 25. [Újraközölve: Lengyel – Simon 1985: 217-219] 

ELEK Péter, et al. 

1936 Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Budapest: Sylvester 

Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt. 

ERDEI Ferenc 

1934a A makói parasztság társadalomrajza. Makó: Csanád Vármegye Közönsége 

ERDEI Ferenc 

1934b Egy parasztváros társadalmi szerkezete. Népünk és Nyelvünk. VI. (4/6) 89-100. 

és (7/9) 167-173. 

ERDEI Ferenc 

1938 Parasztok. Budapest: Athenaeum 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3792647/


194 
 

ERDEI Ferenc 

1942 A magyar paraszttársadalom. Budapest: Franklin 

ERDEI  Ferenc 

2010 [1944] A történelmi népi társadalom. (IV. Paraszttársadalom). Szociológiai 

Szemle.20. 4. 12-42 

ERDÉSZ Ádám, szerk. 

1993 Ifjúság és falukutatás. Válogatás a Magyar Szemle köteteiből. Békéscsaba: 

Tevan 

ERŐDI-HARRACH Béla, Ifj. 

é. n. [1927] A magyar settlement-mozgalom eszméi. Budapest: Studium 

Könyvkereskedelmi és Könyvkiadó Rt. 

ERŐDI-HARRACH Béla 

2011 Rendületlenül. Erődi-Harrach Béla élete és emlékezései. Budapest: Zöld 

Liliom Alapítvány  

ERŐS Ferenc 

2006 Élmény és hálózat. Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében. 

In: Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György, szerk.: Mérei Élet-Mű. 127-159. 

Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 

EVANS, David F T 

1986 Le Play House and the Regional Survey Movement in British Sociology 1920-

1955. Unpublished M Phil Thesis, City of Birmingham Polytechnic / CNAA. 

http://dfte.jmea.co.uk/ios/index.htm 

F. ALMÁSI Éva, szerk. 

1985 Dudar, rádióműsor. In: Láng Katalin, Nyilas György, szerk.: Az 1970-es, 1980-

as évek szociográfiai táborai. 161-183. Budapest: Népművelési Intézet 

F. DÓZSA Katalin 

1991 Pesti nő a századfordulón. Rubicon 2. 3. 3-13 

FARKAS Geiza 

1912 A falusi jellem. Huszadik Század. 2. (26) 555-565 

FARQUHARSON, Alexander 

é.n. [1930]  Social Surveys and Community Organizations. London: Le Play House 

Press. Second Edition 

FARQUHARSON, Alexander 

1929a A survey of Social Conditions and Problems in Margate Part I. Sociological 

Review. 21. 1. (January). 56-66 

FARQUHARSON, Alexander 

1929b A survey of Social Conditions and Problems in Margate Part II. Sociological 

Review. 21. 2. (April). 135-149 

FARQUHARSON, Alexander 

1930 Surveys and Community Life. Sociological Review. 22. 1. (January). 66-72 

FARQUHARSON, Alexander 

1936 Social Work and the Community. A Handbook to studies in preparation for the 

International Conference on Social Work London, 1936. London: Le Play House Press 

http://dfte.jmea.co.uk/ios/index.htm


195 
 

FARQUHARSON, Dorothea 

1955 Dissolution of the Institute of Sociology. Sociological Review. (New Series) 3. 

165-173 

FEDICS Mihály 

1936 Jézus jelenése. Fedics Mihály mondása alapján lejegyezte Ortutay Gyula. 

Budapest: Kóródi Ny. 

FEJŐS Zoltán 

2005 Boldog/képek. Budapest: Néprajzi Múzeum 

FERENCZI Imre 

1911 A székesfővárosi VI. kerületi népszálló. Városi Szemle. 4. 12. 899-915 

FERENCZI, Emeric 

1912 The People’s Hotel in Budapest (VI. District). Budapest: Municipal Printig 

Works [Fővárosi Nyomda] 

FORD, P. ed. 

1931 Southampton. A Civic Survey. London: Oxford University Press 

FROMM, Erich 

1994 Birtokolni vagy létezni? Budapest: Akadémiai 

GAÁL Ibolya 

2007 A közigazgatás feladatkörébe utalt gyermekvédelem Szabolcs és Szatmár 

vármegyében. Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

GÁSPÁR Zoltán 

1930  Mi a tanya és mi a szállás. In: Gáspár Zoltán és mások: Tanyai ügyek. 

Dolgozatok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Sajtótudományi tanfolyamából 

2. 3-9. Szeged: Délmagyarország Hírlap és Nyomdavállalat Rt. 

GÁSPÁR Zoltán 

1939 Húsz év története: 1918-1938. Budapest: Pantheon 

GÁSPÁR Zoltán 

1990 Közjogi villongások. Publicisztikai írások. Budapest: Gondolat – Nyilvánosság 

Klub - Századvég 

GEDDES, Patrick 

1904 Civic as Applied Sociology. Part I. Sociological Papers. Vol. I.:101-118 

GEDDES, Patrick 

1905 Civic as Applied Sociology. Part II. Sociological Papers. Vol. II.:57-111 

GEDDES, Patrick 

1911 The Civic Survey of Edinburgh. Edinburgh: Civics Department of Outlook 

Tower and Chelsea: Crosby Hall 

GEDDES, Patrick 

1920 Essentials of Sociology in Relation to Economics. Part 1. Indian Journal of 

Economics. 3. No. 1:1-56 

GEDDES, Patrick 

1923 The Valley Plan of Civilization. The Survey. 3.June 1:288-290, 322-325 



196 
 

GEDDES, Patrick 

1979a Teremtő városfejlesztés. In Vidor Ferenc (szerk.): Urbanisztika. 101-109. 

Budapest: Gondolat 

GEDDES, Patrick 

1979b A Geddes-diagramok. In Vidor Ferenc (szerk.): Urbanisztika. 110-115. 

Budapest: Gondolat 

GEORGEVICI, Gabriela Felicia 

2013 Monographic Sociology of Dimitrie Gusti. Social Science and Reform. 

Frankfurt am Main etc.: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 

GEREBEN István 

2003 Egy történelmi dokumentum elé -A fehérterror Magyarországon. A Brit 

Szakszervezeti Kongresszus (T.U.C) és a Munkáspárt közös delegációjának jelentése. 

Beszélő. III. folyam VIII. évfolyam. 9. 78-95 

GIERLICHS, Willy 

1938 Dorf Oberstuben. Ein volksdeutsches Schicksal. Stuttgart: Union Deutsche 

Verlagsgesellschaft 

GOETHE, Johann Wolfgang 

1974 Faust. Budapest: Európa Könyvkiadó 

GOLDMAN, Lawerence 

2007 Foundations of British Sociology 1880-1930: Contexts and Biographies. The 

Sociological Review. 55. 3. 431-440 

GRÓ Lajos 

1935 Két szegedi könyv. Munka. 7. 43. 1294-1296 

GUNST Péter 

1987 A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Budapest: 

MTA Történettudományi Intézet 

GUSTI, Dimitrie 

1976 A szociológiai monográfia. Bukarest: Kriterion 

GYURGYÁK János 

2007 Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. 

Budapest: Osiris 

HAJNAL István 

1937 A technika fejlődése. In Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése 

hatvanadik fordulójának ünnepére. 227-250. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda 

HAJNAL István 

1939 Történelem és szociológia. Századok. 73.1. 1-32, 2. 137-166 

HAMVAS Béla 

1988 Az öt géniusz; A bor filozófiája. Szombathely: Életünk Könyvek 

HARPER, Ernest Bouldin 

1933 Sociology in England. Social Forces. 11. 335-342 

HARRIS, William – JOWETT, F.W. – STUART-BUNNING, G.H. – WEDGWOOD, Josiah 

C. – WILLIAMS, J B. 



197 
 

1920 The White Terror in Hungary. Report of the British Joint Labour Delegation to 

Hungary. London: Trade Union Congress & The Labour Party 

HAUPTS, Leo 

2008 Lebensraum im Westen. Der Beitrag der Universität zu Köln speziell in der 

„Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung“, in: Gertrude Cepl-Kaufmann 

(Hrsg.), Wissenschaftsgeschichte im Rheinland unter besonderer Berücksichtigung 

von Raumkonzepten. Kassel: Kassel University Press 

HEGYI András 

1987 Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok 

1874-1986. Szeged: KISZ Csongrád Megyei Bizottság Politikai Képzési Központja 

HILSCHER Rezső 

1929 A Főiskola Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere. 

Szeged: Bethlen Gábor Kör 

HILSCHER Rezső 

1936 Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Társadalompolitikai 

Füzetek. 4. 4-6. 50-53 

HUSZÁR Tibor 

1991 Párhuzamok és kereszteződések. Erdei Ferenc, Bibó István és a Márciusi 

Front. Makó: József Attila Múzeum és ELTE Szociológiai Intézet 

HUSZÁR Tibor 

2012 Erdei Ferenc 1910-1971. Politikai életrajz. Budapest: Corvina 

IJJAS Antal 

1935 Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Magyar Kultúra 12. 17. 

(szeptember 5.) 196-198 

IVÁNYI László 

2004 Nagyesztergár a XX. században. Nagyesztergár: Nagyesztergári Német 

Kisebbségi Önkormányzat 

JAHODA, Maria – LAZARFELD, Paul F. – ZEISEL, Hans 

1999 [1933] Marienthal. Szociográfiai kísérlet a tartós munkanélküliség hatásairól. 

Budapest: Új Mandátum 

KERÉK Mihály 

1934 Földbirtokpolitika. [A Magyar Szemle kincsestára 34.] Budapest: Magyar 

Szemle Társaság 

KERÉK Mihály 

2005 „… hivatásom a mezőgazdaság.” Kerék Mihály önéletírása. Korall. 19-20. 

(2005. május) 53-75 

KERÉK Mihály 

1939 A magyar földkérdés. Budapest: MEFHOSZ 

KERÉK Mihály 

1986 A magyar agrárreform problémái. In: Lengyel András – Simon János: Dudar 

1937. 116-124. Budapest: Országos Közművelődési Központ 

KERTÉSZ Gyula 

1940 Erdélytől Felvidékig – magyar népdalok 2 és 3 szólamú vegyeskarra. 

Budapest: Magyar Kórus 



198 
 

KESERŰ Katalin 

1999/2000 Patrick Geddes és az organikus szemlélet. Építés- Építészettudomány. 

XXVIII. 1-4. 85-92  

KEULARTZ, Jozef 

2006 From Patrick Geddes to Lewis Mumford and Beyond. Guest Lecture at WTMC 

Summer School. Soeterbeek, Ravenstein. 

https://www.academia.edu/1161406/From_Patrick_Geddes_to_Lewis_Mumford_an
d_Beyond 

KINCSES Károly 

2001 A magyaros stílus: mítosz vagy siker? Kecskemét: Magyar Fotográfiai 

Múzeum 

KISS Róbert Károly – VAJDA Tamás, szerk. 

2012 Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Szeged: 

Universitas Szeged 

KLINGEMANN, Carsten 

1996 Soziologie im Dritten Reich. Baden-Baden: Nomos-Verlag 

KÓSA László, szerk. 

1979 Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Bratislava: Madách 

KÓSA László 

2001 A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest: Osiris 

KOTICS József 

2007 A magyar közösségkutatások huszadik századi története. In Kovács Éva, szerk: 

Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. 23-42. Budapest – Pécs: Néprajzi Múzeum 

– PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. 

KRISTÓ Gyula – MAKK Ferenc, szerk. 

1981 III. Béla emlékezete. Budapest: Magyar Helikon 

LAMPERT Vera – RÉVÉSZ Dorrit, közr. 

1999 Bartók Béla írásai 5. Írások a népzenéről és a népzenekutatásról. Budapest: 

Editio Musica 

LE PLAY, Frédéric 

1903 A munkásviszonyok reformja. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 

LENCSÉS Gyula 

2013 A terepmunkától a művészi alkotásig – Veress Sándor és Dudar. In Lencsés 

Gyula – Feleky Gábor (szerk.): Múlt és jelen. Szegedi társadalomkutatók Dudaron 

1937-2012. 24-39. Szeged: Belvedere Meridionale 

LENCSÉS Gyula 

2015a A Hungarian Village in the English Regional Survey Movement. Dorothe 

Farquharson’s field diary in Dudar, 1937. Belvedere Meridionale. 27. 1. 134-146  

LENCSÉS Gyula 

2015b Ortutay Gyula kiadatlan dudari előadása 1937-ből. Ethnographia. 126. 3. 477-

488 

LENCSÉS Gyula 

2016 Hungarian ethnography in a historical perspective. An unpublished lecture by 

Gyula Ortutay from 1937. Belvedere Meridionale. 28. 2. 144-153 

https://www.academia.edu/1161406/From_Patrick_Geddes_to_Lewis_Mumford_and_Beyond
https://www.academia.edu/1161406/From_Patrick_Geddes_to_Lewis_Mumford_and_Beyond


199 
 

LENCSÉS Gyula – FELEKY Gábor, szerk. 

2013 Múlt és jelen. Szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. Szeged: 

Belvedere Meridionale 

LENGYEL András 

1985 A szegedi fiatalok dudari falutanulmányozása. Szeged: Szegedi Móra Ferenc 

Múzeum 

LENGYEL András 

1986 Egy útkereső szociológus a két világháború között. In: Lengyel András, szerk.: 

Reitzer Béla válogatott írásai I. 5-77. Budapest: Országos Közművelődési Központ 

LENGYEL András 

1988 Egy későliberális ideológiakritikus. Vázlat Gáspár Zoltánról. In: A Móra 

Ferenc Múzeum Évkönyve 1987-1. 427-470. Szeged: Móra Ferenc Múzeum 

LENGYEL András 

1990 Útkeresések. Budapest: Magvető 

LENGYEL András 

2010 Ortutay és a Szegedi Fiatalok. Szeged. A Város folyóirata. 22. 6. 14-17. 

LENGYEL András - SIMON János, szerk. 

1986 Dudar 1937. Budapest: Országos Közművelődés Központ 

LEPLAY HOUSE 

1924a Norwegian Studies. Sociological Review. 16. 2. (April) 137-152 

LEPLAY HOUSE 

1924b Norwegian Studies. Sociological Review. 16. 3. (August) 235-250 

LUKÁCS György 

1946 Barcsai Géza: A magyar tudományos élet harca a német szellemi 

imperializmus ellen [Könyvismertetés]. Társadalmi Szemle. 1. 6. 477-479 

MADARÁSZ Elemér, szerk. 

1935 Magyar politika lexikon (Politikai Magyarország) 1929-1935. II. kötet. 

Budapest: Magyar Politikai Lexikon Kiadóvállalat  

MÁLYUSZ Elemér 

1994 Népiségtörténet. Budapest: MTA Történettudományi Intézete 

MANNHEIM, Karl 

1934 The Crisis of Culture in the Era of Mass Democracies and Autarchies. 

Sociological Review. 26. 105-129 

MANNHEIM, Karl 

1996 Mannheim Károly levelezése 1911-1946. Válogatta és jegyzetekkel ellátta 

Gábor Éva. Budapest: Argumentum Kiadó – MTA Lukács Archívum 

MARETT, Robert Ranulph 

1932 Jersey. Suggestions  towards a civic and regional survey. Westminster: Le Play 

House 

MATOLCSY Mátyás 

1933 Magyarország agrármunkanélkülisége, Magyar Szemle. 17. 1. 22-31 

MATOLCSY Mátyás 

1934 Az új földreform munkaterve. Budapest: Révai 



200 
 

MAURIAC, François 

1937 Jézus élete. Budapest: Athenaeum 

MASARYKOVÁ, Alice 

1936 [1933] Suggestions for the Third International Conference on Social Work. In: 

Farquharson 1936:7-11 

McKECHNIE, Jean Lyttleton, ed. 

1983 Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language. New 

York: Simon and Schuster 

MEGGYESI Tamás 

1985 A városépítés útjai és tévútjai. Budapest: Műszaki Könyvkiadó 

MEGGYESI Tamás 

2005 A 20. század urbanisztikájának útvesztői. Budapest: Terc 

MELK-KOCH, Marion 

1989 Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald. 

Berlin: Dietrich Reimer Verlag 

MIKLÓS Péters 

2011 Kísérlet a parasztság lélektani értelmezésére. Tomori Viola doktorálásáról. In: 

Miklós Péter: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. 131-141. Szeged – 

Szabadka: Radnóti Miklós Öröksége Alapítvány 

MOHÁCSI Jenő 

1937 Falukutatás. Nyugat. 30. 11. 352-355 

MOHÁCSI Jenő 

1983 Falukutatás. Budapest: Népművelési Intézet [Mohácsi 1937 újraközlése] 

MOLTER Péter 

1940-41 Falukutatás Bálványosváralján. Hitel. 5-6. 3-4. 285-306 

MÓRICZ Virág 

1937 Angol és német falukutatók a Bakonyban. Magyarság. 1937. szeptember 19. 7. 

[Újraközölve: Lengyel-Simon 1986: 212-216] 

MOSSE, George, L. 

2007 A német ideológia válsága. 2000. 19. 10. 16-27 

MUKERJEE, Radhakamal 

1926a Regional Sociology. New York: Century 

MUKERJEE, Radhakamal 

1926b Rural Economy of India. London: Longmans, Green and Co. 

MUMFORD, Lewis 

1954 Alexander Farquharson: a Friend’s Memories. Sociological Review. 2. 5-10 

MÜLLER Sándor, szerk. 

1931 Grafikus művezetők évkönyve 1931. Budapest: A Magántisztviselők Országos 

Szövetsége grafikus művezető szakosztályának kiadása 

NÉMEDI Dénes 

1985 A népi szociográfia 1930-1938. Budapest: Gondolat 

NÉMETH László 

1934a Őstehetségek és fogalomzavar. Budapesti Hírlap. 54. 191. (augusztus 25.) 5 



201 
 

NÉMETH László 

1934b A nép Eötvös-kollégiuma. Budapesti Hírlap. 54. 192. (augusztus 26.) 5 

NIKOLÉNYI István 

2006 A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve (1931-2006). Szeged: Bába 

NOVÁGH Gyula, szerk. 

1937 A settlement. A Fővárosi Népművelés Vezetőképző előadásai. Budapest: 

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 

O’DELL, Andrew Charles 

1932 The Shetland Islands. Westminster: Le Play House 

OLÁH Lilian 

1937 Mit látott Farquharson Sándor, a Londoni Szociológiai Intézet igazgatója a 

bakonyi magyar faluban? Pesti Hírlap. 1937. szeptember 18. [Újraközölve: Lengyel-

Simon 1986: 208-211]  

ÓLMOSI Zoltán, szerk. 

2014 Mérlegen az ember. Ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéből. Budapest: Magyar Nemzeti 

Levéltár 

ORTUTAY Gyula 

1933a A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban [I]. 5.7-9. 107-116 

ORTUTAY Gyula 

1933b A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban II. 5.10-12. 162-169 

ORTUTAY Gyula 

1934 Buday György művészete. Napkelet. 12. 3. 135-138 

ORTUTAY Gyula 

1935a Nyíri és rétközi parasztmesék. Gyoma: Kner Izidor 

ORTUTAY Gyula 

1935b Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Magyar Könyvbarátok 

Diáriuma. 5. 7-8. 219 

ORTUTAY Gyula 

1935c Népmesegyűjtés közben, Magyar Szemle (23) 4: 364-372 

ORTUTAY Gyula 

1937a Bátorligeti mesék. Budapest: Hungaria 

ORTUTAY Gyula 

1937b Magyar népismeret. Budapest: Magyar Szemle Társaság 

ORTUTAY Gyula 

1937c Parasztságunk élete. Budapest: Officina 

Ö. KOVÁCS József 

2012 A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki 

Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965. Budapest: Korall 

PALÁDI-KOVÁCS Attila 

1991 Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó 

PAPP István 

2012 A magyar népi mozgalom története. 1920-1990. Budapest: Jaffa 



202 
 

PAULINI Béla, szerk. 

1937a Gyöngyösbokréta. Budapest: Dr. Vajna György és Társa 

PAULINI Béla, ed. 

1937b The Pearly Bouquet. Budapest: Dr. George Vajna & Co. 

PATAKI György – VÁRI Anna (szerk.) 

2011 Részvétel – akció – kutatás: magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- 

és kooperatív kutatásban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai 

Kutatóintézet 

PÁLFI Csaba 

1970 A Gyöngyösbokréta története. In Dienes Gedeon – Maácz László (szerk.): 

Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970. 115-161. Budapest: Magyar Táncművészek 

Szövetsége Tudományos Tagozata 

PÉTER László 

1981 Bartók Szegeden. Szeged: Somogyi-könyvtár 

PÖLÖSKEI Ferenc, szerk. 

2002 A falukutatás fénykora. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 

SIPOS PÉTER, szerk. 

2001 Szálasi minisztere voltam. Rajniss Ferenc naplója. Budapest: Palatinus 

RÁCZ Ilona – SZALAY Olga 

1981 Mutatók Bartók dallamrendjéhez. In Berlász Melinda – Domokos Mária 

(szerk.): Zenetudományi dolgozatok 1981. 353-398. Budapest: MTA Zenetudományi 

Intézete 

RÁNKI György 

1978 Magyarország története 1918-1919, 1919-1945. Budapest: Akadémiai 

REITZER Béla 

1935 A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat. Szeged : Szegedi 

Fiatalok Művészeti Kollégiuma 

REITZER Béla [Rovó Béla néven] 

1937 Híradás Dudarról. Válasz. 4. 12. 758-762 

REITZER Béla [Rovó Béla néven] 

1983 Híradás Dudarról. Budapest: Népművelési Intézet [Reitzer 1937 újraközlése] 

REITZER Béla 

1986a Válogatott írásai I-II. Budapest: Országos Közművelődési Központ 

REITZER Béla 

1986b Szerkezeti Változások a magyar paraszttársadalomban. In: Lengyel András – 

Simon János: Dudar 1937. 98-115. Budapest: Országos Közművelődési Központ 

RÉVÉSZ Dorrit, közr. 

1990 Bartók Béla írásai 5. A magyar népdal. Budapest: Editio Musica 

RÉZLER Gyula 

1941 A magyar társadalomleírás kialakulása az elmúlt évtizedben. Közgazdasági 

Szemle. 65. 6. 490-525 



203 
 

RÉZLER Gyula 

1943 Falukutatók és szociográfusok. A magyar társadalom önvizsgálata az elmúlt 

évtizedben. Budapest: Faust. 

ROCQUIN, Baudry 

2006 ’The floating discipline’: British sociology and the failure of institutional 

attachment (1911-1938). Unpublished M.St.Thesis. Oxford: Oxford University. 

www.britishsociology.com (Utolsó megtekintés: 2018.05.08.) 

ROCQUIN, Baudry 

British Sociology in the Inter-War Years. In Holmwood, John – Scott John (eds.): The 

Palgrave Handbook of Sociology in Britain.189-210. London: Palgrave McMillan 

RÓKA Enikő 

2005 A fametszet nagymesterei: Buday György, Gáborjáni Szabó Kálmán, Molnár-

C. Pál. In Róka Enikő (szerk.): A modern magyar fa- és linóleummetszés 1890-1950. 

105-136. Miskolc: Miskolci Galéria 

RONCZ Melinda, SEBŐ BUGÁR Beáta, összeáll. 

2015 Új Élet repertórium 1932-1943. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. 

http://mek.oszk.hu/15300/15392/ (Utolsó megtekintés: 2018.05.08.) 

RUSZNYÁK Gyula 

1935 Faluvédelem: a falu társadalmi problémái. Budapest: Szent István Társulat 

S. LACKOVITS Emőke 

1994 Református keresztelői szokások a Dunántúlon (19. sz. II. fele – 20. sz.) In K. 

Palágyi Sylvia (szerk.): A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19-20. 1993-

1994 399-418. Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 

SAÁD József 

1990 Társadalomtudomány. Repertórium és történeti feldolgozás. Budapest: 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 

SÁRKÁNY Mihály 

2000 A társadalomnéprajzi kutatás hazai története. In: Paládi-Kovács Attila, 

főszerk.: Magyar Néprajz VIII. Társadalom. 29-66. Budapest: Akadémiai 

SÁRKÁNY, Mihály – VÁGVÖLGYI, András – JÁVOR, Kata – TAGÁNYI, Zoltán 

1982 Rural Community Studies in Hungary. In Jean-Loius Durand-Drouin and Lili-

Maria Szwengrub, eds.: Rural Community Studies in Europe. Trends, Selected and 

Annotated Bibliographies, Analyses. Volume 2. 131-164. Oxford etc.: Pergamon Press. 

SCHIFFER Rita 

1995 Az Újpesti Főiskolai Szociális Telep. Szakdolgozat. Budapest: Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 

SCHIFFERT György 

1930a Mit eszik a tanya népe? In: Gáspár Zoltán és mások: Tanyai ügyek. Dolgozatok 

a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Sajtótudományi tanfolyamából 2. 44-51. 

Szeged: Délmagyarország Hírlap és Nyomdavállalat Rt. 

SCHIFFERT György 

1930b Látogatás Fürtöm Jánoséknál. In: Gáspár Zoltán és mások: Tanyai ügyek. 

Dolgozatok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Sajtótudományi tanfolyamából 

2. 44-51. Szeged: Délmagyarország Hírlap és Nyomdavállalat Rt. 

http://www.britishsociology.com/
http://mek.oszk.hu/15300/15392/


204 
 

SCHROUBEK, Georg, R. 

2008 Regionalismus und Nationalismus in der deutschböhmischen Literatur 1918-

1938. 95-112. In: Studien zur Böhmischen Volkskunde. Münster/New 

York/München/Berlin: Waxman 

SCOTT, John – BROMLEY, Ray 

2013 Envisioning Sociology. Victor Branford, Patrick Geddes, and the Quest for 

Social Reconstruction. Albany: State University of New York Press 

SEBŐ Ferenc, szerk. 

2001 Pátria – magyar népzenei gramofonfelvételek. Budapest: Fonó FA-500-3 (3 db. 

CD-ROM) 

SEBŐ Ferenc, szerk. 

2010 Patria. Magyar népzenei felvételek 1936-1963. Budapest: Hagyományok Háza. 

(DVD-ROM melléklettel) 

SIMMONS, Angela 

2005 A Profession and Its Roots – The Lady Almoners. London. Michelangelo Press. 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/scwru/swhn/publications/Simmons-A-
Profession-and-Its-Roots-The-Lady-Almoners.pdf (Utolsó megtekintés: 2018.05.08.) 

SIMON László 

1936 A magyar föld és népe. Debreceni Szemle. 10. 95. (január) 32-33 

ŠMAKALOVÁ, Iva 

1936a Integrálna dedina. Štúdia slovenskej zemianskej dediny v Turci. Praha: 

Sociálny ústav 

ŠMAKALOVÁ, Iva 

1936b An Integral Village. Study of a Slovak Rural Community. Prague: Orbis 

SOMFAI László, szerk. 

1981 Magyar népzenei felvételek Bartók Béla lejegyzéseivel. Budapest: Hungaroton 

LPX 18058-60. (3 db. LP kísérőfüzettel) 

SOMLAI Péter 

1983 Gondolatok egy közösség-elmélet viszontagságos történetéről. in: Tönnies, 

Ferdinand: Közösség és társadalom 335-352. Budapest: Gondolat. 

SPEKNER Enikő 

2015 A Boldogasszony-plébániaegyház középkori története. In Farbaky Péter et al., 

szerk.: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-

2013) 53-62. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum 

STRAUSZ Antal 

1936 Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Szellem és Élet. 1. 4. 262-

264 

SUCHOFF, Benjamin, sel. and ed. 

1976 Béla Bartók Essays. London: Faber & Faber 

SZABÓ Zoltán 

1934 Második nacionálé – szociográfia. Fiatal Magyarság. IV. 5. (1934. május) 85-

88 

SZABÓ Zoltán 

1935a A politika betörése (Folyóiratszemle). Válasz 1935. 2. 5-6. 365-371 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/scwru/swhn/publications/Simmons-A-Profession-and-Its-Roots-The-Lady-Almoners.pdf
https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/scwru/swhn/publications/Simmons-A-Profession-and-Its-Roots-The-Lady-Almoners.pdf


205 
 

SZABÓ Zoltán 

1935b Középosztály és magyarság (Folyóiratszemle). Válasz 1935. 2. 7-8. 456-371 

SZABÓ Zoltán 

1935c Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása (Könyvek – Írások). Új 

Élet. 4. 11 (40). 590. 

SZABÓ Zoltán 

1935d Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Új Kor. 1935. 2. 6-7 

(július 1.). 44. 

SZABÓ Zoltán 

1935e Egy mozgalom útvesztői. Élet. 26. 48. (december 1.). 1001 

SZABÓ Zoltán 

1937 A tardi helyzet. Budapest: Cserépfalvi 

SZABÓ Zoltán 

1992 Hazugság nélkül. 1-3. kötet. Budapest: Héttorony Könyvkiadó 

SZEKFÜ Gyula 

1934 Három nemzedék és ami utána következik. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda 

SZENTMIKLÓSY Lajos [= MOLNÁR Erik] 

1935 A parasztság szemléletének alakulása. Gondolat. 1. 5. 342-347 

SZOKOLSZKY Ágnes 

2013 A „szociokulturális képzelőerő” helye a pszichológiában, a pszichológia helye 

a falukutatásban. In Lencsés Gyula – Feleky Gábor (szerk.): Múlt és jelen. Szegedi 

társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. 13-23. Szeged: Belvedere Meridionale 

SZŐLLŐSY András, összegyűjt., sajtó alá rend. 

1956 Bartók Béla válogatott írásai. Budapest: Művelt Nép 

SZŐLLŐSY András, közreadó 

1967 Bartók Béla összegyűjtött írásai I. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat 

THE ANNUAL REPORT 

1939 The Annual Report of the Institute of Sociology for the Year 1937. London: Le 

Play House 

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 

1938 Report of the Third International Conference on Social Work. London: Leplay 

House Press 

THURNWALD, Richard 

1938 Tomori V.: „Zur Psychologie der ungarischen Volksbräuche.” Archiv für 

Anthropologie. Neue Folge. 24. 3-4. 281-283 

TORKOS Veronika, szerk. 

1990 Falurajzok 1935 (Faluszociográfiai dolgozatok a 30-as évekből). Budapest: 

MTA Szociológiai Kutatóintézete 

TÖNNIES, Ferdinand 

1983 Közösség és társadalom. Budapest: Gondolat 



206 
 

TRENCSÉNYI Imre, szerk. 

1997 Dudar 1937. Változó falu a Dunántúlon. A változások kutatói 

Magyarországon. Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság 

ÚJSZÁSZY Kálmán 

1936 A falu: útmutatás a magyar falu tanulmányozásához. Sárospatak: Kisfaludy L. 

Ny. 

ÚJSZÁSZY Kálmán 

1938 A falunevelés szellemi alapjai. Sárospatak: Kisfaludy L. Ny. 

UJVÁRI Zoltán 

1977 Gömöri népdalok és népballadák. Miskolc: Herman Ottó Múzeum 

VAJDA Tamás 

2012 A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. In Kiss Róbert Károly - Vajda 

Tamás (szerk.): Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. 80-100. 

Szeged: Universitas Szeged 

VAJKAI Aurél 

1940a Veszprém megye népi építkezése (1. rész). Néprajzi Értesítő. 32. 1-2. 1-22 

VAJKAI Aurél 

1940b Veszprém megye népi építkezése (2. rész). Néprajzi Értesítő. 32. 3-4. 310-344 

VAJKAI Rózsi 

1937 Felnőttek a settlementben. In Novágh Gyula (szerk.): A settlement. A Fővárosi 

Népművelés Vezetőképző előadásai. 115-120. Budapest: Budapest Székesfőváros 

Népművelési Bizottsága 

VARGA KATALIN 

2012 „…akciónk egészen komoly”. Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz 1934-

1935. Forrás 44. 6. 75-92 

VARGA Rózsa – PATYI Sándor 

1972 A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom (1920-1960). 

Budapest: Akadémiai 

VÁGI Gábor 

1983 Vázlat a dudari kutatáshoz. In: Láng Katalin, Nyilas György, szerk.: Az 1970-

es, 1980-as évek szociográfiai táborai. 190-196. Budapest: Népművelési Intézet 

VÁRKONYI Hildebrand 

1935 A cselekvések elemzése. Magyar Psychologiai Szemle. 8. 3-4. 293-322 

VENCZEL József 

1980a [1935]  A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. In: Venczel József: 

Az önismeret útján. 53-73. Bukarest: Kriterion 

VENCZEL József 

1980b [1941] A falukutatás módszerének vázlata. In: Venczel József: Az önismeret 

útján. 119-136. Bukarest: Kriterion 

VERES Péter 

1935 Komoly könyv a parasztságról. Szocializmus. 25. 6. 284-286 

VISKI Károly 

1932a Hungarian Peasant Customs. Budapest: Dr. George Vajna & Co. 



207 
 

VISKI Károly 

1932b Volksbrauch der Ungarn. Budapest: Vajna 

VISKI Károly 

1937a Hungarian Dances. London: Simpkin Marshall Ltd. - Budapest: Dr. George 

Vajna & Co. 

VISKI Károly 

1937b Hungarian Peasant Customs (2nd Edition). Budapest: Dr. George Vajna & Co. 

VISKI Károly 

1997 Tárgyi néprajz. In: Trencsényi Imre, szerk.: Dudar 1937. Változó falu a 

Dunántúlon. A változások kutatói Magyarországon. 117-129. Budapest: Magyar 

Népfőiskolai Társaság 

VOIGT Vilmos 

2001 Dudar 1937 (Ismertetés). Ethnographia, 112. 1-2. 277-279 

WIESE, Leopold von (Hg.) 

1928 Das Dorf als soziales Gebilde. München und Leipzig: Duncker und Humblot 



208 
 

  



209 
 

 

FÜGGELÉK: Képmelléklet 

 

1. A Tomori Viola számára készített Dudar-térkép904 

                                                           
904

 Forrás: Buday György levele Tomori Violának 1937. augusztus 26. Tomori Viola hagyatéka 
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2. Buday György dudari térképének eredeti rajza.
905

 

                                                           
905

 Forrás: Buday György levele Tomori Violának 1937. augusztus 26. Tomori Viola hagyatéka 
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3. Buday György ajándékcédulája Dudarra906 

 

4. A Bakonyerdő sematikus térképe. 

Feliratok az ábrán: Felső-Bakony, Középső-Bakony, Alsó-Bakony. Vízfolyások: Bakony-ér, 

Gaja, Séd.
907

 

 

                                                           
906 Forrás: Buday György dudari mappája. Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix 
907

 Forrás: Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
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5. Dudar. Földhasználati térkép.
908

  

Jelmagyarázat a feliratok sorrendjében: [1]Utak, csapások, gyalogutak, [2] Rétek és legelők  

[3] Vízfolyások és medencék [4] Erdőségek és erdők [5] Határok (elkerített vagy kerítetlen) 

 

                                                           
908

 Forrás: Keele LP/4/1/3/7/10/1 i 
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6. A dudari falukutatás résztvevői tiszteletére adott fogadás a budapesti Gellért szállóban, 1937. 

szeptember 6.
909

 

 

7. A dudari falukutatás résztvevői tiszteletére adott fogadás a budapesti Gellért szállóban, 1937. 

szeptember 6.
910 

                                                           
909

 Forrás: Nova Scotia Museum, Windsor, Canada, History Collection, Shand Family Photography 
Collection1983.221.32 - Az asztal innenső oldalán jobbról balra: Dorothea és Alexander Farquharson, Láng Júlia 
(Mannheim Károly felesége) és Mannheim Károly. A szemközti oldalon az asztal jobb szélén Hilde és Richard 
Thurnwald. Ortutay szemközt a két álló pincér között ül. Tőle kettővel balra Veress Sándor. Az asztalfőn 
feltehetően Lukács Sarolta, a Magyar Vöröskereszt alelnöke foglal helyet. 
910

 Forrás: Tomori Viola hagyatéka. Az asztal túlsó oldalán balról jobbra: Tomori Viola, Veress Sándor, 
ismeretlen, Ortutay Gyula, ismeretlen, Gwendolyn Shand, Reitzer Béla (feltehetően), Theodore Bremner 
(feltehetően), Richard Thurnwald, Hilde Thurnwald. Az asztalfőn Lukács Sarolta (feltehetően). Az asztal innenső 
oldalán: Willy Gierlichs, Reitzer László (feltehetően), Elinor M. Hansford (feltehetően), két ismeretlen személy, 
Mannheim és a felesége, Alexander és Dorothea Farquharson. - Az ismeretlen személyek a túlsó oldalon 
valószínűleg Ethel J. Ewart és Bobula Ida, az innenső oldalon Vajkai Rózsi és Vajkai Júlia. 
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8. Veress Sándor professzor egy dudari kisfiú és Szendi István társaságában
911

 

 

9. Reitzer Béla egy dudari lakossal beszélget
912

 

                                                           
911

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix 
912

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix – Reitzer zakóján látszik a dudari kutatásra készített kitűző. 
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10. Teke László dudari jegyző
913

 

 

11. Acsay József református lelkész.
914

 

 

                                                           
913

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1373 
914

 Gwendolyn Shand felvétele. Shand 1983.221.1376 
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12. Alexander Farquharson, Dorothea Farquharson és Jakab János
915

 

 

13. Jakab Jánosék háza
916

 

                                                           
915

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 i 
916

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 i - Az előtérben feltehetően Jakab Jánosné, a háttérben feltehetően Ilona, Jakabék 
fogadott lánya látható. - Dorothea Farquharson fotója.  
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14. Farkas József, 42 éves
917

 

 

15. Kovács Pál és a felesége, hátul két fia és egy lánya, előttük a két unokája
918

 

 

                                                           
917

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix 
918

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 ix 
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16. Földesi Lajos családja
919

 

 

17. Földesi Lajos háza.
920

 

 

                                                           
919

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1368.  
920

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1374. 
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18. Király Péter kocsmája
921

 

 

19. Dudari parasztház udvara
922

 

 

                                                           
921

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 i 
922 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1380 
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20. Szendi Istvánné háza.
923

 

 

21. Szendi Istvánné házának udvara.
924

 

 

                                                           
923

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221. 
924

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1364 - A képen a kutatócsoport néhány tagja is rajta van. 
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22. Iskolás fiúk és lányok gyakorlatot mutatnak be
925

 

 

23. Iskolás lányok magyar táncot adnak elő
926

 

 

                                                           
925

 Gwendolyn Shand fotója. Shand1983.221.1386 
926

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1387 - A kép jobb szélén a szemüveges férfi minden bizonnyal 
Reitzer Béla. 
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24. Nagy Imre a szövőszéknél
927

 

 

25. A levélkihordó Dudar főutcáján
928

 

                                                           
927

 Keele LP/4/1/3/7/10/2 i 
928

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1377 
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26. Kondások Dudaron
929

 

 

27. Parasztlány veri a kendert
930

 

                                                           
929

 Dorothea Farquharson fotója. Keele: LP/4/1/3/7/10/2 i 
930

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 183.221.1378 
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28. Almaszüret
931

 

 

29. Vincze Pál dudari plakettje
932

 

 

                                                           
931

 Gwendolyn Shand fotója. Shand 1983.221.1384 
932

 A plakettről készült fotó forrása: Keele LP/4/1/3/7/10/3 i 


