„Ó, azok a dudari napok!” Az Institute of Sociology magyarországi falukutatásának emlékezete
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A recenzió Lencsés Gyula Angolok a Bakonyban című kötetét mutatja be.
1937. szeptember 7-17. között az Institute of Sociology kutatói a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának tagjaival és további magyar kutatókkal együttműködve falukutatást végeztek
Dudaron. Lencsés Gyula Angolok a Bakonyban című kötete ennek az együttműködésnek
a történetét dolgozza fel, korábban feltáratlan forrásokat is elemezve. A kötet bemutatja az
Institute of Sociology történetét, a kutatás megszervezésének folyamatát, megvalósítását és
utóéletét. Elemzi és közli az érintett kutatók levelezését, valamint rekonstruálja a kutatás eredményeit összefoglaló (tervezett) kötetet.
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LENCSÉS, GYULA (2019): Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai. Budapest–Veszprém, Gondolat Kiadó – A Magyar Nemzeti
Levéltár Veszprém Megyei Levéltára.

„[…] örökre úgy marad meg bennem, mint valami egészen valószerűtlen élmény” (Lencsés 2019: 592) – írta
Gwendolyn Shand levelében édesanyjának. „[…] kerek élmény volt nekünk, amiben minden benne van,
feledhetetlen szép percek és kínos, utálkozó dolgok, tanulságok pozitív és negatív értelemben, mulatságok
és izgalmak, kellemes és kellemetlen emberek, ostobaságok és okos dolgok. […] volt valami európai levegője
a dolognak, és nem voltak jelen azok a magyar izgalmak, melyeket jól ismerünk” (Lencsés 2019: 606–607)
– összegezte tapasztalatait Reitzer Béla Erdei Ferencnek. „Nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy ilyen
csodálatos élményben lehetett részünk […] Ha tudtam volna, hogy ennyire jó lesz, alighanem már az utazás
előtt belebetegedtem volna az izgalomba, de így most csak annyit tudok mondani, hogy »Ó, azok a dudari
napok!«” (Lencsés 2019: 600) – lelkendezett Dorothea Farquharson. Az 1937-ből származó idézetek ugyanarról
az eseménysorozatról szólnak.
Milyen élmény köti össze a kanadai szociális munkást, a magyar szociálpolitikust és az angol szociológust?
Mindannyian részt vettek az Institute of Sociology és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának közös
tudományos vállalkozásában, az 1937-es dudari falukutatásban. Lencsés Gyula Angolok a Bakonyban. Az
Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai című, 2019-ben megjelentett
kötete ennek az együttműködésnek a páratlanul alaposan, 684. oldalon keresztül dokumentált bemutatása.
Az első pillanatra meglepőnek tűnő tanulmányút szervesen illeszkedik az Institute of Sociology, illetve a
szervezetileg vele szorosan összefonódó Le Play House gyakorlatába, hiszen 1921 és 1951 közötti három
évtizedben közel 20 országban körülbelül 90 terepkutatást szerveztek. A kelet-európai térségből Magyarországon
kívül Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Lengyelországban is végeztek vizsgálatot. Az általában két hetes,
20-30 fős csoportokból álló terepmunkák hatékonysága a vezető személyétől és a résztvevők – részben
véletlen – összetételétől függően változott. Egy részük jelentős tudományos eredményeket hozott, míg másik
részük inkább oktatási célú útnak minősíthető, mely során a Le Play House módszertanát sajátíthatták el a
csoporttagok.
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A Lencsés által részletesen bemutatott Regional Survey mozgalom kutatási tevékenységének az alapját a
holisztikus megközelítést adta, így a Patrick Geddes és Victor Branford által megalapozott elméletük szerint
a vizsgált közösséggel kapcsolatos eredményeket egymással összefüggésbe helyezve érdemes értelmezni. A
kutatásokat három fő irányra: a hely (pl. geológiai adottságok, klíma, vízrajz, növénytan, állattan), a munka
(vagyis a gazdasági élet, pl. termelés, javak elosztása, fogyasztás, pénzügyek) és a nép (vagyis az emberek
életének pl. demográfiai adatoknak, emberi kapcsolatoknak és szervezeteknek, pszichológiai tényezőknek,
hagyományoknak, történelmének) vizsgálatára bontották, további részletes szempontrendszert kidolgozva. Az
1920-30-as években a Francis Galton vezette eugenikai és a Leonard T. Hobhouse nevéhez köthető etikai
irányzat mellett a Geddes-féle regionális és civil irányzat volt a brit szociológia meghatározó iskolája. Az 1930as években fénykorát élő Institute of Sociology szorosan együttműködött a Sociological Review-val, melynek
egyik szerkesztője, Alexander Farquharson egyben az intézet egyik vezetője is volt.
A magyarországi terepmunka ötlete az Institute of Sociology által 1936-ban Londonban megszervezett
Szociális Munka 3. Nemzetközi Konferenciájához (3rd International Conference on Social Work) köthető.
Farquharson és munkatársai 1935-ben Budapestre utaztak, hogy egyeztessenek a konferenciáról a szociális
munka magyar szaktekintélyeivel. A magyar fél komolyan vette a nemzetközi eszmecsere lehetőségét. A
Magyar Vöröskereszt alelnökének, Lukács Saroltának a vezetésével egy bizottságot hoztak létre a felkészülés
érdekében, ötnapos elő-konferenciát szerveztek és közel húszfős csoportot delegáltak Londonba. Már ebben
az előkészítő munkában is többen érintettek voltak a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjai közül,
s a magyarországi terepmunka során végképp kulcsszerepbe kerültek.
Az 1932-ben létrejött Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma különböző szakterületekhez tartozó tagjait
közös témájuk, a parasztság megismerésének és felemelésének szándéka, falukutató tevékenységük kötötte
össze. Jelentőségüket jelzi, hogy ezen a területen később többen meghatározó tudományos, illetve politikai
szerepet töltöttek be.1 A dudari terepmunka során végzett tevékenységük egyben a Kollégium utolsó jelentős
teljesítménye volt. A csoport felbomlását a működés dinamikáján, az egyéni karrierek széttartó útján túl a
politikai helyzet, majd a 2. világháború is befolyásolta.
Mind az Institute of Sociology kutatói, mind a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kutatásban érintett
tagjai igényelték volna a csoport vezetőjének, Buday Györgynek a személyes jelenlétét és nagyobb bevonódását.
Ő azonban nem szakította meg római művészeti ösztöndíját, így lényegében Tomori Violára hárult az angol
kutatók fogadásának megszervezése. Ő választotta ki a vizsgált települést, szervezte meg a kutatók utazását,
elszállásolását, tolmácsok biztosítását. Koordinálta a magyar résztvevők bevonását, akik egy része a terepmunkán
is részt vett, míg mások csak egy-egy területhez kapcsolódó összefoglaló tanulmányokat küldtek. Előbbiek
közül kiemelést érdemel a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjaként Reitzer Béla és Gáspár
Zoltán, de Veress Sándor népzenekutató dudari gyűjtése is meghatározó eredménye a terepmunkának. A
műhely tagjai közül Ortutay Gyula és Buday György készített a kutatáshoz kapcsolódóan tanulmányt, melyek
angol fordítását távollétükben felolvasták. Tomori szervezőképességét jól érzékelteti, hogy Veress Sándoron
keresztül Bartók Béla is küldött egy szöveget a terepmunka résztvevői számára, illetve Viski Károly, a korszak
meghatározó néprajztudósa is tanulmányt küldött a résztvevőknek.
Bár az Institute of Sociology terepkutatásai gyakran az érdeklődő, de elmélyült elméleti és módszertani
ismeretekkel nem rendelkező, amatőr társadalomkutatók, egyetemi hallgatók számára szerveződött, a dudari
kutatás csapata – talán a viszonylag alacsony, 7 fős létszáma miatt is – az átlagosnál kvalifikáltabb volt. A
terepmunkán részt vett Alexander Farquharson, az Institute of Sociology meghatározó vezetője. Felesége,
Dorothea Farquharson fontos szerepet vitt a Tomori Violával folytatott kapcsolattartásban, angol részről
gyakorlatilag ő volt az út szervezője. Gwendolyn Shand kanadai szociális munkás a London School of
Economics-en folytatott tanulmányait zárta le a tanulmányúttal. Willy Gierlichs a kölni egyetem szociológia
tanszékén volt oktató. Tomori hívására csatlakozott a csapathoz Richard Thurnwald berlini etnológus professzor,
valamint tanítványból lett munkatársa és felesége, Hilde Thurnwald. A terepmunka 1937. szeptember 7-17.
között valósult meg.
A kutatásról nem feledkezett meg a magyarországi tudománytörténet (Csaplár 1971; Lengyel 1985;
Lengyel – Simon 1986; Boross – Márkusné 2000; Lencsés – Feleky 2013), sőt: a kutatás 60. évfordulójára
a magyar szakértők által készített előadások magyar és angol nyelvű verzióban is megjelentek (Trencsényi
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1997). Lencsés Gyula, a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének oktatója azonban új dimenzióba
helyezte a téma vizsgálatát azáltal, hogy feltárta: a Keele University Special Collections and Archives-ben, a Le
Play House és az Institute of Sociology dokumentumai között közel másfél ezer lapos, elfeledett iratanyagot
őriznek a dudari kutatásról. Az Angolok a Bakonyban című kötet ennek a felfedezésnek a megosztása érdekében
jött létre.
A könyv első része, 100 oldal terjedelemben a dudari falukutatás folyamatát, társadalmi-tudományos kontextusát,
szereplőit mutatja be. Elhelyezi a Le Play House-t és az Institute of Sociology-t, illetve főbb teoretikusait a brit
szociológiában, bemutatja a regionális kutatások módszertani vázlatát, külföldi terepmunkákkal kapcsolatos
gyakorlatát. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tagjai közül Tomori Viola megismertetésére fókuszál,
majd vázolja a kutatás megvalósításának folyamatát, az előkészítéstől kezdve egészen a kutatás utóéletéig.
Lencsés ezekben a fejezetekben kitér a résztvevők bemutatására, viszonyuk jellemzésére, munkarendjükre. A
kutatók további életéről – s többek közeli, tragikus, háborúhoz kapcsolódó haláláról – is megemlékezik a
szerző, továbbá beszámol a dudari kutatás tudománytörténeti feldolgozásáról.
Az első rész végén bemutatja, hogy a Keele University Special Collections and Archives-ben talált kéziratokat
milyen döntési logika mentén szerkesztette össze egy lehetséges kötetté a könyv második részében. Fő
vezérfonálként Dorothea Farquharson kéziratos kötetének tartalomjegyzékét használta. Az ő logikája szerint
az angol kutatók anyagai a magyar kollégák előadásaival és gyűjtéseivel vegyesen, szerves egységet alkotva
állnak össze egy tervezett, de végleges formában el nem készült kötetté. Néhány fennmaradt, de Farquharson
tartalomjegyzékében nem szereplő szöveget Lencsés e logika szerint illesztett be a tanulmányok közé.
A kötet második részében közel 400 oldalon, 40 íráson keresztül ezt a lehetséges Dudar-könyvet ismerheti
meg az olvasó. A kötet-a-kötetben hatást csak az csökkenti, hogy Lencsés minden írás elé rövid, egy-két
bekezdésből álló bevezetést írt, amelyben az adott írás tárgyával, szereplőivel, szerzőivel, esetleges megjelenésével
vagy előadásával kapcsolatos ismereteket, illetve szerkesztési, formázási döntéseket oszt meg az olvasókkal.
Ezek a kiegészítések természetesen növelik a szöveg értékét, segítik értelmezését. Az írásokat épületek, porták
alaprajzaival, fényképekkel, térképekkel, kottákkal egészítette ki.
Számszerűen a legtöbb írás Reitzer Béla és Theodora Bremner nevéhez köthető. Ez részben annak köszönhető,
hogy Bremner kisasszony a kutatótársai hazatérte után is Budapesten maradt még néhány napig, hogy
udvarlójával, Reitzerrel együtt dolgozhasson az írások véglegesítésén. Szövegeik egy része interjúk megörökítése
volt. A kézirat eredeti szerkesztőjeként Dorothea Farquharson is számos írással szerepel a könyvben. Öt írásán
kívül Lencsés függelékben szerepeltette a dudari kutatásról szóló visszaemlékezéseit, előadását.
Lencsés véleménye szerint – mellyel egyetérthetünk – a vendégek közül Gwendolyn Shand kutatási eredményei
a legértékesebbek. A tehetséges fiatal kanadai hölgy izgalmas családtanulmányokat készített. Különösen értékes
az emigrációról írt tanulmánya, illetve az emigrációval kapcsolatos egyéb megjegyzései, melynek egyediségét az
adja, hogy korábban az Egyesült Államokban is kutatta a témát. Volt tehát viszonyítási alapja, például az egyik
dudari férfival közös pittsburghi ismereteket tudtak felidézni. Shand kutatás során készített fotói szerencsésen
fennmaradtak a hagyatékában, a kanadai Nova Scotia Museum-ban, így ezeket Lencsés fel tudta használni a
lehetséges kötetet összeállításakor.
A harmadik, 160 oldalas részben a dudari kutatáshoz fűződő levelezést jelentette meg Lencsés, kronológiai
sorrendbe rendezve. A Keele University Special Collections and Archives-ból származó leveleket teljes
terjedelmében közli. A többi levél esetében azonban több esetben csak részleteket hoz nyilvánosságra, mivel
azok magánlevélként személyes információkat is tartalmaznak.
Az első levelet Tomori Viola és Buday György írta Alexander Farquharsonnak 1936. szeptember 3-án –
lényegében kapcsolatfelvételként. A 128 levélből 61 a terepmunkát megelőzően született. 1940-től a releváns
levelek gyakorlatilag a Farquharsonék és Buday között lezajlott kommunikációból származnak. Nemcsak
szakmai kérdésekben értekeztek, hanem háborús időszak lévén a kutatásban érintettek sorsáról is egyeztettek.
E tematikán belül kiemelten érdekesek Farquharsonék és az őket elszállásoló Jakab család levélváltásai, melyek
fordítását Buday György végezte el. 1947-et követően még egy 1956-os és három 1970-es datálású releváns
levél szerepel a gyűjteményben.
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A legtöbb levél – az összegyűjtöttek közel fele – Dorothea Farquharson, György Buday és Viola Tomori
levélváltásából maradt fent. Ez összefügg szerepükkel, hiszen a kutatást megelőzően Tomori mind Budayval,
mind Farquharsonnal intenzíven kommunikált az előkészítési feladatokból adódóan. A két hölgy levelezése
1937 után megszakadt, ám Buday és Farquharson között éppen ekkortól válik intenzívebbé. Buday kevéssel
a dudari kutatás után, még 1937-ben az Egyesült Királyságba költözött, Dorothea Farquharson pedig több
alkalommal kérte a segítségét szakmai kontroll nyújtásában és fordítás elkészítésében.
A kötet egy CD-mellékletet is tartalmaz, melyen három adatbázis szerepel. Az első a tervezett kötet
tanulmányainak a kéziratait tartalmazza. A második mappában a résztvevők kutatással kapcsolatos levelezésének
fakszimile gyűjteménye található. Végül a könyv digitális mellékletében Veress Sándor dudari népzenei
gyűjtésének a dokumentációja is tanulmányozható.
Lencsés Gyula, a kötet szerzője kiemelkedő alapossággal és alázattal végezte munkáját. Összesen 1109 jegyzete
átszövi a kötet lapjait, rengeteg információval ellátva az olvasót. A jegyzetek is egyértelművé teszik, hogy teljes
egészében átlátja az általa (újra)felfedezett másfélezer oldalas kéziratot, a témához tartozó szakirodalmat, a
kutatáshoz kapcsolódó személyek szakmai és privát életútját, egymáshoz való viszonyuk dinamikáját, további
kapcsolatrendszerüket. Lencsés kritikai szemlélettel dolgozik, számos hibára, pontatlanságra rávilágít. Azt
érezhetjük, jobban ismeri a kutatási anyagot, mint maguk a kutatók. De a nagyszámú jegyzet nemcsak
pontosításra alkalmas: érdekes sorsok bontakoznak ki a sorok között.
Lencsés több mint 160 fényképpel, rajzzal és kéziratképpel illusztrálta a kötetet, melyek segítségével nemcsak a
terepkutatás eredményeit, de a kutatás módszertanát és a kutatókat is jobban megismerheti az olvasó. A könyv
biztosan értékes olvasmány lehet a néprajz, szociológia, történelem, művészettörténet, tudománytörténet
iránt érdeklődőknek, kiemelten az Institute of Sociology, a Le Play House és a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának munkáját, illetve a falukutató mozgalmakat tanulmányozók számára.
A kötet igényessége a nyomdai megjelenésben is tetten érhető. A könyv első előzéklapján Buday György
azon fametszetének egy színezett változata látható, amit a kutatók mappájának a designjaként készített el. A
rajz Dudart ábrázolja, a falu felett, sugárzó napként egy krisztusi stigmával megjelölt, megsebzett kézfejjel.
Buday fametszetének ilyetén szerepeltetése egyben a kötet szimbóluma is. Esztétikus megoldás, mely
tisztelettel emlékezik a dudari kutatás résztvevőire, felidézi a kutatás egyik attribútumát és bemutatja az egyik
érintett alkotását. Emellett tájékoztatja az olvasót a vizsgált falu térszerkezetéről, a beavatottak számára pedig
utal Tomori Viola és Buday György levelezésére, az előkészítő munkálatokról, a szervezéssel kapcsolatos
nehézségekről, a kutatásról és az életükről szőtt álmokról, kételyekről – a mindent felforgató világháborút
megelőző utolsó békeévek egyikében. Ekkor még nem tudhatták, hogy nemcsak a kutatási eredmények
kiaknázásával kapcsolatos tudományos terveik és karriercéljaik foszlanak szét, hanem az egész életük gyökeres
fordulatot vesz.
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1. kép: Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története
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"Oh, those Dudar days!" The memory of the Hungarian village research of the Institute of
Sociology
Norbert Szűcs
The review introduces Gyula Lencsés’s book titled ‘English Researchers in the Bakony Wald’.Between 7-17 of
September in 1937 researchers of the Institute of Sociology in cooperation with the members of the College of
Art of Szeged Youth and further Hungarian experts conducted a village research in Dudar. Gyula Lencsés in
his book titled ‘English Researchers in the Bakony Wald. The History and Documentation of the Field Work
of the Institute of Sociology in Dudar, Hungary’ summons the story of this cooperation analysing unrevealed
sources. The book introduces the history of the Institute of Sociology, the preparation process of the research,
its implementation and afterlife. It analyses and publishes the letters of the researchers and reconstructs the
unpublished book about the results of the research.
LENCSÉS, GYULA (2019): English Researchers in the Bakony Wald. The History and Documentation of
the Field Work of the Institute of Sociology in Dudar, Hungary. Budapest–Veszprém, Gondolat Kiadó – A
Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára.
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