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Mendöl Tibor:
Mit adhat a földrajz a néprajznak?1

A legelső dolog, amire itt rámutathatunk, az, hogy az adományozásban nemcsak az ember-
földrajz, hanem a természeti földrajz is részt vehet. Ennek a tudományágnak ilyen szem-
pontból a néprajzzal szemben nagyjából ugyanaz a szerepe, mint az emberi műveltség és 
társadalom bármiféle problémáival foglalkozó akármelyik más tudománnyal szemben. A 
természeti földrajz felvilágosítást nyújt arról a természeti környezetről, amely az emberi-
ség mindenféle életmegnyilvánulásának térbeli kerete, mégpedig nem pusztán élettelen 
színpada, hanem miliő olyan értelemben is, amint azt a felvilágosodás vagy a pozitivizmus 
korának bölcselői, történet- és társadalomtudósai értették: környezet, amelyből hatások 
indulnak ki. Nyilvánvaló, hogy a népi műveltség sem mentes ezektől a hatásoktól. Vizsgá-
latukra mai felfogásunk szerint a néprajz illetékes, nem pedig az emberföldrajz […].

A vizsgálatra a néprajz illetékes, mert a hatás szenvedő alanya a népi műveltség. De a 
vizsgálat csak akkor lehet sikeres, ha a vizsgáló tudománynak tiszta képe van arról a kör-
nyezetről, amelyből a hatás kiindul. Ennek a tiszta képnek a megrajzolásához pedig nél-
külözhetetlen a természeti földrajz segítsége. Ennek a segítségnek a gyakorlatban kétféle 
módja van. Az egyiket az általános földrajz különböző természeti földrajzi ágazatainak 
szakemberei nyújthatják egy-egy részletkérdésről írt tanulmányukkal, vagy még gyakrab-
ban a néprajznak egy-egy konkrét esetben hozzájuk intézett kérdésére adott feleletükkel. A 
másikat a leíró földrajz adja annak a szintetikus képnek az alakjában, amit egy-egy táj egé-
széről bocsát a tájban dolgozó etnográfus rendelkezésére. A természetes táj nagyon sokféle 
elemének lehet beleszólása a népi műveltségállomány jellegének kialakulásába. Említettük 
már, hogy a természetes táj szabja meg végső soron azoknak az anyagoknak lajstromát, 
amelyekből a tárgyi javak készítői válogathatnak, az anyag pedig még a készítés techni-
káját is módosítja. Az ásványi anyagok elterjedése mögött a földkéreg szerkezete és kőze-
tösszetétele, a növényi és állati eredetűek mögött pedig az éghajlat hatása rejtőzik. De az 
éghajlatnak számos egyéb közvetlen és közvetett hatása is van, amelyek nemcsak az anyagi 
élet legkülönbözőbb ágaiban érvényesülnek, mint pl. a gazdálkodás jelenségeiben, akár a 
termelt növények sorozatát, akár azok termelésének módját nézzük, hanem az élet napi és 
évi rendjében és a hozzájuk fűződő szokások és hiedelmek egész seregében is. A termé-
szetes tájból kiinduló környezethatások tehát mélyen benyúlnak még a szellemi néprajz 
jelenségeinek a területére is. 

Mondhatni, hogy az antropogeográfus is jórészt mint a természeti földrajz tolmácso-
lója segíthet legtöbbet az etnográfusnak. Ezt a tolmácsolást nemcsak úgy kell értenünk, 
hogy az antropogeográfus, munkakörénél fogva, jobban tudja azt, hogy miféle természeti 
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