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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 és kutatási eredményeinek 

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. 
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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 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 



 

5 
 

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 módszertan Le Play három 

alapkategóriáján (a hely, a munka, a nép) alapul, és ennek megfelelően 

részletekbe menő szempontrendszert határoz meg arra vonatkozóan, hogy 

milyen adatokat kell összegyűjteni a földrajzi adottságok (hely), a gazdasági élet 

(munka) valamint az emberi közösségek és szervezetek (nép) felmérésekor. 

Utóbbi kérdéskörbe tartoznak a demográfiai, szociográfiai és pszichológiai 

vizsgálódások. A regionális kutatások módszerével elsősorban helyi közösségek 

megismerésében értek el jelentős eredményeket, de azok jól alkalmazhatók a 

szociális munkában is. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a különbségtétel 

integer és heterogén közösségek között, amely megközelítés jól megfeleltethető 

a közösség és társadalom dualitásának, ahogyan azt Tönnies értelmezésében 

ismerjük. A regionális kutatások célja ebben az értelemben az integer 

közösségek megőrzése, illetve a helyi közösségek re-integrációja. A brit kutatók 

ezért is kerestek olyan kutatási helyszíneket, ahol a hagyományos közösségi 

szellem, a hagyományos helyi kultúra bizonyos elemei még tovább élnek, mert 

ezek elképzelésük szerint felhasználhatók a közösségek modern körülmények 

közötti re-integrációjában.  

A regionális kutatások egy speciális ágát jelentették a külföldi terepmunkák, 

melyekről külön fejezetben írok. Ezek a kiszállások a tudományos kérdések 

vizsgálata mellett oktatási célokat is szolgáltak, ahol a közreműködők 
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elsajátíthatták a terepkutatások módszertanát. Három évtized alatt kb. 90 

külföldi kutatóutat szerveztek Európa-szerte. A helyszínek kiválasztásánál itt is 

döntő szempont volt, hogy még létező tradicionális közösségek nyomára 

bukkanjanak. Így jutottak el Dudarra is. A külföldi terepmunkákat az angolok 

általában 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. Ez egyaránt 

köszönhető a kutatást magyar részről megszervező Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma magas szellemi színvonalának és a szigetországból érkező kutatói 

gárda összetételének. 

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 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. 1935-ben megvédett doktori értekezése, A parasztság 

szemléletének alakulása, a kortárs falukutató mozgalmakhoz csatlakozott, és 

akkor teljesen újszerűnek számító közelítésmóddal, társadalomlélektani 

eszközökkel próbált hozzájárulni a parasztság megismeréséhez. Doktori 

értekezésének jelentős korabeli recepciója volt, amelyet ebben a fejezetben 

részletesen bemutatok. A reakciók lefedték a korabeli magyar szellemi élet 

széles spektrumát, Kassák folyóiratától, a Munkától kezdve, a szociálpolitikus 

Hilscher Rezsőig és Veres Pétertől Szabó Zoltánig, illetve a konzervatív 

katolikus orgánumoktól kezdve egészen a kommunista Molnár Erikig. Tomori 

gondolatai beépülnek Szabó Zoltán első nagy szociográfiájába, a Tardi 
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helyzetbe és vonatkoztatási pontként szolgálnak a kemsei monográfiának a 

község lelki életével foglalkozó fejezetében. Romániában recenziót közöl róla 

Dimitrie Gusti folyóirata, Mályusz Elemér pedig foglalkozik vele az 1936-37-es 

tanév egyetemi előadásai során. A szaktudományos cikkek mellett Tomori 

egykorú írásainak fontos vonulatát képezik a szociografikus riportok, amelyek 

egyrészt a disszertáció empirikus alapanyagát jelentik, másrészt Tomori 

szociálpszichológiai elméletének igazolását hivatottak szolgálni. 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 szociális munka. Ezen a vonalon az Institute of Sociology kiterjedt 

nemzetközi kapcsolatrendszerének részét képezte a Magyar Vöröskereszt, 

amelynek vezetői - korábbi agrársettlement tevékenyégüknek köszönhetően – 

számon tartották a Szegedi Fiatalokat. 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. Tekintettel arra, hogy a 

Művészeti Kollégium vezetője, Buday György 1937 végétől élete hátralévő 

részét Angliában töltötte, a személyes kapcsolattartás az Institute of Sociology-

val még évtizedeken át fennmaradt. Buday segített a kutatási anyagok 

feldolgozásában és a dudariakkal való kommunikációban. 

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, rendszereztem és lefordítottam. A kutatási 

dokumentációból az angolok készítettek egy kiadásra szánt kéziratos kötetet, 

azonban pontosan ez az összeszerkesztett anyag továbbra is fellelhetetlen. 
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Viszont így is elegendő információ állt rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a kötetet 

disszertációm 7. fejezetében rekonstruálni tudjam. A dudari kutatási anyagokat 

tartalmazó, általam rekonstruált kötet tartalomjegyzéke, azaz az írások 

tematikusan csoportosított listája tehát így néz ki:
1
 

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 

                                                           
1
 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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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) 
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 
 

A kötet – az angolok elképzeléseinek megfelelően - vegyesen tartalmazza a 

felkért magyar szakértők előre megírt előadásait, a helyszínen készült riportokat 

és családtanulmányokat, néhány összefoglaló tanulmányt, néprajzi és 

természetföldrajzi megfigyeléseket, valamint az egyik résztvevő szubjektív 

benyomásait rögzítő esszét. 

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. A gondosan kiválasztott magyar tudósok és 

szakértők szövegeiből 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 
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magyar falu társadalmi viszonyairól, lakóik életmódjáról. Itt valóban a Le Play-i 

elvek akkurátus betartásával készült szövegekről van szó. 

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. 
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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 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 
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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 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. 
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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 
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ellenérzéseinek. Az egyik interjúból az akkor még ott élő zsidók nem túl 

intenzív vallási életébe is bepillantást nyerhetünk. 

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. 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.  
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