
csak aláírom". Az aláírnivaló nem más volt mint Tisza Kálmán politikájának követése, 
a székely érdekek védelme, hogy a „világ legelső fegyverforgató népe,a székely, is-
merje fel leginkább, milyen nyilakkal kell manapság verekedni." 

1887 június 18-án történt Illyefalván a szavazás. Mikszáth Kálmánt ellenjelölt nél-
kül, egyhangúlag megválasztották képviselővé az 1887-1892-es országgyűlési ciklus-
ra. Mikszáth nagy hatású beszéddel köszönte meg választói bizalmát, melyet az óriási 
közönség nagy éljenzéssel és lelkesedéssel fogadott. 

1887 szeptember 22-én összeült az újonnan választott parlament. Mikszáth Kálmán 
az újságírói karzatot felcserélte a képviselői megbízatással a kormánypárt oldalán. 

Fábián Ernő 

Néprajzi eredmények és feladatok 
Somogyban 

Somogy néprajzának az ifjúság számára történő összefoglalásának gondolatát már 
az 1970-es években felvetette Szili Ferenc, de elég sok időnek kellett eltelnie, hogy 
elkészüljön, az én hibámból. Főképp az akadályozott, hogy csak arra tudok másokat 
tanítani, amivel magam is foglalkoztam, aminek a mélyére hatoltam. Ezért is úgy állt 
össze a kötet, hogy főképp olyan fejezetek találhatók benne, amelyek témájával tu-
dományos publikációimban foglalkoztam. Szerettem volna, ha a cím „Fejezetek So-
mogy megye tárgyi néprajzáról" lesz, mert a szellemi néprajz témáit alig érintettem 
benne, ez a kötet még megírásra vár. Az Iskola és Levéltár sorozat ábrákat, képeket 
eddig nem hozott. Én azonban ragaszkodtam hozzá, hogy rajzok is legyenek, mert 
tárgyi néprajzot enélkül nehéz megérteni, és a szép ábráknak ízlésnevelő szerepük is 
van. 

Az emberi alkotás harmóniáját sugárzó tárgyakról igen szép rajzokat lehet készí-
teni. És ebben régi munkatársam és barátom, Sási János igencsak kitett magáért. Még 
annyit a könyvről, hogy a jelentős számú könyvészeti utalást tartalmazó szakirodal-
mat, azok ábráit ajánlom hogy hasznosítsák az oktatásban, nevelésben. 

A somogyi néprajzi kutatások rövid vázlata 

A tudatos néprajzi vizsgálatok nagyjából a Néprajzi Társaság 1890. évi megalakulá-
sával kezdődtek Somogyban is pl. Herman Ottó halászati gyűjtésével, majd ezidőben 
terelődött a figyelem a pásztoréletre, pásztorművészetre, amely témáról nagyon ha-
mar tartott a Néprajzi Társaság előtt előadást. 

A milleniumi kiállítás előkészületei kapcsán került Somogyba is az akkori idők 
legjelesebb néprajzi kutatója, Jankó János. Először a népi építkezés témájában kez-
dett tájékozódni, mert somogyi parasztházat is be kívántak mutatni az ezredéves 
kiállításon. Megállapította, hogy a megye déli fele hagyományőrzőbb, mint Kaposvár 
környéke és a tőle északabbra fekvő vidékek. Hamarosan újabb megbízást kapott 
Jankó János, hogy a Balatoni Intézőbizottság kiadásában megjelenő, a Balaton kör-
nyék néprajzáról szóló könyvet készítse el. Jankó először azt hitte, hogy olyan 
könnyű dolga lesz, mint korábbi munkái során, a Kalotaszeg és Aranyosszék eseté-
ben, amikor a románság közé ékelődött magyar nyelvsziget népének néprajzát kellett 
feldolgoznia. E falvakat a közös történeti sors forrasztotta egybe, néprajzilag is önálló 
egységet jelentettek. Ezzel szemben a Balaton vizén osztozó falvak különböző tájak-
hoz kapcsolódtak, néprajzilag nagyon is heterogének, sem nyelvi, sem természetes 
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határokkal nem különíthetők el a különböző csoportok. Annyit megállapított, hogy £ 
Balaton inkább elválasztotta a partok népét, semhogy összekötötte volna. Legszem 
betűnőbbnek az északi és déli part különbözőségeit látta: északon jelentősebb volt £ 
szőlőművelés, itt inkább ökör- és tehénfogatokra volt szükség, míg a déli parton £ 
gabonatermesztés kiterjedtebb és már a lófogat az általánosabb, és több is az igaállat 
Eltért egymástól az északi part kőépítkezése és a déli part sövény- és sárfalú építke 
zése is. Az északi parton több a parasztbirtok és erőteljesebb az elaprózódása, a dél 
parton több a latifundium. Jankó beleesett abba a hibába, hogy bizonyos polgárosul 
tabb jelenségeket nemzetiségi okokkal magyarázzon. így megkísértette a „szorgal 
mas, előrébbtartó német" imázsa. Pl. az északi part fejlettebb épületeit (pl. „vincellér 
házak"), polgárosultabb viseletét az ott élő németek hatásának tulajdonította. Figyel 
men kívül hagyta az ott szép számmal lévő kuriális nemesi csoportok hatását. Pedig £ 
köznemesek szerepe a XIX. század második feléig nagyon fontos volt az újdonságok 
közvetítésében. Fontos jelenségeket ismert fel a török utáni betelepülési kérdésekről 
A déli part különösen a keleti része elsősorban a Külső-Somogy területéről népese-
dett be a török után; és e keleti rész később is, mint Külső-Somogyhoz tartozó terület 
tekintendő - mondjuk most már utólag. A betelepülésről írt megállapításait később 
Kováts Zoltán kutatásai igazolták. A névtani és nyelvjárási sajátságokról is figyelem-
reméltó megjegyzései voltak. 

Már akkor nagyon fontos dolgokat állapított meg az egykézéssel kapcsolatban. Sőt 
nagyon modernül, szó szerint közölte azokat a paraszti vélekedéseket is, amelyeket 
ezzel kapcsolatosan hallott, kikérdezett. A református és katolikus mentalitás 
kérdését is boncolgatta: részben az egykézés, részben a házasságkötések kapcsán. 
De figyelt a valláson belül a különböző gazdasági helyzetű csoportok elkülönülésére 
is pl. a házasságkötésben: cselédet nem vett el „falubéli" ekkor. Nagyon fontos 
szempontja volt a változásvizsgálat. (Mind a házassági szokásokban, mind a táplál-
kozásban, építkezésben, lakáskultúrában, viseletben). A házassági szokások ismerte-
tése kapcsán fontos célja volt a házasodási körök megrajzolása. Pl. megállapította, 
hogy a XVm. század végén a házasodási kör korlátozottabb volt, mivel nem enyész-
tek még el a nemzetiségi különbségek, mint a XDÍ század végén. 

Vikár Béla népköltészeti gyűjtése is erre az időre esik. Ő is azt vallotta, hogy a 
zselici, dél-somogyi területek jobban ragaszkodtak a hagyományokhoz, bár szerin-
tem Marcali környékének szegényebb katolikus magyar falvai hiedelmek, jelesnapi 
szokások őrzése tekintetében legalább olyan hagyományőrzőnek bizonyultak Együd 
Árpád gyűjtései során, mint a Belső-Somogy déli felének falvai, sőt némely adomány-
gyűjtő szokások: bábtáncoltató betlehem, gergelyezés, balázsolás e vidéken több 
változatban éltek. 

Szólni kell arról, hogy egyes visszaemlékezések megőrizték Jankó János balatoni 
gyűjtésének emlékét, mint Jámbor Lajos bálványosi majd balatonendrédi feljegyzései 
a Néprajzi Múzeum Adattárában. Jankó János remek fényképész is volt. A XX. század 
elejéről azonban vannak más értelmiségiek - tanítók, nyaralók — akik a Balaton mel-
lett fényképezgettek, pl. viseletet, népszínművek előadását, épületeket, mint pl. a 
Gölléről származó Puska István. Ezek a „nem hivatásos" kutatóktól származó kézira-
tos, illetve fényképanyagok a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában megszerve-
zése után, az 1930-as évek végétől kerültek archívumba. 

Nem kívánom ennyire részletezni Gönczi Ferenc tevékenységét. Őt elsősorban 
mint a somogyi gyerekek életének, nevelésével, szokásaival, játékaival kapcsolatos 
kérdéseknek gyűjtőjét, a betyárélet kutatóját és sok néprajzi tárgy felderítőjét tartjuk 
számon. Gönczi az 1910-es évek közepétől társadalmi gyűjtőhálózattal (tanítókkal, 
lelkészekkel) dolgozott, nagyon részletes kérdőívek alapján. Anyagát pozitivista 
módon úgy rendezte egyfajta logikai rendbe, hogy a gyerekélet, a szokások,a hie-



ielmek leírásából alig derülnek ki társadalmi, nemzetiségi, táji vagy vallási különbö-
zőségek. Megelégedett annak hangsúlyozásával, hogy a megye déli fele hagyomány-
5rzőbb, mint az északi. Pedig nagyon jó gyűjtői voltak a német népű Ecsenyben, 
ízulókban, a horvát népű Lakócsán, Tótszentpálon stb. 

Az egykézés leírásánál viszont ügyelt a vallási és társadalmi különbségekre. Ezeket 
jgyan már jóval előtte, Jankó János (1902) gr. Széchenyi Imre (1892) és Neubeuer 
?erenc (1906) is megállapította, de rájuk nem hivatkozott. 

Régi fotókat is gyűjtött pl. csurgói és kaposvári hivatásos fényképészek népvisele-
es felvételeit, a bíróságokon az 1860-70-es években fennmaradt betyárfotókat. Ké-
szíttetett a pesti néprajzosokkal, fotóművészekkel felvételeket közös kiszállásaikon 
"őképp a gyermekélet, szokások, viseletek, építkezés témákban így pl. Gönyey Ebner 
Sándorral. Hiedelmeket Szendrey Zsigmond és Ákos gyűjtöttek a megyében is. 
jönyey Ébner Sándor a zselici paraszti ácsok munkájáról, a kanászéletről, a régi siska 
>ertésfajtáról, a somogyi női fejviseletekről írt cikket, de a nagymartom lakodalmas 
izokásokról is. Seemayer Vilmos DNY-Somogyban járt inkább; népi építkezés és 
lépköltészet, néptánc mind érdeklődési köréhez tartoztak. Ő fedezte fel Surdon a 
líres Páva dallamot. 

Az 1930-as évek kutatói közül a földrajzosokat is említeni kell. így Kogutowitz Ká-
-oly a táj néprajzáról, társadalmi, népesedési kérdésekről is tájékoztatott. Takáts 
jyula a Nagyberek benépesülésével, településével, építkezésével, viseletével, népé-
lek gazdálkodásával is foglalkozott 1934-ben megjelent kötetében. 

Az 1920-as évek közepétől szociológiai indíttatású művek is készültek Somogyról. 
L926-ban Csökölyről Gábos Dénes munkája jelent meg. Több - az 1930-as években 
ródott mű kéziratban maradt a Néprajzi Múzeum Adattárában: így Halász Imréé 
iötcséről, Szállási Sándoré Berzencéről, Gerse Lajosé Nemesvídről. Kiemelkedő mű a 
3erzencéről szóló; nem a maradiság ostorozója, mint a legtöbb ezidőtájt készült 
izociográfiai mű, hanem a legnagyobb szeretettel, és bensőséggel ír népéről, annak 
gazdálkodásáról, életmódjáról figyelve a változásokat is. A szokásokat sem valamiféle 
elítélendő feudális maradványként állítja be. 

Nyelvjáráskutatók kötetei is jól kapcsolódtak a néprajzi felderítőmunkákhoz, így 
^ g y József Csökölyről (1910) Baita László Csurgó vidékről (1918) Nyiri Antal Szen-
láról (1940). 

A néprajzi kutatások az 1950-es években a háborús évek megtorpanásai után len-
iületet kaptak. Részben azért, mert a Néprajzi Múzeum munkatársai újraszervezték az 
inkéntes gyűjtőhálózatot és pályázatot, részben pedig mert kiépült az országos téma-
gyűjtések rendszere, pl. a len-kendermunka, táplálkozás, néptánc (Somogyi táncok 
31.(1955)) témáinak felderítéséhez. Az 1960-as években a Néprajzi Atlasz kérdőívei-
íek kitöltését kezdték el Somogyban is a néprajzosok. Ezek az atlaszkötetek csak az 
ílmúlt három-négy évben jelentek meg. Viszont a helynévgyűjtési és részben a 
lévtani gyűjtések eredményei nem sokkal a gyűjtőmunka elvégzése után megjelen-
ek. Az 1950-es évek kezdeményezései nyomán az 1960-as évek végétől kiterjedtek a 
lépi műemléki vizsgálatok. A település- építkezés-lakáskultúra vizsgálata ekkor már 
i szabadtéri múzeumok készítését előzte meg, illetve helyenként tájházak létesítését 
s, a műemléki védettségek kiterjesztését. Ebben az időben már szinte mindenféle 
émában készültek kérdőívek az önkéntes gyűjtők számára (pl. gazdálkodás szókin-
:se, hiedelmek, szokások, méhesek, szoba-konyha-kamraberendezések stb.). 

Én magam 1964-től kapcsolódtam be a somogyi kutatásokba s egyúttal az önkén-
es néprajzi gyűjtőhálózat kiépítésébe és a honismereti mozgalom patronálásába, a 
szokás-témát kivéve főképp tárgyi néprajzi témákkal (fazekasság, pásztorművészet, 
riselet, táplálkozás, település-építkezés-lakásbelső, táji-gazdasági csoportok) foglal-
koztam. A pályázók munkáit nagyon komolyan vettem, részletes bírálólapokat küld-



tem a szerzőknek, a beérkezett munkák javából különböző fórumokon igyekeztünl 
megjelentetni. Sok kérdőívet készítettem magam is, ezek kitöltésével is lehetett pá 
lyázni (táplálkozás szokásai, település-építkezés-lakásbelső Somogyban, néprajz 
összefüggések községünkben stb.). 

Az 1970-es évektől kapcsolódott be Együd Árpád, a korábban elkezdett tánckuta 
tást inkább hanyagolva, a népköltészet témájának kutatásába. Több kötetnyi anyaj 
jelent meg még életében a népköltészet, népszokások témakörében, de jelentő; 
mennyiségű magnófelvétel maradt feldolgozatlanul így pl. hiedelemgyűjtései is. 1 
folklórgyűjtésben követte őt Szapu Magda, kiegészítve még a cigányköltészet és hie 
delem témájával a képet. Ebben az időben Együd Árpád mellett Erdélyi Zsuzsanna 
országosan de a megyében is a népi vallásosság folklórját dolgozta fel. 

A tárgyi néprajzi kutatásokban az elmúlt 40 évben kiemelendő még megyénkber 
Hofer Tamás (település), Takáts Gyula (szőlőművelés, építkezés, pásztorélet-művé 
szet), Takács Lajos (iitásgazdálkodás, erdei munka, földművelés eszközanyaga, Kis 
Balaton táji monográfiája), Lantosné Imre Mária és Zentai Tünde (építészet) munkás 
sága. A legutóbbi években Gáli Éva a Kaposmente szőlészetének és a somogyi kis 
mesterségek vizsgálatával ért el eredményeket, Kapitány Orsolya a népművészet 
vizsgálatokkal foglalkozott és elkezdte a házassági kapcsolatok belső-somogyi felde 
rítésével e fehér foltok egyikét eltüntetni. A pályázók szinte minden témával jelent 
keztek évről-évre, velük változatlanul jó a Múzeum kapcsolata, de a pénzhiány egyre 
inkább gátlólag hat még ebben az önkéntes mozgalomban is. 

Fő kutatási témakörök, szempontok a jövőben 

Mindezek előrebocsájtása után szeretnék megfogalmazni néhány gondolatot az ál-
talam fontosnak tartott témák kutatási lehetőségéről és szükségességéről. 

Táji csoportok, néprajzi összefüggések 

Gönczi, Takács munkássága kapcsán szó került e téma néhány lényegei 
szempontjáról. Én magam táji csoportok, paraszti gazdasági körzetek oldaláról köze-
lítettem meg ezt a kérdést és a körzeteknek változásait. Nagyon lényeges Takács La-
jos könyve a Kisbalaton köré csoportosuló falvak gazdálkodásáról, az ottani életmód-
ról, a berkes-lápos területek lecsapolásával történő életmód-változásról. A XVEL 
század elejétől kb. 1950-60-ig megjelent munkák - köztük saját tanulmányaim is -
finomításra szorulnak. A kutatás lényeges kérdései: betelepülési helyzet, a lakosság 
viszonya földesuraival, a jobbágyfelszabadulás, a gazdálkodás ágai, mellékkereseti 
lehetőségek, piaci lehetőségek (vásárok, piacok, iparosok, háziiparosok árusítási 
körzetei). A falu települési képe, elkülönülő csoportjai (régi gazdák, zsellérek, ké-
sőbb betelepültek, napszámosok, időszaki munkások), házasodási körök, sajátos 
jegyek az anyagi kultúrában (építkezés, bútorzat, viselet), csoportjegyek a jelesnapi 
és egyházi szokásokban. Különösen elnagyolt a képünk a Marcali környéki falvak 
csoportjairól és a nemzetiségekről. Nem eléggé ismert a paraszti társadalom 
rétegezettsége: parasztok: törzsökös „régi gazdák", zsellérek (volt 18 naposok), nap-
számosok; gazda- és uradalmi cselédek, községi pásztorok és iparosok, uradalmi 
pásztorok és iparosok, községi elöljárók, kereskedők, a városiasodé helyeken bol-
gárkertészek, kofák. 

Az egész társadalmi keresztmetszetet kevés községről ismerjük. így pl. Simon 
József Balatonszentgyörgyről, Mike Györgyi Lábodról, Görgetegről, Fias Ilona Török-
koppányról, Kiss József Kutasról közölt ilyet, Gelencsér Sándor a Kaposmentéről, 
Szinte alig tudunk valamit a Marcali környéki kuriális nemesi falvakról. Tele-
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pülésükről Hofer Tamás írt 1955-ben, Nemesvíd történetét Kiss László dolgozta fel, 
kisebb közlések ismertek az 1930-as évekből. 

A len vagy kender termesztésének megléte inkább nagyobb körzeteket jellemez 
éppúgy, mint a kendermunka eszközei közül egyik-másikuk megléte, elnevezése. Pl. 
a talpasguzsaly legtovább a Drávamenti horvátoknál maradt fenn, a rokka ide érke-
zett el legkésőbb. 

Egy-egy kisebb, elkülönülő csoportot a női fejviselet, a férfiak kalapja, esetleg ta-
risznyája; egymás mellett élő különböző vallási csoportokat szintén a női fejviselet, 
ruhaszínek, bunda színe, szabása, díszítése jellemezhet. De egyes esetekben a szőtte-
sek színskálája és annak jelentése, vagy a hímzések színe, elrendezése, alkalmazása is 
jellemezhet. Ezeket a csoportjellemző vonásokat már nehéz gyűjteni, mégis meg 
kellene kísérelni. Aránylag homályosabb a képünk Külső-Somogy és Marcali környé-
ke textilkultúrájáról, néhány községet kivéve. A Somogyban élő németek viseletéről, 
hímzéséről, szőtteseiről is várat magára egy összefoglaló, de még a következetes 
felgyűjtés is. 

A gazdálkodás változásai 

Ezt a témát az emlékezettel elérhető időtől kezdve lehet terepen gyűjteni, de fel 
lehet használni a korabeli helyi sajtó (pl. Somogy című lap és más helyi lapok is) 
adatait. Lényeges kérdések, hogy az 1880-as évektől felgyorsulnak a gazdasági válto-
zások (nyomásos gazdálkodás megszűnte, takarmánytermelés fokozottabb megindu-
lása, korszerűbb eszközök, fajtacsere a marha- és lótartásban, jobb takarmányozási 
módszerek), a piacok, vásárok korábbi árufelszívó szerepét a vasút megépülésével 
részben átveszik a felvásárló hálózatok, begyűjtők. A gazdálkodás korszerűsítését 
segítik a megyei gazdasági szakirányító szervek, a szövetkezetek, egyesületek, a szak-
lapok, előadások. A világháború után újfajta piacok keletkeznek, a régiek jó része 
elvész, a gazdasági változások felgyorsulnak, a munkatempó is gyorsul. Az 1920-as 
évektől fokozottabban indul meg a téli és más gazdasági tanfolyamok révén a pa-
rasztgazdák felvilágosítása a korszerűbb gazdálkodásról, életmódról, ezek hatása 
elsősorban a módosabb gazdarétegek körében indul meg. Ennek a folyamatnak a 
helyi jellegzetességei kiderítendők. A fő gazdálkodási ágak mellett (földművelés, 
állattartás) a kiegészítő pénz- és élelemszerzési források (halászat, vadászat, gyűjtöge-
tés, felvállalt erdei-, részes-, aratómunka, fuvarozás, háziipar). A gazdálkodási ágak 
aránya, ennek változásai. Aránylag keveset tudunk a Külső-Somogy falvainak 
szőlészetéről s a drávai halászatról. Utóbbiról készült a budapesti Néprajzi Intézetben 
szakdolgozat az 1980-as években, Sámuel Nikoletté, de nem jelent meg. Semmit sem 
tudunk az uradalmak tógazdálkodásáról. A vízvári halászatról Jávori Béla és Csikvár 
József készítettek filmet. Teljesen felderítetlen a bolgárkertészek tevékenysége. 

Életmódváltozás és ennek szakaszai 

A paraszti életmódban az 1880-as évektől következett be alapvető változás, ekkor-
tól kezdték hagyományos kultúrájukat fokozatosan elhagyni. A kutatás során tisz-
tázni kell, milyen volt ez a XIX. század második feléig többé-kevésbé kialakult és 
fennmaradt paraszti kultúra és milyen ütemben, lépésekben alakult át adott területen. 

A somogyi falvak települései képéről, a településkép változásairól részben a nép-
rajzi, részben a helynévgyűjtések eredményeiből van tudomásunk. Aránylag legtöb-
bet a szálláskertes, kétbeltelkű (külső pajtás vagy külső istállós) falvakról tudunk 
(Hofer Tamás, Knézy Judit, Solymosi László), illetve a reform-kori változásokról, 
helyenként az 1850-1860-as években Új-sorokról (új utcák), az 1920-as évektől léte-
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sült ú.n. Poletár nevű falurészekről. A beltelkek elrendezésének változásairól is 
vannak adatok: pl. a több lakóház egy telken - jobbágykori állapot — fokozatos meg-
szűnése, néhol fennmaradása (Nagyberek, Kis-Balaton falvai) szórványosan. 

Minden községgel kapcsolatban történt műemléki felmérés, ebben vázlatos telepü-
lési adatok is vannak. Kutatandó, hogy adott községben melyek voltak a legrégibb 
részek, mikor, hogyan épült a többi falurész, mely csoportok, hol laktak. Mi jelle-
mezte a gazdagabb és szegényebb lakosok telekrendezését, milyen méretű, formájú 
telkek voltak. 

A megye népi építkezésével többen foglalkoztak (Szabó Tünde, Zentai Tünde, 
Lantosné Imre Mária, Knézy Judit, Sási János és több pályázónk). A még felderítendő 
kérdések, az építkezéssel kapcsolatos mesterek és építőközpontok ismertetése nem-
csak a messze földeket bejáró kőművesek, ácsok, de a zsuppolók, nádazók, vályog-
tégla készítők, faltömő és sározó szakemberek feltérképezése is fontos, akiknek az 
elmúlt 100-150 évben a falukép alakításában fontos szerepük volt és nagyobb kör-
zetben mozogtak. Külön érdekes lenne a német kőművesek és ácsok szerepének 
tisztázása. Hiányos a kép a XX századi építkezési változásokról. Bármily hálátlan 
téma, el kellene végezni annak rögzítését, miként csúnyult, jellegtelenedett el a 
falvak külső képe. 

A hagyományos somogyi paraszti szobaberendezésről, annak táji változatairól 
vannak adataink, részben erről is, miként változott a lakberendezés a XEX. század 
utolsó harmadától. Viszont a bútorkészítő specialistákról, mesterekről mint a láda 
(szökröny) készítő ácsokról és mást is készítő asztalosokról, bútorkészítő központok-
ról jó lenne többet tudni. így például tudjuk, hogy a csökölyi asztalosok nagy körze-
tet láttak el bútoraikkal, de nem tudjuk mely asztalosközpontoknak volt még ebben 
szerepe: a megyén kívül eső (pl. komáromiak) és a megyén belül lévő mestereknek. 
Még kevesebb a fogalmunk a német lakosoknak festett, kék alapú bútorokat készítő 
mesterekről. A felsőszentmáitoni ácsolt láda készítők a Lakócsa környéki horvátokat 
látták el az 1950-es évekig, de részletes feldolgozás ezekről a mesterekről sem ké-
szült. 

Fontos lenne a ruházat, házitextilek, konyha- és kamrabéli háztartási eszközök vál-
tozásainak rögzítése adott helységekben, konkrét családoknál, csoportoknál. Miként 
változott a parasztélet tárgyi világa? Külön gondot érdemes fordítani az évszámmal 
rendelkező, vagy pontosan datálható tárgyak korjelző szerepére. Fontos lenne még a 
megye néhány pontjáról az elnagyoltan „hagyományőrző paraszti háztartásnak" ne-
vezett és még nagyjából egybenmaradt tárgyi együttesek leltárainak elkészítése, an-
nak megjelölésével, hogy a tárgycsoportok egy-egy része melyik generációhoz kötő-
dik. 

A változások legelevenebb érzékeltetése éppen egy-egy család történetének leírá-
sával történhet - az eddigi tapasztalatok szerint, mind a termelés, család- és munka-
szervezet és a fogyasztás, a tárgyi világ és szokásrend bemutatásával. 

Paraszti szemlélet, mentalitás, vélekedések önmagukról 

Ez az a téma, amelyet nem kerülhetünk el, ha bármilyen részletét mutatjuk be a 
falusi környezetben élő emberek életének. Hogy mit miért tesznek, miért nem 
tesznek, egy-egy családban vagy nagyobb községben és mivel indokolják. Lényeges 
kérdései a cselekvőképességnek, a hagyományok őrzésének vagy az újdonságok 
átvételének. Ez kimondott vagy kimondatlan értékrendet, szabályozórendszert is 
jelentett és magában foglalta a nevelési elveket is. Én magam is csak a legbeleérzőbb 
néprajzosok, illetve néhány jótollú, jó emberismerő pályázó munkájából kezdtem a 
paraszti gondolkodásmód jellemzőit megismerni saját tapasztalataim mellett. A 
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paraszti mentalitás vizsgálatának tudatos előtérbe állításával csak az utóbbi 
évtizedben foglalkoztam. De ez a mentalitás az 1880-as évektől bekövetkezett erős 
gazdasági és életmódváltozással maga is átalakult akár a gazdálkodás mikéntjéről, 
akár a viselkedésformákról. 

Nemzetiségek kutatása 

Leginkább elhanyagolt terület. Igaz, hogy túlnyomórészt magyarok laknak So-
mogyban, de sajátos színt hoztak e táj népének kultúrájába a nemzetiségek. Még 
többet a horvátokról tudunk: a Dráva mentéről a hagyományukhoz, nyelvükhöz 
erőteljesebben ragaszkodó Lakócsa és környéki falvak életéről, a hagyományokhoz 
valamivel kevésbé kötődő hamar elmagyarosodott Babócsa és környékiekről és a 
Nagyberekben négy főképp horvát eredetű Buzsák és környéki falvak népéről. 

Rosszabbul állunk a német falvakkal, csoportokkal. A műemléki és helynévgyűjté-
sek általában kiterjedtek ezekre a községekre is. Van egy Dráva menti főképp do-
hánytermelő csoportjuk (Barcs, Szulók, Mike), még a legtöbbet Szulókról írtak. A 
Dél-Keleti Zselic német falvainak történetével Varga Károly foglalkozott, de aránylag 
keveset publikált eredményeiről. A Kaposmentén is van egy kisebb szórvány 
(Kercseliget, Kisberki, Szabadi) itt Szabadi németjeiről Gaálné Torma Erzsébet emlé-
kezett meg. A Külső-Somogyban evangélikus (Kötcse, Ecseny, Mocsolád, Bonnya, 
Döröcske, Szorosad) és katolikus (pl. Miklósi) német csoportok éltek. Ezekről alig 
tudunk valamit. Marcali környékéről Bize az amelynek népéről Rádics Márta önkén-
tes gyűjtőnek köszönhetően a legtöbbet írtak. 

A délnyugat somogyi evangélikus és már megmagyarosodott szlovén falvak közül 
Surd a legismertebb Seemayer gyűjtéséből, de Sási János tevékenysége nyomán is, 
bár ő gyűjtéseiből keveset publikált. Jelentősebb adattári anyag áll rendelkezésre a 
katolikus-szlovén Taranyról, jó lenne, ha ebből meg is jelenne. A nemzetiségek kuta-
tásánál külön kiinduló szempontnak kell tekinteni a néprajzi összefüggéseket: házas-
sági kapcsolatok, családszervezet (pl. horvátoknál a nagycsalád késői fennmaradása, 
a németeknél a második fiú iparosnak adása), vásári kapcsolatok, helyi textilkultúra 
(horvátoknál sajátos szövések, szövött díszű ruhák, németeknél polgárosultabb hím-
zések, mindkettőnél sajátos viseletegyüttesek), névadási szokások, bútorszínek és 
elrendezés (horvátoknál pl. ágyfelvetés) módjai, étkezés, jeles napi szokások. Külön 
kellene vizsgálni a magyar és nemzetiségek kölcsönhatásait a gazdálkodásban és a 
fogyasztási javakban: egyezéseket, különbözőségeket, átvételeket, a fejlődésben a 
fáziseltolódásokat, helyi alakulás momentumait, valamint különböző nemzetiségi 
csoportok eltéréseit. 

Számos témát lehetne részletezni. A felvetett szempontokkal inkább a további 
gyűjtések koncepcióit, a szükséges gondolkodásmódot, módszert próbáltam érzé-
keltetni. 

Dr. Knézy Judit 

Somogyi borotvatartó díszítése 
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