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Nagy Betti: 

A Göcseji Múzeum dokumentumai Gönczi Ferenc 
életrajzához 

A múzeumunkban őrzött, Gönczi Ferencre vonatkozó do
kumentumok Fülöp István1 által összegyűjtött és gondozott 
Gönczi-hagyatékból származnak. A történeti gyűjtemény szá
mítógépes feldolgozása tette lehetővé a rendelkezésünkre álló 
adatok tematikus és időrendi összeállítását. 

Az életrajzi kronológia természetesen nem teljes, a múze
umban nyilvántartott dokumentumok - fotók, eredeti rajzok, 
stb. - alapján próbál segítséget adni a kutatónak a kiváló nép
rajztudós életrajzának megírásához.2 

Családi adatok 

Szülei: Göncz György és Varga Veronika 
- Keresztlevél másolata a rádi r.k. plébánia keresztelési 

anyakönyvéből. Kelt.: Rád, 1877. augusztus 6. 
Ltsz.: 77.44.7. 

- Nemesrádóról érkezett levél Gönczi Ferenchez szülei 
életrajzi adataival kapcsolatban. Kelt.: Nemesrádó, 
1940. január 8. 
Ltsz.: 77.44.8. 

Született: Rád, 1861. július 29. 
- Gönczi Ferenc keresztlevelének kivonata a kiskomáromi 

alesperességben keltezett rádi r.k. plébánia kereszteltek 
anyakönyvéből. Kelt.: Rád, 1877. augusztus 6. Kiállította: 
Polák Ferenc plébános. 
Ltsz.: 94.3.85. 

- Kivonat a Veszprém-egyházmegyei nemesrádói r.k. plébá
nia keresztelési anyakönyvéből. Kelt.: Nemesrádó, 1942. 
április 9. A plébánia hivatal pecsétjével ellátott latin és 
magyar nyelvű nyomtatvány kézírással kitöltve. 
Ltsz.: 77.44.2. 

- Gönczi Ferenc keresztlevél kivonatának másolata 1890-es 
keltezéssel. 
Ltsz.: 77.44.7. 

Nevét „Göncz^-ről „Gönczi^-re változtatja 
- Göncz Ferenc vezetéknevét a 19262/VII. számú belügymi

nisztérium rendelettel - mely kelt.: Budapest, 1886. április 
11 -én - „Gönczr-re változtatta. Az adat Gönczi Ferenc ke
resztlevél másolatában szerepel, mely 1890-ben lett kiállít
va. 

, Ltsz.: 77.44.7. 

1. kép: Gönczi Ferenc egészalakos műtermi fotója 1890 körül, 
ferrotípia. Tört. dok. gyűjt. Ltsz.: 94.3.26. 

Első felesége, Komfeind Vilma 
- Komfeind Vilma keresztlevelének másolata és fordítása. 

Kivonat a Szent Háromságról elnevezett nedeliscei r.k. 
plébánia keresztelési anyakönyvéből. Született 1869. május 
3., megkereszteltetett 1869. május 4. 
Ltsz.: 77.44.4. 

- Gönczi Ferenc első feleségének, Komfeind Vilmának 20 
éves korában készült háromnegyed-alakos, műtermi fotója. 
Fodor József nagykanizsai fényképész felvétele 1889-ből. 
Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.32. 

- Gönczi Ferenc és Komfeind Vilma házassági bizonyítvá
nyának kivonata a Drávavásárhely-Nedelicz r.k. plébánia 
házasultak anyakönyvéből. Kelt.: Drávavásárhely-Nedelicz, 
1891. április 29. 
Ltsz.: 77.44.21. 
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- Gönczi Ferenc és Korníeind Vilma háromnegyed-alakos 
műtermi fotója az 1890-es évekből. R.Mosinger műtermé-
ben készült felvétel. Keretezett fotó. Mérete: 25,8 x 32,5 
cm 
Ltsz.: 91.64.1. Tötr.tárgyi gyűjtemény 

- Gönczi Ferencné (Korníeind Vilma) kinevezése a zrínyi-
falvai állami elemi iskolába női kézimunka oktatónak. 
Kelt.: Zalaegerszeg, 1891. október 26. 
Ltsz.: 77.44.20. 

- Gönczi Ferenc első felesége és kislányuk Laura háromne
gyed-alakos portréja. Gaál Imre Csáktornyái fényképész 
1890-es években készült felvétele. Mérete: 6,5 ч 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.33. 

- Gönczi Ferenc és első felesége, Kornfeind Vilma háromne
gyed-alakos műtermi portréja az 1890-es évekből. Mérete: 
6,5 x 9,5 cm 
Ltsz.: 94.3.34. 

Lánya, Gönczi Laura 
- Keresztlevél másolat (fordítás) a Szent Háromságról elne

vezett, nedelisce-i r.k. plébánia keresztelési anyakönyvé
ből. Megkeresztelt neve Gönczi Mária Laura, született 
1892. február 19., megkereszteltetett 1892. február 21. Л 
másolat és a fordítás kelt.: Nedelisce, 1940. január 14. 
Ltsz.: 77.44.23. 

- Kivonat a kaposvári anyakönyvi kerület házassági anya
könyvéből. Ciönczi Laura házassága Nagy Ferenc várme
gyei aljegyzővel. Flázasságkötés helye Kaposvár, ideje 
1915. december 28. A kivonat kelt.: Kaposvár, 1944. május 
23. 
Ltsz.: 77.44.71. 

- Laura és kislányának háromnegyed-alakos fotója az 1920-
as évekből. Mérete: 9 x 1 4 cm 
Ltsz.: 94.3.38. Fia, Gönczi Kálmán 

- Gönczi Ferenchez érkezett értesítés a Selmecbányái m.kir. 
Bányászati és Erdészeti főiskola igazgatóságától, hogy fiát 
Gönczi Kálmánt véglegesen elbocsátották az iskolából. 
Kelt: Selmecbánya, 1914. március 10. 
Ltsz.: 77.44.70. 

- Gönczi Ferenc levele (címzett ismeretlen) állás nélküli fia 
ügyében. Kelt.: Kaposvár, 1929. február. 
Ltsz.: 80.86.29. 

Második felesége, Höke Jolán 
- Gönczi Ferenc második felesége, Hőké Jolán menyasz-

szonykori mellképe 1916 körül. Mérete: 10,5 x 14,5 cm 
Ltsz.: 94.3.35. 

- Hőké Jolán mellképe. Farkas László kaposvári fényképész 
felvétele az 1920-30-as években. Mérete: 7 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.36. 

- Hőké Jolán és Gönczi Ferenc egy ház kertjében. A fotó 
hátoldalán Gönczi kézírásával felirat: „Házasságunk első 
idejéből." Mérete: 8 x 12 cm 
Ltsz.: 94.3.69. 

- Höke Jolán mellképe 1932-ből. Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.37. 

- Höke Jolán és Gönczi Ferenc, valószínűleg kaposvári há
zuk udvarán az 1930-40-es években. Mérete: 6 x 9 cm 
Ltsz.: 94.3.64. 

- Gönczi Ferenc levele ügyvédéhez válóperével kapcsolat
ban. Kelt.: 1948. szeptember 9. 
Ltsz.: 77.44.94. 

Halála 
- Gönczi Ferenc befejezetlen levele Fülöp Istvánhoz megje

lenő új néprajzi kötete - a „Göcsej népköltészete" - kiadá
sával kapcsolatban. A levél hátoldalán Soós István múze-
umőr értesítése Fülöp Istvánhoz, hogy Gönczi Ferenc 1948. 
november 17-én elhunyt. Kelt.: Kaposvár, 1948. november 
21. 
Ltsz.: 80.86.212. 

- Kaposvárról érkezett távirat Fülöp István címére, mely ér
tesíti, hogy Gönczi Ferenc temetése kedden délután 4 óra
kor lesz. Kelt.: Kaposvár, 1948. november 22. 
Ltsz.: 80.86.213. 

- Fotó: Gönczi Ferenc gránit síremléke a kaposvári temető
ben. 1950 körül készült felvétel. Mérete: 10,5 x 9 cm 
Ltsz.: 94.3.76. 

Pedagógus pálya 

Házitanító Istvándiban 
- Gönczi Ferenc okleveles tanító nevére kiállított bizonyít

vány arról, hogy Joób Mór házánál, mint nevelő és tanító 
dolgozott. Kelt.: Istvándi, 1881. augusztus 31. 
Ltsz.: 77.44.10. 

- Bizonyítvány másolata. Kelt.: Istvándi, 1895. május 22. 
Ltsz.: 77.44.9. 

Segédtanító a mikéi r.k. elemi iskolában 
- Bizonyítvány arról, hogy Gönczi Ferenc okleveles tanító a 

mikéi r.k. elemi iskolában, mint segédtanító működött az 
1881-82-es tanévben. Kelt: Mike, 1882. július 3. 
Ltsz.: 77.44.11. 

- Bizonyítvány másolata. Kelt.: Csáktornya, 1895. május 22. 
Ltsz.: 77.44.12. 

Segédtanító a Dunaszekcsőn 
- Gönczi Ferenc okleveles tanító nevére kiállított bizonyít

vány arról, hogy a dunaszekcsői iskolában, mint segédta
nító dolgozott 1882. október 1-től 1883. szeptember 30-ig. 
Kelt: Dunaszekcső, 1883. szeptember 30. 
Ltsz.: 77.44.13. 

- Bizonyítvány másolata. Kelt: Csáktornya, 1895. május. 22. 
Ltsz.: 77.44.14. 

Segédtanító (később, mint önálló tanító) a tumiscsai r.k. is
kolában 



A Göcseji Múzeum dokumentumai Gönczi Ferenc életrajzához 237 

- Gönczi Ferenc okleveles tanító nevére kiállított bizonyít
vány arról, hogy a tumischai r.k. tanodában, mint segédta
nító, később, mint önálló tanító dolgozott 1883. október 1-
töl 1885. november 15-ig Kelt.: Tumischa, 1885. november 
24. 
Ltsz.: 77.44.15. 

- Bizonyítvány másolata. Kelt.: Csáktornya, 1895. május 22. 
Ltsz.: 77.44.19. 

Kántortanító a nagypalinai r.k. iskolában 
- Gönczi Ferenc kinevezése a nagypalinai r.k. iskola kántor

tanítói állására. Hidasy Koméi szombathelyi megyéspüs
pök aláírásával. Kelt.: Szombathely, 1884. július 14. 
Ltsz.: 77.44.16. 

Tanító a totovecz kurzaneczi (Zrinyifalva) állami elemi isko
lában 
- Gönczi Ferenc ideiglenes kinevezése a totovecz kurzaneczi 

állami elemi iskolához, rendes tanítói állásba. Kelt.: Zala
egerszeg, 1885. október 31. 
Ltsz.: 77.44.17. 

- Kinevezés másolata, valamint a jelen állásában véglegesí
tése, 1888. július 9-én. Kelt: Csáktornya, 1895. május 22. 
Ltsz.: 77.44.18. 

- Gönczi Ferenc nevére kiállított szolgálati bizonyítvány ar
ról, hogy a totovecz kurzaneczi (Zrinyifalva) állami elemi 
iskolában, mint rendes tanító dolgozott 1885. október 31-
től új állásának (újpesti állami elemi iskola) elfoglalásáig. 
Kelt: Zrinyifalva, 1895. december 15. 
Ltsz.: 77.44.25. 

Tanító az újpesti állami elemi népiskolában 
- Gönczi Ferenc áthelyezése az újpesti állami elemi népis

kolához rendes tanítói állásba. Új állását 1895. szeptember 
1-én kell elfoglalnia. Kelt: Budapest, 1895. július 14. 
Ltsz.: 77.44.24. 

- Fizetésemeléséről szóló hivatalos levél. Kelt.: Budapest, 
1897. október 13. 
Ltsz.: 77.44.29. 

Segédtanfelügyelő Budapesten 
- Gönczi Ferenc kinevezése segédtanfelügyelőve. A magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter fejléces levélpa
pírján, a miniszter helyett az államtitkár aláírásával. Kelt.: 
Budapest, 1901. július 31. 
Ltsz.: 77.44.36. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kir.segédtanfelügyelője 
- Gönczi Ferenc kinevezése a Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme

gye kir. tanfelügyelőségéhez. A székes-fővárosi királyi tan
felügyelő felszólítja Gönczi Ferencet, hogy állását 1902. 
november 1-én foglalja el. Kelt.: Budapest, 1902. október 
20. 
Ltsz.: 77.44.38. 

Szolnok-Doboka vármegye kir. tanfelügyelője (Dés) 
- Gönczi Ferenc kinevezése Szolnok-Doboka vármegye ki

rályi tanfelügyelőjévé, egyben felszólítás, hogy új munka
helyét 1905. év végére foglalja el. Kelt.: Budapest, 1905. 
december 17. 
Ltsz.: 77.44.47. 

- Hivatalos levél, melyben az államtitkár engedélyezi Gönczi 
Ferencnek, hogy új állását 1906. március 1-én foglalja el. 
Kelt: Budapest, 1906. január 5. 
Ltsz: 77.44.48. 

Somogy vármegye kir. tanfelügyelője 
- Gönczi Ferenc áthelyezése Somogy megyébe, a magyar ki

rályi vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívása, hogy új 
állását 1912. július hó végéig foglalja el. Kelt: Budapest, 
1912. július 20. 
Ltsz.: 77.44.63. 

Elismerés pedagógus pályáján 
- A Magyar Pestalozzi Társaságtól Gönczi Ferenchez érke

zett levél, melyben értesítik, hogy a Társaság őt alapító ta
gul választotta. Egyben felszólítják, hogy székfoglaló érte
kezést kell tartania egy év leforgása alatt. Kelt.: Budapest, 
1904. május 14. 
Ltsz.: 77.44.42. 

A Közoktatásügyi Népbiztosság felfüggeszti tanfelügyelőségi 
állásából 
- A Közoktatásügyi Népbiztosságtól érkezett hivatalos levél 

Gönczi Ferenchez, melyben őt további intézkedésig rendel
kezési állományba helyezik. Kelt.: Budapest, 1919. március 
31. 
Ltsz.: 77.44.75. 

- A Közoktatásügyi Népbiztosság felhívja Gönczi Ferencet, 
hogy hivatalát leltár alapján, jegyzőkönyv mellett adja át 
Hortobágyi Ágost segédtanfelügyelőnek. Kelt: Budapest, 
1919. április 16. 
Ltsz.: 77.44.76. 

- Kaposváron 1919. április 26-án felvett jegyzőkönyv a tan
felügyelői hivatal irodai, fűtési, szolgatartási és utazási 
átalányok átadásáról. Kelt.: Kaposvár, 1919. április 26. 
Ltsz.: 77.44.77. 

Visszahelyezik hivatalába 
- A Vallás- és Közoktásügyi Minisztérium értesítése Gönczi 

Ferenchez, hogy hatodik fizetési osztályba való előlépteté
sét a minisztertanács érvényesíti. Kelt.: Budapest, 1920. 
január 8. 
Ltsz.: 77.44.79. 

Néprajzi munkái 

„Muraköz és népe" с munkája 1895-ben jelent meg3 

- Dr. Hermann Antal levele Gönczi Ferenchez, melyben 
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Gönczi „Muraköz és népe" c. néprajzi munkájának kézira
tát elemzi és mielőbbi kiadatását javasolja. Kelt.: Buda
pest, 1894. december 22. 
Ltsz.: 80.86.1. 

- Megrendelési felhívás Gönczi Ferenc „Göcsei és Hetes", 
„Zalamegyei vendek" és „Muraköz és népe" с néprajzi 
munkáira. A nyomtatvány Szabó Lipót kaposvári könyv
nyomdájának készült 1914 októberében. 
Ltsz.: 76.110.1.1.-2. 

Az kötethez, az 1890-es évek elején készült fotók: 
- A kötetben a 14. oldalon szerepel a fotó, képfelirata: „Stri-

dó nyugotról tekintve". 
Ltsz.: 94.3.87. 

- A kötetben az 52. oldalon szerepel a fotó, képfelirata: „Mu
raköz délnyugati részében lakó nép viselete". (Mosinger, 
varasdi fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.88. 

- A kötetben az 55. oldalon szerepel a fotó, képfelirata: 
„Hegyvidéki népcsoport". (Gaál fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.89. 

- A kötetben a 78. oldalon szerepel a fotó, képfelirata: „Ven
déghívók". (Mosinger, varasdi fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.90. 

- A kötetben az 58. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján,,Alsómuraközi népcsoport" kép felirattal. 
Ltsz.: 94.3.91. 

- A kötetben a 130. oldalon szerepel a fotó, képfelirata: 
„Muraközi ló". (Mosinger, varasdi fényképész felvétele. 
Ltsz.: 94.3.92. 

- A kötetben a 21. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján, „Murai rév Szt.-Mártonnál" (Gaál fényképész fel
vétele.) 
Ltsz.: 94.3.93. (lásd még: 94.3.104.) 

- A kötetben a 25. oldalon szerepel a fotó, „Közlegelő" kép
felirattal. (Gaál fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.94. 

- A kötetben a 32. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján, „A draskoveczi templom" képfelirattal. (Gaál 
fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.95. 

- Gaál Imre csáktornyai fényképész felvétele: parasztcsalád. 
A kötetbe nem került be a fotó. 
Ltsz.: 94.3.96. (lásd még: 94.3.107.) 

- A kötetbe nem került be a fotó. A fotón felirat: „Muraközi 
ló". 
Ltsz.: 94.3.97. (lásd még: 94.3.108.) 

- A kötetben a 30. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján. ,Alsó-Domboru főtere" képfelirattal. (Gaál fény
képész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.98. (lásd még: 94.3.103.) 

- A kötetben a 27. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján. Képfelirata: „Csáktornyai vár". 
Ltsz.: 94.3.99. (lásd még: 94.3.106.) 

- A kötetben a 29. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján. Képfelirata: „Csáktornya főutczája (keletről te

kintve)" 
Ltsz.: 94.3.100. (lásd még: 94.3.105.) 

- A kötetben a 33. oldalon szerepel a szerző rajza a fotó 
alapján. Képfelirata: „Perlak főutczája nyugotról nézve". 
(Gaál fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.101. 

- A fotó a kötetben nem szerepel. A fényképen felirat: „A 
stridói Szt. Jeromos templom". Ltsz.: 94.3.102. A szerző 
által az 1890-es évek elején készített rajzok és vázlatok a 
kötethez: 

- A kötetben a 85. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Meny
asszony". 
Ltsz.: 94.3.157. 

- A kötetben a 128. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Mező
gazdasági képek". 
Ltsz.: 94.3.158. (vázlatrajz: 94.3.179.) 

- A kötetben a 135. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Fonó 
asszony". 
Ltsz.: 94.3.159. 

- A kötetben a 17. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Mura
köz (Bühel hegység déli oldala)". 
Ltsz.: 94.3.160. 

- A kötetben a 134. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Hegy
vidéki seprű-árulók". 
Ltsz.: 94.3.161. 

- A kötetben a 21. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Murai 
rév Szt.-Mártonnál" Lásd a 94.3.93. Ltsz. fotót, mely alap
ján a rajz készült. 
Ltsz.: 94.3.162. 

- A kötetben a 144. oldalon szereplő rajz képfelirata: 
„Aranymosók eszközei". 
Ltsz.: 94.3.164. 

- A kötetben a 144. oldalon szereplő rajz képfelirata: 
,Aranymosók Muraközben". 
Ltsz.: 94.3.165. 

- A kötetben a 146. oldalon szereplő rajz képfelirata: „Légrá-
di evőeszközök és kések". 
Ltsz.: 94.3.166. (vázlatrajz: 94.3.167.) 

- A kötetbe a rajz nem került be. A rajzon felirat: „Vásárra 
menés Muraközben". 
Ltsz.: 94.3.168. 

- A kötetben a 126. oldalon szereplő, „Trágyagyűjtő" kép
feliratú rajzhoz készült vázlat. 
Ltsz.: 94.3.169. 

- Vázlatrajz, alatta felirat: „Hegyvidéki seprüs" 
Ltsz.: 94.3.170. 

- Muraközi tájról készült vázlatrajz. 
Ltsz.: 94.3.171. 

- Muraközi népviseletekről készült vázlatrajz, 
Ltsz.: 94.3.172. 

- Vázlatrajzok, melyek 98. oldalon szereplő, „Muraközi la
kóházak" képfeliratú rajzhoz készültek. 
Ltsz.: 94.3.173.-94.3.175. 

- Vázlatrajz népviseletről. 
Ltsz.: 94.3.176.-94.3.178. 
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„Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének össze
vontabb ismertetése" (továbbiakban: „Göcsej") с munkája 
1914-ben jelent meg4 

- Gönczi Ferenc nevére érkezett hivatalos levél, melyben 
értesítik, hogy a Göcsej tanulmányok eszközlésére 200 fo
rint segélyt a budapesti EX. ker. állampénztárban átvehet. 
Kelt.: Budapest, 1897. június 6. 
Ltsz.: 77.44.28. 

- Gönczi Ferenc rajzos gyűjtőnaplója. Keménytáblás, kis mé
retű könyv, címkéjén felirat: „Vázlatok - Gönczi Ferenc, 
Budapest, 1900.1/2." 
Ltsz.: 94.19.10. 

- A Kisfaludy Társaság felkéri Gönczi Ferencet, hogy Zala 
vármegye területén kezdje meg népköltészeti gyűjtését. 
Valamint 200 korona segélyt utal ki számára a Társaság a 
gyűjtéssel kapcsolatos kiadásokra. Kelt.: Kelt.: Budapest, 
1900. június 26. 
Ltsz.: 80.86.2. 

- A Kisfaludy Társaság levele Gönczi Ferenchez, melyben 
értesítik, hogy Göcsejben végzett néprajzi kutatásaihoz a 
Társaság 400 korona segélyt utal ki számára. Kelt.: Buda
pest, 1901. május 8. 
Ltsz.: 80.86.3. 

- Gönczi Ferenc levélfogalmazványa a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez, melyben Göcsejben végzendő kutatásai
hoz kér szabadságot, valamint segélyt az állampénztártól az 
út költségeire. Kelt.: Budapest, 1904. szeptember. 
Ltsz.: 80.86.4. 

- Gönczi Ferenc kérvénye a miniszterhez, melyben Göcsej
ben végzendő kutatásaihoz kér szabadságot, valamint se
gélyt az útiköltségre. Kelt.: Budapest, 1904. október. 
Ltsz.: 80.86.5. 

- Válaszlevél - Gönczi Ferenc 1908. szeptember 17-én kel
tezett kérvényére -, melyben számára 1500 korona segély 
kifizetését engedélyezi a minisztérium Göcsej és Hetes vi
dékén végzett kutatásaihoz. Kelt.: Budapest, I()08. novem
ber 7. 
Ltsz.: 80.86.6., Ltsz.: 80.86.7. 

- Jegyzőkönyvi kivonat Zalavármegye törvényhatósági bi
zottságának Zalaegerszegen 1911. február 13-án megtartott 
közgyűlésének jegyzőkönyvéből. Tárgya: Gönczi Ferenc 
kérvénye Göcsej és Hetes vidéket tárgyaló néprajzi mun
kájának kiadási költségeire kért 2000 korona segély iránt. 
Ltsz.: 80.86.8. 

- Zalavármegye alispánja értesíti Gönczi Ferencet, hogy 
megjelenő kötetének költségeire a m.kir. állampénztárnál 
2000 korona segélyt átvehet. Kell.: Zalaegerszeg, 1911. 
szeptember 13. 
Ltsz.: 80.86.9. 

- A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 
válaszlevele Gönczi Ferenchez, melyben értesítik: kiadan
dó munkájához 1800 korona támogatást nyújtanak. Kelt.: 
Budapest, 1913. május 21. 
Ltsz.: 80.86.10. 

- Szabó Lipót kaposvári könyvkereskedő és Gönczi Ferenc 

között megkötött szerződés Gönczi „Zalamegyei vendek" 
és „Göcsej" с néprajzi munkáinak nyomtatására. Kelt.: 
Kaposvár, 1913. szeptember 11. 
Ltsz.: 80.86.11., 94.3.86. 

- Megrendelési felhívás a kötetre. A mű rövid ismertetése 
fotókkal illusztrálva. A nyomtatvány Szabó Lipót kaposvári 
könyvnyomdájában készült, az ismertető szöveget Gönczi 
Ferenc írta. Kelt: Kaposvár 1914. április 14. 
Ltsz.: 76.111.1.1.-3. 

- Kivonat a Magyar Néprajzi Társaság 1914. május 27-én 
tartott zárt választmányi ülésének jegyzőkönyvéből. Tar
talma: dr. Hennáim Antal beszámolója Gönczi Ferenc új 
néprajzi munkájáról, egyben kéri a választmányt, hogy a 
kötet megjelenésének alkalmából üdvözölje a szerzőt. 
Ltsz.: 80.86.14. 

- Az előbbi jegyzőkönyvi kivonathoz csatolt levél, melyben a 
Magyar Néprajzi Társaság üdvözletét küldi Gönczi Ferenc
nek új munkájának megjelenése alkalmából. Kelt.: Buda
pest, 1914. jímius 12. 
Ltsz.: 80.86.15. 

- Malonyay Dezső levele Gönczihez, melyben felkéri őt, 
hogy a Magyar nép művészete с mű következő kötetének 
munkálataiban vegyen részt. Kelt.: Budapest, 1914. június. 
Ltsz.: 80.86.12. 

- Megrendelési felhívás Gönczi Ferenc „Göcsej", „Zalame
gyei vendek" és „Muraköz és népe" с néprajzi munkáira. 
A nyomtatvány Szabó Lipót kaposvári könyvnyomdájában 
készült 1914. októberében. 
Ltsz.: 76.110.1.1.-2. 

- A Magyar Telefon Hírmondó és Rádió részvénytársaság le
vele Gönczihez, a rádióban tervezett Göcsej-előadásával 
kapcsolatban. Kelt.: Budapest, 1931. október 17. 
Ltsz.: 80.86.31. 

- Gönczi Ferenc „Göcsejről" с előadásának kézirata (16 ol
dal). Kelt.: Kaposvár, 1932. október 18. 
Ltsz.: 94.19.2. 

- A Magyar Telefon Hírmondó és Rádió részvénytársaság le
vele Gönczihez, a rádióban tervezett Göcsej-előadásával 
kapcsolatban. Kelt.: Budapest, 1933. január 3. 
Ltsz.: 80.86.34. 

- A Magyar Földrajzi Társaság Gönczi Ferenchez érkezett 
nyomtatványa, melyben értesítik, hogy „Göcsej" с mun
káját az 1934. június 7-én a választmányi ülésen bemutat
ták. Kelt.: Budapest, 1934. június 8. 
Ltsz.: 80.86.39. 

A szerző által készített térképek, rajzok, akvarellek a kötethez: 
- Göcsej és Hetes térképe, a kötetben a 17. oldalon szerepel. 

Ltsz.: 94.3.234. 
- Göcsej és Hetes térképe, a kötetben a 18. oldalon szerepel. 

Ltsz.: 94.3.235. 
- A kötetben a 25. oldalon szerepelő térkép, Göcsej és Hetes 

földtani viszonyai. 
Ltsz.: 94.3.236. 
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- A kötetben a 398. oldalon szereplő térkép, Bak község ha
tára. 
Ltsz.: 94.3.238. 

- A kötetben a 400. oldalon szereplő térkép, Páka (a lászló
házai rész elhagyásával). 
Ltsz.: 94.3.239 

- A kötetben a 40. oldalon szereplő rajzhoz készült vázlat
rajz, képfelirata: „Az erdőháti Várdombon volt zárda rom
jai'1. (Lásd még a szerző akvarellje - 94.3.233. - és az ere
deti rajz nyomdai első levonata - 94.3.187.) 
Ltsz.: 94.3.232. 

- A kötetben a 332. oldalon szereplő rajzhoz (képfelirata: 
„Vendéghívók") készült vázlatok. 
Ltsz.: 94.3.278.-94.3.280. 

- Hímzések, vázlatrajza. 
Ltsz.: 94.3.281., 94.3.282. 

- A kötetben a 634. oldalon szereplő rajz, képaláírása „Gö
rény és patkányfogó". 
Ltsz: 94.3.271. 

- A kötetben a 633. oldalon szereplő rajz, különböző fonott 
edények, kópicok, stb. rajzai. 
Ltsz.: 94.3.272. 

- A kötetben a 632. oldalon szereplő rajz, egy festett és egy 
ácsolt láda. 
Ltsz.: 94.3.273. 

- A kötetben a 630. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Köles-
s máktörö mozsár" 
Ltsz.: 94.3.274. 

- A kötetben a 660. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Pász
torrovások". 
Ltsz.: 94.3.275. 

- A kötetben a 129. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Fake
reszt". 
Ltsz.: 94.3.276. 

- A kötetben a 130. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Fake
reszt". 
Ltsz.: 94.3.277. 

- A kötetben az 576. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Pré
sek". 
Ltsz.: 94.3.261. 

- A kötetben az 579. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Pin
cezárak". 
Ltsz.: 94.3.262. 

- A kötetben a 649. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Kivar-
rások". 
Ltsz.: 94.3.263. 

- A kötetben a 649. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Hús
véti piros tojások díszítései". 
Ltsz.: 94.3.264. 

- A kötetben a 645. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Sá
voly minták". 
Ltsz.: 94.3.265. 

- A kötetben a 643. oldalon szereplő rajz, vizesedények raj
zai. 
Ltsz.: 94.3.266. 

- A kötetben a 637. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Köpü
lő". 
Ltsz.: 94.3.267. 

- A kötetben a 636. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Csá-
kán, cságlo, vendéghíju balta". 
Ltsz.: 94.3.268. 

- A kötetben a 635. oldalon szereplő rajz, különböző formájú 
székek rajzai. 
Ltsz.: 94.3.269. 

- A kötetben a 424. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Kihú
zó asztal". 
Ltsz.: 94.3.252. 

- A kötetben a 425. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Fali
almáriumok". 
Ltsz.: 94.3.253. 

- A kötetben a 429. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Gye
rek járkáló". 
Ltsz.: 94.3.254. 

- A kötetben a 440. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Kony
hai eszközök". (A rajz nyomdai első levonata: 94.3.200.) 
Ltsz.: 94.3.255. 

- A kötetben a 449. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Kötés
ek az építkezéseknél". 
Ltsz.: 94.3.256. 

- A kötetben a 450. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Mo
zsár törzsök Hetesből". 
Ltsz.. 94.3.257. 

- A kötetben a 453. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Szal
maágy". 
Ltsz.: 94.3.258. 

- A kötetben a 454. oldalon szereplő rajz, képfehrata „Föde-
les kapuk". 
Ltsz.: 94.3.259. 

- A kötetben a 461. oldalon szereplő rajz. képfelirata „Kapu
félfák". 
Ltsz.: 94.3.260. 

- A kötetben a 459. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Her-
kelikak - a háztetőn szénahányó akna". 
Ltsz.: 94.3.248. 

- A kötetben a 477. oldalon szereplő rajz, képfelirata .„To
kák". 
Ltsz.: 94.3.249. 

- A kötetben a 407. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Fara
gott koszorufa Boncodföldéről". 
Ltsz.: 94.3.251. 

- A kötetben a 420. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Egy-
végbe épített házak alaprajzai". 
Ltsz.: 94.3.240. 

- A kötetben a 420. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Hajlí
tott vagy kukorított házak alaprajzai". 
Ltsz.: 94.3.241. 

- A kötetben a 421. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Há
rom oldalról kerített házak alaprajzai". 
Ltsz.: 94.3.242. 

- A kötetben a 421. oldalon szereplő rajz, képfelirata ,JVIin-
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den oldalról kerített hajlék". 
Ltsz.: 94.3.243. 

- A kötetben a 423. oldalon szereplő rajz, képfelirata „A szo
ba és berendezésének alaprajza". 
Ltsz.: 94.3.244. 

- A kötetben a 434. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Hajlí
tott és kerített hajlék alaprajza és berendese". 
Ltsz.: 94.3.245. 

- A kötetben a 463. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Pajták 
és lábaspajták alaprajzai". 
Ltsz.: 94.3.246. 

- A kötetben az 575. oldalon szereplő rajz, képfelirata „Bo
ros pincék alaprajzai". 
Ltsz.: 94.3.247. 

- Akvarell, a kötetben a 435. oldalon szerepel, képfelirata 
„Konyhai kemencék". (A rajz nyomdai első levonata: 
94.3.230.) 
Ltsz.: 94.3.250. 

- Akvarell, a kötetben a 634. oldalon szerepel. LIáz tartási 
eszközök rajzai. 
Ltsz.: 94.3.270. 

- Regölős ének kottája és szövege, a kötetben a 277. oldalon 
szerepel. 
Ltsz.: 94.3.237. 

A kötethez készült eredeti fotók, reprodukciók5 és nyomdai el
ső levonatok: 
- A kötetben a 36. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Páka 

község délről nézve". 
Ltsz.: 94.3.111. 

- A kötetben a 43. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Bánok
szentgyörgy nyugotról eső vidéke". 
Ltsz.: 94.3.112. 

- A kötetben a 45. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Ördög 
Gyurkó vára". 
Ltsz.: 94.3.113. 

- A kötetben az 50. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Ze-
becke keletről nézve". 
Ltsz.: 94.3.114. 

- A kötetben a 113. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Csö-
mödéri alakok". 
Ltsz.: 94.3.115. 

- A kötetben a 119. oldalon szereplő fotó, képfelirata 
„Pincze a baki hegyen". 
Ltsz.: 94.3.116. 

- A kötetben a 131. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Va
sárnap a templom előtt Pákán". (A fotó nyomdai első levo
nata: 94.3.292.) 
Ltsz.: 94.3.117. 

- A kötetben a 137. oldalon szereplő fotó, képfelirata ,"A Pe
tő család Bakon". 
Ltsz.: 94.3.118. 

- A kötetben a 248. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Hús
véti tojások". 
Ltsz.: 94.3.119. és 94.3.120. 

- A kötetben a 250. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Hús

véti tojások". A fotó hátoldalán a hímestojások mintáinak 
megnevezésével. 
Ltsz.: 94.3.121. 

- A kötetben a 401. oldalon szereplő fotó, képfelirata ,3á-
nokszentgyörgy egy mellékutczája". 
Ltsz.: 94.3.122. 

- A kötetben a 433. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Hajlí
tott ház, Kisszigetről". 
Ltsz.: 94.3.123. 

- A kötetben a 437. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Há
rom oldalról kerített hajlék Náprádfáról". 
Ltsz.: 94.3.124. 

- A kötetben a 437. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Min
den oldalról kerített hajlék, Pákáról (Lászlóháza)". 
Ltsz.: 94.3.125. 

- A kötetben a 456. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Gaz
dasági udvar, Náprádfáról". 
Ltsz.: 94.3.126. 

- A kötetben a 467. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Két 
ház egy udvarban, Csömödéren". 
Ltsz.: 94.3.127. 

- A kötetben a 471. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Kő
ház, Kisszigetről". 
Ltsz.: 94.3.128. 

- A kötetben az 571. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Pá
kai hegyrészlet". 
Ltsz.: 94.3.129. 

- A kötetben az 572. oldalon szereplő fotó, kép felirata 
„Pinczesor a bánokszentgyörgyi hegyen". 
Ltsz.: 94.3.130. 

- A kötetben a 463. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Pajta, 
pajtafiával". 
Ltsz.: 94.3.131. 

- A kötetben a 646. oldalon szereplő fotó, képfelirata „Sávo
lyas törülközők". Király János kaposvári fényképész felvé
tele. 
Ltsz.: 94.3.132. 

- A kötetben a felvétel nem szerepel, hanem a szerző rajza a 
fotó felhasználásával. Hátoldalán Gönczi feljegyzése. A 
273. oldalon szerepel a rajz, „Regösök" képfelirattal. 
Ltsz.: 94.3.133. 

- A kötetbe a felvétel nem került be. A fotón felirat „Regölni 
menők (Milej)" 
Ltsz.: 94.3.134. 

- Valószínűleg a kötethez készült felvétel. Három regölő fiú. 
Ltsz.: 94.7.1. 

- A kötetbe nem került be a felvétel, a fotón felirat: „Gyerek
csoport Kisszigetről játszásra készen". 
Ltsz.: 94.3.135. 

- A kötetbe nem került be a felvétel, a fotón felirat: „Pincze 
a baki hegyen". 
Ltsz.: 94.3.136. 

- A kötetben a 31. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „A Nempthy vár romjai". 
Ltsz.: 94.3.201. 
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- A kötetben az 51. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Csertalakos nyugotról nézve". 
Ltsz.: 94.3.202. 

- A kötetben a 62. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép-
felirata: „Kustánszeg keletről nézve". 
Ltsz.: 94.3.203. 

- A kötetben a 63. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Csonkahegyháti fensíkról északra eső vidék". 
(Nyomdai első levonata: 94.3.189.) 
Ltsz.: 94.3.204. 

- A kötetben a 85. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Utcarészlet Lendvavásárhelyen'\ 
Ltsz.: 94.3.205. 

- A kötetben a 86. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Utca Lendvavásárhelyen'\ 
Ltsz.: 94.3.206. 

- A kötetben a 105. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Kisleányok Lendvahosszufaluból". 
Ltsz.: 94.3.207. 

- A kötetben a 108. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép-
felirata: „Szentliszlói férfiak" 
Ltsz.: 94.3.208. 

- A kötetben a 117. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép-
felirata: „Hegyremenők'\ Páka. 
Ltsz.: 94.3.209. 

- A kötetben a 139. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Ebédelés az udvarban'. 
Ltsz.: 94.3.210. 

- A kötetben a 401. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Szilvágy község északi része". 
Ltsz.: 94.3.211. 

- A kötetben a 402. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép-
felirata: „Fa- (borona) ház Lászlóházáról (Páka)". Az ere
deti fotó a szerző felvétele. 
Ltsz.: 94.3.212. 

- A kötetben a 427. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Egyvégbe épített s 3 derékból álló ház Zebec-
kén" 
Ltsz.: 94.3.213. 

- A kötetben a 429. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép-
felirata: „Egyvégbe épített ház, szoba, konyha, kamra, is
tálló és pajta. Előtte éléskamra. Szil vágyról. " 
Ltsz.: 94.3.214. 

- A kötetben a 436. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Három oldalról kerített hajlék, Dömeföldéről". 
Ltsz.: 94.3.215. 

- A kötetben a 438. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Kerített hajlék Csesztregről". 
Ltsz.: 94.3.216. 

- A kötetben a 442. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Kerített hajlék Szilvágyrór. 
Ltsz.: 94.3.217. 

- A kötetben a 446. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Házcsoport Szilvágyról". 
Ltsz.: 94.3.218. 

- A kötetben a 457. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Gazdasági udvar Milejből". 
Ltsz.: 94.3.219. 

- A kötetben a 464. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Pajták". 
Ltsz.: 94.3.220. 

- A kötetben a 468. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Hajlított ház, mely kerített volt". (Lendvahosszu-
falu) 
Ltsz.: 94.3.222. 

- A kötetben a 470. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Oszlopos ház Barlahidán" . 
Ltsz.: 94.3.223. 

- A kötetben a 641. oldalon szereplő fotó reprodukciója, kép
felirata: „Kézi tükrösök". 
Ltsz.: 94.3.225. 

- A reprodukción „Cséplés (Bak)" felirat. A kötetbe nem ke
rült be a felvétel. (Lásd az 566. oldalon lévő azonos témájú 
illusztrációt. ) 
Ltsz.: 94.3.224. 

- A kötetbe nem került be a fotó, hanem a szerző rajza a fel
vétel alapján. Lásd a 465. oldalon különböző fajtájú kástuk 
rajzai. A reprodukción felirat: „Kástu Milejből". 
Ltsz.: 94.3.221. 

- A reprodukción „Uj házak Csömödérről" felirat, a kötetbe 
nem került be a felvétel. 
Ltsz.: 94.3.226. 

- A reprodukción „Pákától keletre eső Váliczka völgye" fel
irat, a kötetbe nem került be a felvétel. 
Ltsz.: 94.3.227. 

- A reprodukción „Nők Hosszufaluból" felirat, a kötetbe 
nem került be a felvétel. 
Ltsz.: 94.3.228. 

- A reprodukción „Deák Ferenc tartózkodási helye 
Pusztaszentlászlón" felirat, a kötetbe nem került be a fel
vétel. 
Ltsz.: 94.3.229. 

- A kötetben a 219. oldalon szereplő illusztráció („Kígyókö
vek" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.192. 

- A kötetben a 455. oldalon szereplő illusztráció („Födeles 
kapu Pákáról" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.193. 

- A kötetben a 426. oldalon szereplő illusztráció (Régies 
parasztszoba belseje" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.194. 

- A kötetben a 425. oldalon szereplő illusztráció (,JR.égi, egy
szerű ház Milejben" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.195. 

- A.kötetben a 408. oldalon szereplő illusztráció („Talpig 
eresztett ollólábas ház, Bánokszentgyörgyön" képfelirattal) 
nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.196. 

- A kötetben a 401. oldalon szereplő illusztráció („Cigány
kunyhók Bak határában" képfelirattal) nyomdai első levő-
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nata. 
Ltsz.: 94.3.197. 

- A kötetben a 474. oldalon szereplő, a szerző által készített 
rajz (képfelirata: „Pároló") nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.231. 

- A kötetben a 404. oldalon szereplő illusztráció („Töméses 
házak" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.198. 

- A kötetben a 405. oldalon szereplő illusztráció („Épülőfél
ben levő házak faváza" képfelirattal) nyomdai első levona
ta. 
Ltsz.: 94.3.199. 

- A kötetben a 38. oldalon szereplő illusztráció („Házsor 
Lászlóházán" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.293. 

- A kötetben a 26. oldalon szereplő illusztráció (,A kiszéle
sedett Váliczka patak Pákánál" képfelirattal) nyomdai első 
levonata. 
Ltsz.: 94.3.185. 

- A kötetben a 35. oldalon szereplő illusztráció („Szénége
tőhely Hernyéken" képfelirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz: 94.3.186. 

- A kötetben az 52. oldalon szereplő illusztráció („Nova fő-
utczája" kép felirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.188. 

- A kötetben a 64. oldalon szereplő illusztráció („Csonka
hegyháti fensíkról délre eső vidék" képfelirattal) nyomdai 
első levonata. 
Ltsz.: 94.3.190. 

- A kötetben a 65. oldalon szereplő illusztráció („Milej dél
keletről nézve" kép felirattal) nyomdai első levonata. 
Ltsz.: 94.3.191. 

A „Zalamegyei vendek" с munkája 1914-ben jelent meg0 

- Szabó Lipót kaposvári könyvkereskedő és Gönczi Ferenc 
között megkötött szerződés Gönczi „Zalamegyei vendek" 
és „Göcsej és" Hetes" с néprajzi munkáinak nyomtatására. 
Kelt.: Kaposvár, 1913. szeptember 11. 
Ltsz.: 80.86.11. 
Ltsz.: 94.3.86. 

- Megrendelési felhívás Gönczi Ferenc „Göcsej és Hetes", 
„Zalamegyei vendek" és „Muraköz és népe" с néprajzi 
munkáira. A nyomtatvány Szabó Lipót kaposvári könyv
nyomdájában készült 1914. októberében. 
Ltsz.: 76.110.1.1.-2. 

A kötethez az 1900-1910-es éveken készült fotók, nyomdai 
első levonatok és rajz: 
- A kötetben a 10. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Mező 

a Vendségben ősszel". 
Ltsz.: 94.3.137. 

- A kötetben a l l . oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Magá
nosan álló ház ligetszerü környezetben". 
Ltsz.: 94.3.138. 

- A kötetben a 12. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Öreg 

vend férfi": (Jandaurek fényképész felvétele.) 
Ltsz.: 94.3.139. 

- A kötetben a 13. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Öreg 
vend nő". Fillippics Zsigmond fényképész felvétele. 
Ltsz.: 94.3.140. 
(Az archív fotó nyomdai első levonata: 94.3.181.) 

- A kötetben a 20. oldalon szereplő fotó, képfelirata: 
„Hajdina- s kölestörő törzsök (sztopa)" 
Ltsz.: 94.3.141. 
(Az archív fotó nyomdai első levonata: 94.3.182.) 

- A kötetben a 21. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Régies 
ház udvar felöl". 
Ltsz.: 94.3.142. 

- A kötetben a 23. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Régies 
ház udvara". 
Ltsz: 94.3.143. 

- A kötetben a 24. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Ujabb-
fajta ház". 
Ltsz.: 94.3.144. 

- A kötetben a 25. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Na
gyobb kőház". 
Ltsz.: 94.3.145. 

- A kötetben a 25. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Kő
ház". 
Ltsz.: 94.3.146. 

- A kötetben a 33. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Játszó 
vend gyermekek". Ltsz.: 94.3.147. 

- A szerző által készített térkép, mely a kötetben a 8. oldalon 
szerepel. 
Ltsz.: 94.3.180. 

,Somogyi gyermek" с munkája 1937-ben jelent meg7 

- A Magyar Néprajzi Társaság választmányának jelentése a 
m.kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Gönczi Fe
renc a somogyi gyermek néprajzi tanulmányaival kapcso
latban. Kelt.: Budapest, 1923. január 31. 
Ltsz.: 80.86.22. 

- Jegyzőkönyvi kivonat másolata a Magyar Néprajzi Társa
ság 1928. október 24-én megtartott választmányi ülésének 
jegyzőkönyvéből. Tárgya: Gönczi Ferenc a somogyi gyer
mekről írott müve kéziratának megbírálása. Valamint a 
szerző véleményt kér a választmánytól a kötet kiadatására. 
Ltsz.: 80.86.27. 

- A jegyzőkönyvi kivonathoz (80.86.27.) csatolt hivatalos le
vél Gönczihez a Magyar Néprajzi Társaságtól. Kelt.: Buda
pest, 1928. október 25. 
Ltsz.: 80.86.28. 

- A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának, dr. Balogh 
Jenőnek levele Gönczi Ferenchez, melyben felkéri őt, hogy 
kötetének kéziratát az Akadémiához juttassa el. Kelt.: Bu
dapest. 1935. január 19. 
Ltsz.: 80.86.42. 

- Megrendelési felhívás Gönczi Ferenc megjelent új munká
jára. A kötet rövid ismertetője fotó és rajz illusztrációkkal 
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kísérve, valamint a mű méltatása. A kaposvári Új -Somogy 
nyomdában készült nyomtatvány. 
Ltsz.: 76.112.1. 

A kötethez a szerző által az 1920—30-as években készített raj
zok: 
- A rajz alatt felirat: „Állószék", a kötetbe nem került be a 

rajz. 
Ltsz.: 94.3.283. 

- A rajz alatt felirat: „Pólyateknő madzaggal", a kötetbe a 
rajz nem került be. 
Ltsz.: 94.3.286. 

- A rajz alatt felirat: „Rengőszék", a kötetbe másik rajza ke
rült be. Lásd a kötetben a 130. oldalon. 
Ltsz.: 94.3.287. 

„A somogyi betyárvilág" c. munkája 1944-ben jelent meg.8 Az 
1940-cs évek elején a kötethez készült fotók, nyomdai első le
vonatok és a szerző rajza: 
- A kötetben a 62. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „A 

pördeföldi ispánlakás". 
Ltsz.: 94.3.148. 

- A kötetben a 63. oldalon szereplő fotó. képfelirata: „A 
pördeföldi korcsma". Zolder Károly felvétele. 
Ltsz.: 94.3.149. 
(Az archív fotó nyomdai első levonata: 94.3.183.) 

- A kötetben a 65. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „A pör
deföldi korcsmánál agyonlőtt két csendőr sírköve". Zolder 
Károly felvétele. 
Ltsz.: 94.3.150. 
(Az archív fotó nyomdai első levonata: 94.3.184.) 

- A kötetben a 219. oldalon szereplő fotó, képfelirata: ,Alsó-
nyiresi Betyárcsárda homlokzata". 
Ltsz.: 94.3.151. 

- A kötetben a 272. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Patkó 
testvérek szülőháza homlokzat felől". 
Ltsz.: 94.3.152. 

- A kötetben a 293. oldalon szereplő fotó, képfelirata: „Az a 
nagybábonyi ház. melyben Patkó Pista meghalt". 
Ltsz.: 94.3.153. 

- Eredeti festmény után készült fotó, képeslap. A kötetben a 
278. oldalon szerepel illusztrációként, Patkó Jancsi betyár 
portréja. 
Ltsz.: 94.3.154. 

- A szerző által 1943-ban rajzolt térkép. A kötetben a 197. 
oldalon szerepel. 

„Göcsej népköltészete" с munkája 1948-ban jelent meg.g 

- Gönczi Ferenc levelezőlapja dr. Nagy Károlyhoz, melyben 
elkezdett új néprajzi munkájáról ír. Kelt.: Kaposvár, 1944. 
május 19. 
Ltsz.: 80.86.110. 

- Gönczi Ferenc kézirata „Göcsej és Hetes vidékének nép
költészet" címmel. Piros színnel „és Hetes" később kihúz

va a címből. Kelt.: Kaposvár, 1946. július 26. 
Ltsz.: 94.19.6. 

- Baráth Ferenc levele Gönczi Ferenchez, melyben üdvözli 
új zalai vonatkozású művének előkészítése alkalmából, 
valamint Gönczi Zalaegerszegen tartandó felolvasásával 
kapcsolatban ír. Kelt.: Zalaegerszeg, 1946. szeptember 23. 
Ltsz.: 80.86.118. 
Gönczi Ferenc és Fülöp István levelezése Gönczi „Göcsej 
népköltészete" с munkájának kiadása ügyében. F,lső levél 
keltezése: 1947. szeptember 27. - utolsó levél keltezése: 
1948. 
Ltsz.: 80.86.139., 80.86.146., 80.86.151., 80.86.153., 

80.86.156., 80.86.172., 80.86.175., 80.86.176., 
80.86.180.-80.86.184., 80.86.186., 80.86.188., 
80.86.190., 80.86.191., 80.86.194.-80.86.210., 
80.86.218., 80.86.219. 

- Felhívás Gönczi Ferenc megjelenő munkája kiadásának 
támogatására. Fülöp István rövid ismertetője a kéziratról. 
(Kakas Ágoston zalaegerszegi nyomdájában készült nyom
tatvány.) Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. január 12. 
Ltsz.: 80.86.148. 

- A megjelenő kötet könyvelőjegyzéses megrendelőlapja. 
Hátoldalán Gönczi eddig megjelent és előkészületben levő 
néprajzi munkáinak felsorolása. Zalaegerszegen készült 
nyomtatvány 1948 januárjában. 
Ltsz.: 80.86.150. 

Fülöp István levelezése a kötet kiadásával kapcsolatosan, 
1948-as keltezésű levelek. 
- Levél, melyben felkéri a minisztert (Ortutayt), hogy a 

megjelenő új munkához a bevezetőt megírja, valamint se
gítséget kér a kötet kiadatásához. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1948. január 13. 
Ltsz.: 80.86.154., 80.86.155. 

- Levélfogalmazvány Bencsik István zalamegyei főispánhoz 
az új kötet kiadása tárgyában. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. 
január 15. 
Ltsz.: 80.86.157. 

- Levélfogalmazvány a miniszterhez, melyben támogatást kér 
a kötet kiadásához. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. január 19. 
Ltsz.: 80.86.158. 

- Levél fogalmazvány a Magyar Népi Művelődési Intézet ve
zetőségéhez, melyben támogatást kér a kötet kiadásához. 
Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. január 20. 
Ltsz.: 80.86.159. 

- Levél a Köznevelés Szerkesztőségéhez, melyben felkéri a 
szerkesztőt, hogy a megjelenő kötetről a Köznevelésben 
rövid ismertetőt közöljön. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. janu
ár 21. 
Ltsz.: 80.86.160. 

- A Magyar Népi Művelődési Intézet levele Fülöp Istvánhoz, 
melyben az Intézet megrendel 10 példányt a megjelenő új 
kötetből. Kelt.: Budapest, 1948. január 27. 
Ltsz.: 80.86.161. 

- Kérvény a tájékoztatásügyi miniszterhez a megjelenő kötet 
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kinyomtatási engedélyének tárgyában. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1948. január 27. 
Ltsz.: 80.86.162. 
Kérvény a belügyminiszterhez a megjelenő új kötet orszá
gos terjesztésének engedélyezésére. Kelt: Zalaegerszeg, 
1948. január 27. 
Ltsz.: 80.86.163. 
Levél Markója Ferenc tanítóhoz Nemesrádóra, melyben 
felkéri, hogy Gönczi szülőfaluja is próbáljon segítséget 
nyújtani, hogy az új kötet minél előbb megjelenhessen. 
Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. január 28. 
Ltsz.: 80.86.169., 80.86.170. 
Levél a miniszterhez, a megjelenő kötet kiadásához papír
igénylés. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. február 4. 
Ltsz.: 80.86.164. 
Baráth Ferenc levele Fülöp Istvánhoz, melyben értesíti, 
hogy tárgyal a kiutalandó papír ügyében. Kelt.: Budapest, 
1948. február 11. 
Ltsz.: 80.86.165. 
Levél Kakas Ágoston zalaegerszegi nyomdatulajdonoshoz a 
megjelenő kötet nyomtatása ügyében. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1948. február 18. 
Ltsz.: 80.86.166. 
Levél Kakas Ágoston zalaegerszegi nyomdatulajdonoshoz a 
megjelenő kötet nyomtatása ügyében. Kelt.. Balatonboglár, 
1948. február 23. 
Ltsz.: 80.86.167. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium utalványa 1000 
forintról a kötet kiadásának költségeire. Kelt.: Budapest, 
1948. február 23. 
Ltsz.:: 80.86.168. 
A Tájékoztatásügyi Minisztérium Sajtóközigazagatási Osz
tályától érkezett levél a Zalai Táj- és Népkutató Munkakö
zösség címére, a megjelenő kötet kiadásával kapcsolatban. 
Kelt.: Budapest, 1948. március 5. 
Ltsz.: 80.86.171. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium főosztályvezető
jének értesítése Fülöp Istvánhoz a megjelenő kötet támoga
tására kiutalt összegről. Kelt.: Budapest, 1948. március 14. 
Ltsz: 80.86.173. 
Levél az Anyag- és Árhivatal Papírosztályához a kötet 
nyomásához papírigénylés tárgyában. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1948. március 24. 
Ltsz.: 80.86.178. 
A Zalai Táj- és Népkutató Intézet Munkaközösségének 
nyomtatványa Gönczi Ferenc megjelenő új kötetének meg
rendelőihez, mely a könyv megjelenésének késéséről érte
sít. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. március 30. 
Ltsz.: 80.86.179. 
Az Anyag- és Árhivatal Papírosztályától érkezett értesítés a 
Zalai Táj- és Népkutató Munkaközösség vezetőjéhez re-
génynyomó papír kiutalásáról. Kelt.: Budapest, 1948. má
jus 13. 
Ltsz.: 80.86.189. 
Levél a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, mely

ben beszámol, hogy a kötet várhatólag a napokban megje
lenik. Kelt.: Zalaegerszeg, 1948. november 22. 
Ltsz.: 80.86.214. 
Levél a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, a kö
tet megjelenése támogatása tárgyában. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1948. december 28. 
Ltsz.: 80.86.215. 
Elszámolás a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felé 
a kötet kiadására kapott segély felhasználásáról. Kelt.: Za
laegerszeg, 1948. december 28. 
Ltsz.: 80.86.216. 

Gönczi Ferenc által írott feljegyzése, a megjelenő új nép
rajzi munkájának borítólapján elhelyezendő hirdetésről. 
Kelt: Kaposvár, 1948. 
Ltsz.: 80.86.217. 

,Somogyi gyermekjátékok" с munkája 1949-ben jelent meg. 
- Gönczi Ferenhez Nemespátróról érkezett levél népi gyer

mekjátékok menetének leírásával, hozzá a dallam kottájá
val. Kelt.: Nemespátró, 1938. július 18. 
Ltsz.: 80.86.52. 

Kiadatlan cikkek, előadások 

„A néprajzi anyaggyűjtés érdekességei'' с kézirat 1932. 
November 8. keltezéssel. Tizenegy oldalas. 
Ltsz.: 94.19.5. 
„A népi társadalom tagozódása" с cikk vázlata, hozzá jegy
zetekkel. 1937 körül készült. 
Ltsz.: 94.19.8.1.-5. 
,A szeg és szer végzetü helységnevekről'' с kézirata, jegy
zetekkel. 1940-es évek elején készült. 
Ltsz.: 94.19.9.1.-5. 
,Л felszabadult Vendség és Hetes vidékéről" с kézirat ké
szült 1941-45 között. Hat gépelt oldal. 
Ltsz.: 94.19.4. 
,A tennészet világa a néphiedelmekben s népszokásokban" 
с nyolc oldalas kézirat. 
Ltsz.: 94.19.7. 

Elismerések, oklevelek, kitüntetések 

A Magyar Néprajzi Társaság hivatalos levélben értesíti 
Gönczi Ferencet, hogy a Társaság őt a magyar néprajzi tu
domány területén kifejtett értékes munkásságáért levelező 
tagjává választotta. Kelt.: Budapest, 1939. július 12. 
Ltsz.: 77.44.86. 
A Magyar Néprajzi Társaság hivatalos levele Gönczi Fe
renchez, melyben a Társaság őt - a néprajztudomány körül 
szerzett érdemeit méltányolva - tiszteleti tagjává válasz 
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totta. Kelt.: Budapest, 1941. április 20. 
Ltsz.: 77.44.96. 

- Az 1943. december 19-én megalakult zalaegerszegi Deák 
Ferenc Irodalmi és Művészeti Kör felkéri Gönczi Ferencet 
a kör díszelnöki tisztségének elvállalására. Kelt.: Zalaeger
szeg, 1944. 
Ltsz.: 80.86.112. 

- Gönczi Ferenc által 1946-ban összeállított jegyzék kitün
tetéseiről, tiszteletbeli tagságairól, stb. időrendi sorrend
ben, tíz pontba szedve. Első dátum 1904. utolsó 1946. 
Ltsz.: 94.3.81. 

Gönczi Ferenc és a zalai múzeumügy 

- Gönczi Ferenc kézirata „Göcseji Múzeumról " címmel. 
Kelt.: 1943. május 20. 
Ltsz.: 94.19.1. 

Gönczi És Czobor Mátyás levelezése 
- Czobor Mátyás levelezőlapja Gönczi Ferenchez a Göcseji 

Hét programjával kapcsolatosan, valamint meghívása az 
ünnepségekre. Kelt.: Zalaegerszeg, 1935. február 18. 
Ltsz.: 80.86.44. 

- Czobor Mátyás levelezőlapja Gönczi Ferenchez. Gönczi 
Zalaegerszegre látogatása ügyében. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1935. április 26. 
Ltsz.: 80.86.45. 

- Czobor Mátyás levelezőlapja Gönczi Ferenchez, a Göcseji 
Héttel és a zalai múzeumüggyel kapcsolatosan. Kelt.: Zala
egerszeg, 1935. április. 
Ltsz.: 80.86.46. 

- Czobor Mátyás levelezőlapja Gönczi Ferenchez, melyben 
meghívja őt Zalaegerszegre, egy göcseji és őrségi túrára. 
Kelt.: Zalaegerszeg, 1935. július 1. 
Ltsz.: 80.86.47. 

- Gönczi Ferenc levele Zalaegerszegre a megalapítandó mú
zeummal kapcsolatban. Kelt.: Kaposvár. 1935. október 5. 
Ltsz.: 80.86.48. 

Gönczi és dr. Nagy Károly1- levelezése 
- Dr. Nagy Károly levele Gönczi Ferenchez Zalaegerszegen 

létesítendő közgyűjtemény ügyében. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1942. január 10. 
Ltsz.: 80.86.82. 

- Gönczi Ferenc válaszlevele dr. Nagy Károlyhoz a Zalaeger
szegen létesítendő közgyűjtemény ügyében, benne javasla
tokat tesz a gyűjtés megszervezésére. Kelt.: Kaposvár, 
1942. január 26. 
Ltsz.: 80.86.83. 

- Dr. Nagy Károly levele Gönczi Ferenchez a Zalaegerszegen 
létesítendő közgyűjtemény ügyében. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1942. február 9. 
Ltsz.: 80.86.85. 

- Gönczi Ferenc válaszlevele dr. Nagy Károlyhoz a Zalaeger

szegen létesítendő közgyűjtemény ügyében. Kelt.: Kapos
vár, 1942. február 14. 
Ltsz.: 80.86.84. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz a Zalaegerszegen 
létesítendő közgyűjtemény ügyében. Kelt.: Kaposvár, 1943. 
április 6. 
Ltsz.: 80.86.91. 

- Dr. Nagy Károly levele Gönczi Ferenchez a Zalaegerszegen 
létesítendő közgyűjtemény ügyében, valamint Zalaeger
szegre való meghívása. Kelt.: Zalaegerszeg, 1943. április 
28. 
Ltsz.: 80.86.92. 

- Gönczi Ferenc válasza dr. Nagy Károlyhoz a meghívásara. 
Kelt.: Kaposvár. 1943. május. 
Ltsz.: 80.86.93. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz zalaegerszegi út
jával kapcsolatban fa Múzeumi Egyesület tervezett közgyű
lésén való megjelenése). Kelt.: Kaposvár, 1943. május 6. 
Ltsz.: 80.86.94. 

- Gönczi Ferenc levele „a Göcseji Múzeum Igazgatóságá
nak" megszólítással, melyben arról ad értesítést, hogy a 
Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségéhez intézett 
felterjesztést, ami a Göcseji Múzeum érdekeit is érintik. 
Valamint az Egyesületnek felajánl „Göcsej'', és „Muraköz 
és népe" с köteteiből néhány példányt. Kelt.: Kaposvár, 
1943. június 25. 
Ltsz.: 80.86.95. 

- Dr. Nagy Károly levele Gönczi Ferenchez, melyben meg
köszöni előbbi (80.86.95.) felajánlását, valamint Gönczi 
jóváhagyását kéri, hogy nevéről Zalaegerszegen utca ne
veztessék el. A levélhez csatolva dr. Nagy Károly, a polgár
mesterhez intézett beadványának másolata, az utca elneve
zéssel kapcsolatban. Kelt.: Zalaegerszeg, 1943. július 2. 
Ltsz.: 80.86.96.1.-2. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz a Göcseji Múze
um Egyesület felterjesztett alapszabályaival kapcsolatban. 
Kelt.: Kaposvár, 1943. július 9. 
Ltsz.: 80.86.97 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz a Göcseji Múze
um Egyesület alapszabály tervezetével kapcsolatosan. 
Kelt.: Kaposvár, 1943. július 30. 
Ltsz.: 80.86.98. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz a Göcseji Egye
sület alapszabályával kapcsolatban. Kelt.: Kaposvár, 1943. 
szeptember 2. 
Ltsz.: 80.86.100. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz a Göcseji Múze
um szervezésével kapcsolatban. Kelt.: Kaposvár, 1943. Ok
tóber 24. 
Ltsz.: 80.86.104. 

- Gönczi Ferenc levele a Göcseji Múzeum vezetőségéhez, 
mellyel egy Légrádról származó okmányt küld meg a mú
zeum részére. Kelt.: Kaposvár, 1943. november 17. 
Ltsz.: 80.86.105. 

- Gönczi Ferenc levélben értesíti dr. Nagy Károlyt, a bel-
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ügyminiszter 208. 137./1943. szám alatt jóváhagyta a Gö
cseji Egyesület alapszabályait. Kelt.: Kaposvár, 1943. 
szeptember 22. 
Ltsz.: 80.86.106. 

- Gönczi Ferenc levele dr. Nagy Károlyhoz, melyben a mú
zeumi nyilvántartáshoz, gyűjtéshez, stb. ad szaktanácsot. 
Kelt.: Kaposvár, 1943. december 26. 
Ltsz.: 80.86.107. 

- Gönczi Ferenc válaszlevele dr. Nagy Károlyhoz, melyben 
régészeti leletek elbírálásával kapcsolatban ad felvilágosí
tást. Kelt.: Kaposvár, 1943. december 29. 
Ltsz.: 80.86.108. 

Gönczi és Fülöp István levelezése 
- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez, melyben a Zalai 

Táj- és Népkutató Munkaközösség könyvtárának részére 
kér Gönczi „Göcsej'1 с munkájából egy-két kötetet. Kelt.: 
Zalaegerszeg, 1946. szeptember 17. 
Ltsz.: 80.86.116. 

- Gönczi Ferenc levele Fülöp Istvánhoz, melyben köszönti a 
megalakult egyesületet, valamint Zalaegerszegen tartandó 
felolvasásáról - Göcsej népköltészete címmel - értesít. 
Kelt.: Kaposvár, 1946. szeptember 21. 
Ltsz.: 80.86.117. 

- Gönczi levele a Zalai Táj- és Népkutató Munkaközösség 
vezetőségéhez, melyben közli, hogy 1946. november 13-ai 
zalaegerszegi előadásának „Göcsej népköltészete" lesz a 
címe. Kelt.: Kaposvár, 1946. október 28. 
Ltsz.: 80.86.119. 

- Gönczi levele a Zalai Táj- és Népkutató Munkaközösség 
vezetőségéhez a zalaegerszegi előadásával kapcsolatban. 
Kelt.: Kaposvár, 1946. november 8. 
Ltsz.: 80.86.120. 

- Gönczi Ferenc levelezőlapja Fülöp Istvánhoz a zalaeger
szegi közgyűjtemény kezelésével kapcsolatban, stb. Kelt.: 
Kaposvár, 1946. november 18. 
Ltsz.: 80.86.121. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez, melyben köszönetet 
mond Gönczinek a zalai kultúrhéten való közreműködésé
ért. Kelt.: Zalaegerszeg, 1946. november 20. 
Ltsz.: 80.86.125. 

- Gönczi Ferenc levele Fülöp Istvánhoz a Zalaegerszegen lé
tesítendő Gönczi-szobához megküldendő arcképével és 
életrajzával kapcsolatban. Kelt.: Kaposvár, 1946. december 
8. 
Ltsz.: 80.86.123. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez a létesítendő Gönczi
szobával kapcsolatban. Kelt.: Zalaegerszeg, 1946. decem
ber 16. 
Ltsz.: 80.86.124. 

- Gönczi Ferenc levele Fülöp Istvánhoz a Zalaegerszegen 
létesítendő Gönczi-szobával kapcsolatban. Kelt.: Kaposvár, 
1947. február 20. 
Ltsz.: 80.86.127. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez a Gönczi-szobába el

helyezendő Gönczi-képpel kapcsolatban. Kelt.: Zalaeger
szeg, 1947. február 23. 
Ltsz.: 80.86.128. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez a Gönczi-képpel 
kapcsolatban. Kelt.: Zalaegerszeg, 1947. március 23. 
Ltsz.: 80.86.132. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez, melyben beleegye
zését kéri, hogy a átszervezett táj- és népkutató intézmény
nek a „Gönczi Ferenc Zalai Táj- és Népkutató Intézet" ne
vet adhassák. Kelt.: Zalaegerszeg, 1947. április 17. 
Ltsz.: 80.86.134. 

- , Gönczi Ferenc válaszlevele (a 80.86.134. Ltsz. levélre) 
Fülöp Istvánhoz. Kelt.: Kaposvár, 1947. április 23. 
Ltsz.: 80.86.135. 

- Gönczi Ferenc levele Fülöp Istvánhoz, melyben elfogadja 
és köszönetet mond, hogy az átszervezett táj és népkutató 
intézménynek a „Gönczi Ferenc Zalai Táj- és Népkutató 
Intézet" nevet adnák. Kelt.: Kaposvár, 1948. május 18. 
Ltsz.: 80.86.192. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez, melyben köszönetet 
mond a megküldött Gönczi-képért. Kelt.: Zalaegerszeg, 
1947. május 18. 
Ltsz.: 80.86.136. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez, melyben Zalaeger
szegen létesítendő Néprajzi Falumúzeum gondolatával, 
valamint néprajzi gyűjtésekkel kapcsolatosan. Kelt.: Zala
egerszeg, 1947. október 11. 
Ltsz.: 80.86.140. 

- Fülöp István levele Gönczi Ferenchez a zalaegerszegi mú
zeumüggyel kapcsolatosan. Kelt.: Zalaegerszeg, 1947. no
vember 8. 
Ltsz.: 80.86.142. 

- Zalaegerszeg megyei város polgármesterének határozata, 
hogy a Göcseji Múzeum részére ajándékozott Gönczi Fe
renc kép a Zalai Táj- és Népkutató Intézet gondozásába ke
rül. Kelt.: Zalaegerszeg, 1947. november 28. 
Ltsz.: 80.86.144. 

- Gönczi Ferenc levele, melyben értesíti Fülöp Istvánt, hogy 
a Göcseji Múzeum gyűjteményét szeretné néhány néprajzi 
és régészeti tárggyal gyarapítani. Kelt.: Kaposvár, 1948. ja
nuár 5. 
Ltsz.: 80.86.152. 

Gönczi és Baráth Ferenc levelezése 
- Baráth Ferenc levele Gönczihez zalaegerszegi előadásával 

kapcsolatban. Kelt.: Zalaegerszeg, 1946. szeptember 23. 
Ltsz.: 80.86.118. 

- Baráth Ferenc levele, melyben köszönetet mond Gönczinek 
a zalai kultúrhéten való közreműködéséért, valamint beszá
mol, hogy a Göcseji Múzeum egyik szobája Göncziről lesz 
elnevezve, s ehhez egy Göncziképet kér tőle. Kelt.: Za
laegerszeg, 1946. november 18. 
Ltsz.: 80.86.122. 

- Baráth Ferenc levele Gönczi Ferenchez, melyben köszöne
tet mond az készülőben levő Gönczi-képért. Kelt.: Zala-
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egerszeg, 1946. 
Ltsz.: 80.86.126. 

- Baráth Ferenc levele Gönczihez, melyben köszönetet mond 
a megküldött Gönczi-képekért. Kelt.: Zalaegerszeg, 1947. 
március 27. 
Ltsz.: 80.86.133. 

Gönczi Ferenchez érkez.ett levelek 

- Fülöp János levele, melyben megjelent köteteiből kér egy-
egy példányt a „Göcsej''' Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
könyvtára számára. Kelt.: Zalaegerszeg, 1923. július 17. 
Ltsz.: 80.86.23. 

- Dr. Madarassy László levele, melyben Gönczi néprajzi elő
adásáról ír. Kelt.: Budapest, 1924. november 4. 
Ltsz.: 80.86.24. 

- Solymossy Sándor levele, melyben az Ethnográphia с fo
lyóiratba kér Gönczitől cikket. Kelt.: Budapest, 1926. ja
nuár 29. 
Ltsz.: 80.86.25. 

- Seemayer Vilmos levele néprajzi gyűjtéssel kapcsolatban. 
Kelt: Murakeresztúr, 1932. június 22. 
Ltsz.: 80.86.32. 

- Dr. Bartha Károly levele néprajzi gyűjtésével kapcsolatban. 
Kelt.: Debrecen, 1934. április 15. 
Ltsz.: 80.86.35. 

- Gunda Béla egyetemi hallgató levelezőlapja, melyben nép
rajzi kutatásához kér segítséget. Kelt.: Buda pest, 1934. 
augusztus 28. 
Ltsz.: 80.86.41. 

- A Zalai Napló szerkesztőségétől érkezett levél, melyben 
megjelent „Göcsej" с. kötetéből kérnek néhány darabot, 
melyet a Göcseji Hét ünnepségen árusítanának. Kelt.: Za
laegerszeg, 1935. január 29. 
Ltsz.: 80.86.43. 

- Dr. Pasteiner Iván levele, melyben a „Göcsej" kötetből kér 
egy példányt a királyi várban az államfő személyes hasz
nálatára létesítendő könyvtár részére. Kelt.: Budapest, 
1936. május 18. 
Ltsz.: 80.86.50. 

- Voinovich Géza levele Gönczi egyik kötete kiadásával 
kapcsolatban. Kelt.: Budapest, 1937. március 11. 
Ltsz.: 80.86.51. 

- Tóth János építész levele, melyben felkéri őt, hogy véle
ményt adjon népi építészettel kapcsolatos könyvéről. Kelt.: 
Szombathely, 1938. december 12. 
Ltsz.: 80.86.53. 

- Gönczi Ferenc válaszlevele Tóth Jánoshoz. Kelt.: Kapos
vár, 1939. március 7. 
Ltsz.: 80.86.56. 

- Viski Károly levelezőlapja. Kelt.: Kolozsvár, 1941. február 
21. 
Ltsz.: 80.86.80. 

- Pogány Péter levelezőlapja, Göcsejben végzett néprajzi 

gyűjtéseivel kapcsolatban. Kelt.: Budapest, 1941. szeptem
ber. 
Ltsz.: 80.86.81. 

- A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület levele, 
melyben kérik, hogy 1941. október 18-án a budapesti rádi
óban elhangzott Vendvidékkel és Hetessel kapcsolatos elő
adásának szövegét az Egyesületnek küldje meg. Kelt.: Mu
raszombat, 1941. október 29. 
Ltsz.: 80.86.81.-

- Baráth Ferenc levele néprajzi gyűjtéssel kapcsolatban. 
Kelt.: Budapest, 1942. május 19. 
Ltsz.: 80.86.87. 

- Baráth Ferenc levele, melyben üdvözli őt 85. születésnapja 
alkalmából. Kelt.: Zalaegerszeg, 1946. szeptember 16. 
Ltsz.: 80.86.115. 

- Kunffy Lajos levele. Kelt.: Somogytúr, 1942. augusztus 18. 
Ltsz.: 80 86.89. 

- Sima Ferenc újságíró (a Pest belső munkatársa) levele, 
melyben kéri Gönczit, hogy megjelent köteteiből küldjön 
egy-egy példányt. Kelt.: Budapest, 1942. szeptember 17. 
Ltsz.: 80.86.90. 

- Sztankovszky (Szentmihályi) Imre egyetemi hallgató leve
le, néprajzi gyűjtéséhez kér segítséget. Kelt.: Budapest, 
1947. március 21. 
Ltsz.: 80.86.131. 

- Dr. Borbiró Virgil levele, néprajzi kérdésekkel kapcsolat
ban. Kelt.: Budapest, 1947. augusztus 23. 
Ltsz.: 80.86.138. 

Portrék Gönczi Ferencről 

- Gönczi Ferenc mellképe 19 éves korában, 1880-ban. Mé
rete: 6,5 \ 10,5 cm 
Ltsz: 94.3.1. 

- Gönczi Ferenc két diáktársával 19 éves korában. Egészala
kos műtermi felvétel, Jul. Jávorik fényképész fotója 1880-
ban. (Balról jobbra: Gönczi Ferenc, Szűcs János, Tuna Já
nos.) Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.2. 

- Gönczi Ferenc és két tanítványának egészalakos műtermi 
felvétele. Zelesny Károly pécsi fényképész műtermében ké
szült fotó 1880-ban. Mérete: 11 x 16,5 cm 
Ltsz.: 94.3.23. 

- Gönczi Ferenc és egy fiatalember (Németh József) egész
alakos műtermi fotója. R.Pickarowitz fényképész műter
mében készült felvétel az 1880-as években. Mérete: 11 x 
16,5 cm 
Ltsz.: 94.3.7. 

- Langsfeld Mór kaposvári fényképész felvétele 1882-ben. 
Gönczi Ferenc 21 éves korában készült háromnegyed
alakos műtermi fotója. Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.6. 

- Gönci Ferenc háromnegyed-alakos műtermi fotója 26 éves 
korában. Fodor József nagykanizsai fényképész felvétele 
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1887-ből. Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.30. 
Gönczi Ferenc háromnegyed-alakos, katonaruhás portréja. 
Fodor József nagykanizsai fényképész felvétele 1891-ből. 
Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.29. 
Gönczi Ferenc és egy ismeretlen fiatalember háromnegyed
alakos műtermi felvétele 1890 körül. Mérete: 6 x 9 cm 
Ltsz.: 94.3.25. 
Gönczi Ferenc egészalakos műtermi fotója 1890 körül. Mé
rete: 6 x 9 cm 
Ltsz.: 94.3.26. 
Gönczi Ferenc (középen) és két katonatársának egyenruhás 
műtermi felvétele 1890 körül. Mérete: 6 x 9 cm 
Ltsz.: 94.3.27. 
Gönczi Ferenc háromnegyed-alakos műtermi fotója 1890 
körül. Mérete: 10,5 x 16 cm 
Ltsz.: 94.3.28. 
Gönczi Ferenc és Joób Árpád háromnegyed-alakos műtermi 
fotója. Krause A. újpesti fényképész felvétele 1898-ban. 
Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.13. 
Gönczi Ferenc és Luttár Miklós háromnegyed-alakos mű
termi fotója, 1899-ben készült felvétel. Mérete: 11x16 cm 
Ltsz.: 94.3.8. 
Gönczi Ferenc és Merki István egészalakos műtermi fotója, 
budapesti fényképész felvétele az 1890-es évek végén, 
1900-as évek elején. Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.11. 
Gönczi Ferenc fiatalkori mellképe. Varasdon készült fel
vétel 1890-1900-as években, St.Lypoldt fényképész mű
termében. Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.12. 
Gönczi Ferenc mellképe. Szigety budapesti fényképész fel
vétele 1890-1900 körül. Mérete: 6,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.14. 
Gönczi Ferenc mellképe. Herz B. budapesti fényképész 
műtermi felvétele 1900 és 1910 körül. Mérete: 4,5 x 8 cm 
Ltsz.: 94.3.9. 
Gönczi Ferenc mellképe. Herz B. budapesti fényképész 
műtermi felvétele 1900 és 1910 körül. Mérete: 7x11 cm 
Ltsz.: 94.3.10. 
Gönczi Ferenc mellképe az 1910-es évekből. Mérete: 8,5 x 
13 cm 
Ltsz.: 94.3.31. 
Gönczi Ferenc mellképe. A budapesti Hungária Fényképé
szeti Társaság műtermében készült felvétel 1906-ban. Mé
rete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.15. 
Gönczi Ferenc igazolványképe. A budapesti Hungária 
Fényképészeti Társaság műtermében készült felvétel 1906 
körül. Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.16. 
Keretezett fotó: Zeffer fényképész (Dés, Szamosújvár) 
műtermében 191 l-ben készült csoportkép, Szolnok-Doboka 

M.kir. tanfelügyelősége, középen Gönczi Ferenc. Mérete: 
33 x 39 cm 
Ltsz.: 91.64.2. Tört.tárgyi gyűjtemény 

- Gönczi Ferenc mellképe. Zeffer Lukács és Társa fényké
pész dés-szamosújvári műtermében készült felvétel 1906-
1912 között. Mérete: 13 x 19,5 cm 
Ltsz.: 94.3.24. 

- Keretezett fotó: Vértes Antal nagykanizsai fényképész által 
készített csoportkép, felirata: „A csurgói áll. tanítóképző
int, tanítói továbbképző tanfolyamának hallgatói s tanárai, 
1913 évi július hónap 1-21." A csoportképen Gönczi Fe
renc. Mérete: 36,5 x 43,5 cm 
Ltsz.: 91.64.3. Tört. tárgyi gyűjtemény 

- Keretezett fotó: Vértes Antal nagykanizsai fényképész által 
készített csoportkép, felirata: ,A csurgói m. kir. áll. tanító
képző intézetben az 1873/4. tanévben végzett, s az 1914. 
évi július hó 7. Csurgón tartott 40. éves találkozás alkal
mából megjelent növendékek" (felsorolva a csoportkép 
tagjai), köztük Gönczi Ferenc. Mérete: 39 x 49,5 cm 
Ltsz.: 91.64.4. Tört.tárgyi gyűjtemény 

- Kertben ülők csoportképe az 1910-es évekből. Jobbról a 
harmadik Gönczi Ferenc. Mérete: 15,5 x 11 cm 
Ltsz.: 94.3.70. 

- Gönczi Ferenc igazolványképe. Langsfeld Mór kaposvári 
fényképész műtermében készült felvétel az 1910-20-as 
években. Mérete: 6,5 x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.17. 

- Családi csoportkép, középen az álló hölgy valószínűleg 
Gönczi Laura. A fotó jobb szélén Gönczi Ferenc ül, ölében 
kisgyerek. Az 1920-30-as években készült felvétel. Mére
te: 7 x 9,5 cm 
Ltsz.: 94.3.68. 

- Gönczi Ferenc portréja, ceruzarajz 1927-ből VANEK alá
írással. 
Ltsz.: 80.86.26. 

- Gönczi Ferenc mellképe az 1930-as évekből. Mérete: 6,5 x 
10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.18. 

- A kaposvári Gönczi-ház homlokzata, kapujában Gönczi Fe
renc áll. 1930-as években készült felvétel. Mérete: 13,5 x 9 
cm 
Ltsz.: 94.3.58., 94.3.59. 

- A kaposvári Gönczi-ház udvara, a ház mellett Gönczi Fe
renc ül. 1930-as években készült felvétel. Mérete: 9 x 14 
cm 
Ltsz.: 94.3.60. 

- Keretezett fotó: csoportkép a kaposvári múzeum egyik ter
mében. A fénykép alatt felirat: „Bornemissza Géza iparügyi 
miniszter látogatása a kaposvári múzeumba, 1935 novem
ber hó 10-én." A csoportképen Gönczi Ferenc. Mérete: 31 
x 36,5 cm 
Ltsz.: 91.64.5. Tört.tágyi gyűjtemény 

- A kaposvári Gönczi ház kertjében Gönczi Ferenc ül, 1939-
ben készült felvétel. Mérete: 6,5 x 8,5 cm 
Ltsz.: 94.3.63. 



250 Nagy Betti 

- A kaposvári Gönczi ház udvara a rózsalugas alatt Gönczi 
Ferenc és második felesége. 1930-40-es években készült 
felvétel. Mérete: 9 x 1 4 cm 
Ltsz.: 94.3.61.,94.3.62. 

- Gönczi Ferenc mellképe az 1930-40-es évekből. Hátolda
lán a kaposvári Farkas fényképész pecsétjével. Mérete: 6,5 
x 10,5 cm 
Ltsz.: 94.3.19. 

- Gönczi Ferenc mellképe az 1930-40-es évekből. Ruzsits 
fényképész kaposvári műtermében készült felvétel. Mérete: 
39,5x29,5 cm 
Ltsz.: 94.3.74. 

- Gönczi Ferenc mellképe. Hátoldalán Gönczi 1942-es dedi
kálásával. Mérete: 6 x 8 cm 
Ltsz.: 94.3.20. 

- Gönczi Ferenc mellképe az 1940-es évek elejéből. Mérete. 

Fülöp István (1913-1975) tanító, könyvtáros, a Zalai 
Táj- és Népkutató Munkaközösség vezetője. (Honisme
reti Közlemények, 1976. Göcseji Helikon 8) Egy terve
zett Gönczi-múzeum számára Fülöp István Gönczi halála 
után fotóit, leveleit, családi iratait, néhány bútorát ösz-
szegyüjtötte. Ez a gyűjtemény 1975-ben - Fülöp István 
halála után - a Göcseji Múzeumba került. 

2 A leltári számok általában a történeti dokumentum 
gyűjteményre vonatkoznak, eltérés esetén a leltári szám 
mellett jelöljük a gyűjtemény nevét. 

1 Muraköz és népe, írta Gönczi Ferenc. -Budapest.: 
Boruth E. Könyvnyomdája, 1895. (Göcseji Múzeum 
Könyvtára, Ltsz.: 165.) 

4 Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének 
összevontabb ismertetése, írta Gönczi Ferenc. -
Kaposvár.: Szabó Lipót Könyvnyomdája, 1914. (Göcseji 
Múzeum Könyvtára, Ltsz.: 8.407.) 

5 A kötethez készült korabeli reprodukciók. 
6 A zalamegyei vendek, írta Gönczi Ferenc. -Kaposvár.: 

Szabó Lipót Könyvnyomdája, 1914. (Másolat Göcseji 
Múzeum Könyvtára Ltsz. : 10.995. ) 

6 x 6 cm 
Ltsz: 94.3.21. 

- Gönczi Ferenc mellképe. A fotó hátoldalán a Zalai Táj- és 
Népkutató hitézet Munkaközösség pecsétjével, valamint 
felirat: „Gönczi Ferenc 1946-ban a Zalai Táj- és népkutató 
Munkaközösség által rendezett kultúrhéten." Mérete: 16,5 
x 19.5 cm 
Ltsz.: 94.3.73. 

- Gönczi Ferenc portréja (színes ceruza, papír) 1946-ban 
Soós István készítette. Mérete: 29 x 38 cm 
Ltsz.: 76.4.1. Képzőművészeti gyűjtemény 

- Gönczi Ferenc portréja (vászon, olaj) 1947-ben Z (Zámbo-
ry) Soós készítette. Mérete: 120 x 70 cm 
Ltsz.: 54.16. Képzőművészeti gyűjtemény 

- Gönczi Ferenc mellképe 1948-ból. Mérete: 6,5 x 8,5 cm 
Ltsz.: 94.3.22. 

Somogyi gyermek: A somogymegyei földmívesnép gyer
meknevelési módjának s a gyermekek különböző szoká
sainak leírása, írta Gönczi Ferenc. -Kaposvár.: Kiadja a 
Csurgói Ref. Csokonai Vitéz Mihály R. Gimnázium, é.n. 
(Göcseji Múzeum Könyvtára Ltsz.: 4.835.) 

B A somogyi betyárvilág, írta Gönczi Ferenc. -Kaposvár: 
Új Somogy Nyomda- és Lapkiadó Rt., 1944. (Göcseji 
Múzeum Könyvtára, Ltsz.: 269.) 
Göcsej népköltészete, írta Gönczi Ferenc. -Zalaegerszeg: 
Zalai Táj- és Népkutató Munkaközösség, 1948. (Göcseji 
Múzeum Könyvtára, Ltsz.: 150.) 

0 Somogyi gyermekjátékok, írta Gönczi Ferenc. -Kapos
vár: Kultúra Könyvnyomda, 1949. (Göcseji Múzeum 
Könyvtára, Ltsz.: 728.) 

1 Czobor Mátyás (1875-1957) Zalaegerszeg város pol
gármestere 1918-1936-ig. 

12 dr. Nagy Károly járásbíró Zalaegerszegen, a Göcseji 
Egyesület szervezője, a Göcseji Gyűjtemény vezetője az 
1940-es években. 

13 Baráth Ferenc (1915-1952) író, újságíró, 1945-1947-ig 
Zalaegerszeg város polgármestere. 
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