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A néprajz mint magyarságképünk alakítója
egy folyóirat tükrében

„(…) az irodalom kétségtelenül a legerõsebb tényezõ, mely magyarság-képün-
ket alakítja. Mégis ma már a népkultúra kincsei; népzenénk, balladáink, viseleteink
és táncaink szépsége is erõsen színezi azt a képet, ami a magyarság egy-egy részé-
rõl, egy-egy magyar tájról bennünk él.”1  – mondja Vargyas Lajos, de így gondol-
koztak az elsõ világháborút követõ idõszak mûvelõdéspolitikusai is, akik a ver-
sailles-i békeszerzõdések és ennek következtében a francia–magyar kapcsolatok
feszültté válása ellenére is megkísérelték a magyar élet és kultúra közvetítését a
frankofon közvélemény számára. Egy folyóirat, a Nouvelle Revue de Hongie (1932–
1944) segítségével arra vállalkoztak, hogy képet adjanak Magyarországról és a
magyar kultúráról. Ez központi jelentõségû és a hivatalos kulturális élet által fenn-
tartott folyóirat volt, s a bethleni-klebelsbergi mûvelõdéspolitika örökségének a szel-
lemében indul meg 1932-ben, Balogh József szerkesztésében. Ahhoz a történeti pe-
riódushoz kötõdött, amikor is a magyar mûvelõdéspolitika vezetõi kezdeményezték
a külföld rendszeres tájékoztatását.

Ez a szemle a Nyugathoz való tartozásnak, a magyarság és európaiság ügyé-
nek fóruma volt. Figyelemmel kísérte mindazt, ami Magyarországra és Európára
vonatkozott, s ennek hangot is adott. A gyakorlatban azt célozta meg, hogy a fran-
cia (vagy franciául beszélõ) elit számára közel hozza a Duna-medence értékeit és
kérdéseit, hogy az idegen beláthasson tudományos és szellemi életünkbe, felhívja
figyelmét, hogy mindezt európai kötelesség ismerni. A szerzõk arra törekedtek, hogy
Magyarországról és a magyarságról gazdag és teljes képet alakítsanak ki, különle-
gesen értékes magyar kultúrát mutassanak be, növeljék tekintélyünket az európai
országok elõtt. Így fontos feladata volt tehát, hogy Magyarországot, a magyarságot
és kultúrájának minél több elemét, így néprajzát is megismertesse a külfölddel. Igye-
kezett rámutatni, hogy a magyar nép, amely eltérõ mûveltséggel érkezett egy már
kialakult mûveltségû területre, önmaga régi énjéhez sokkal több dologban ragasz-
kodott, mint azok az európai népek, akik régi területükön, régi szomszédaik és ro-
konaik körében, folyamatosan alakították ki kultúrájukat. A magyar kultúrát évszá-
zadokon keresztül jellemezte az a törekvés, hogy mindig készségesen befogadja az
újat, de ez sosem szorította ki teljesen a régit, csak mellé társult, és gazdagította a

1 Vargyas 1999: 288.
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hagyományt. Ekként népzenénk, balladáink, népmeséink és hitvilágunk jelentõs
maradványokat õriz honfoglalás elõtti kultúránkból, amely sajátos színezetet ad a
magyar mûveltségnek. Balogh József, a folyóirat szerkesztõje úgy gondolta, hogy
ezt a hagyományos mûveltséget is, amely a néprajz tárgyát alkotja, meg kell ismer-
tetnünk Európával, hiszen minden értékünket meg kell mutatnunk, minden vonás-
ra szükségünk van, amivel gazdagabbá tehetjük azt a képet, amit magunkról mások
számára alkotni akarunk.

A folyóirat néprajzi vonatkozású tanulmányai a következõk:

Bálint, Alexandre: Coutumes populaires de Noël en Hongrie. 1937. II. 521.
Bálint, Alexandre: Coutumes pascales hongroises. 1938. I. 313.
Bálint, Alexandre: La naissance et le baptême dans les coutumes populaires hongroises.

1939. I. 418.
Bálint, Alexandre: Coutumes funéraires hongroises. 1939. II. 359.
Bálint, Alexandre: Le mariage en Hongrie. 1941. II. 156.
Bálint, Alexandre: Les traditions populaires hongroises et la liturgie catholique. 1941. II.

522.
Bálint, Alexandre: La vie de la Sainte Vierge. 1943 I. 263.
Bálint, Alexandre: Quelques coutumes bounievatz. 1944. I. 71.
Borsody, Etienne: La frontière hungaro-slovaque. 1941. I. 483.
Champart, J.: Une section hongroise au Musée d’Ethnographie (Palais du Trocadero) (ill.).

1937. I. 248.
Champart, J.: La céramique paysanne hongroise. (ill.) 1937. II. 43.
Clément le Maçon (Ballade populaire de la Transylvanie). 1937. I. 142.
Cœuroy, André: De Nagykörös au Bokréta. 1936. II. 153.
Contes populaires de Baranya. 1941. II. 335.
Dégh, Linda: La légende des brigands. 1943. I. 470.
Dégh, Linda: Les contes dans le village hongrois d’aujourd’hui. 1943. I. 280.
Dömötör, Alexandre: Le romantisme du brigandage en Hongrie. 1937. I. 511.
Eckhardt, Alexandre: La chanson hongroise. 1937. II. 417.
Eperjessy, Coloman: Les types des villages hongrois. 1941. I. 502.
Erdõs, Eugène: Histoire d’un village en chansons. 1937. II. 306.
Erdõs, Eugène: Chanvre, prunes, amour. 1941. II. 107.
Fél, Edit: Coutumes prénuptiales du peuple hongrois. 1944. I. 146.
Gáldi, Ladislas: Etudes démographiques en Hongrie. 1941. I. 273.
Gáldi, Ladislas: Rites populaires de la nativité Saint Jean-Baptiste. l 942. I. I 72.
Gunda, Béla: Influences Hongroises dans les traditions populaires croates. 1943. II. 204.
Gyõrffy, Etienne: Les Matyó (ill.). 1935. I. 48.
Herzog, Joseph: Plébiscite et histoire (Deux ethniques). 1938. II. 453.
Holló, Dominique: L’étudiant nécromancier. 1936. I. 340.
Illyés, Jules: La symbolique de la chanson populaire hongroise. 1939. II. 242.
Illyés, Jules: Etienne Gyõrffy. 1939. II. 372.
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Illyés, Jules: Un peuple qui se confesse en poète. 1941. II. 329.
Lajtha, Ladislas: Qu’est-ce que l’art populaire? 1941. I. 20. 137.
Lajtha, Ladislas: La danse hongroise. 1941. II. 530.
Lakatos, Etienne: L’exposition d’art transylvain. 1941. II. 374.
László, Jules: L’exposition de la steppe. (ill.) 1935. II. 444.
Luby Marguerite: La mentalité du pâtre hongrois. 1938. II. 257.
Madarassy Ladislas: Portrait d’un vacher artiste. 1935. II. 430.
Makoldy, Alexandre: L’histoire du juron en Hongrie, des origines jusqu’en 1850. 1937. I. 132.
Ortutay, Jules: Ballades populaires de Transylvanie. 1935. II. 421.
Ortutay, Jules: Le développement de l’ethnographie hongroise. 1938. I. 324.
Ortutay, Jules: Coutumes populaires de Saint-Nicolas.1938. II. 550.
Ortutay, Jules: La Sainte-Luce. 1939. II. 414.
Ortutay, Jules: La Toussaint hongroise. 1940. II. 396.
Ortutay, Jules: La Pentecôte dans les villages hongrois. 1941. I. 523.
Ortutay, Jules: Le folklore hongrois. 1942. I. 54.
Solymossy, Alexandre: La vieille au nez de fer et ses parents mythiques. 1937. I. 46.
Solymossy, Alexandre: Le château tournant sur une patte de canard. 1937. I. 414.
Solymossy, Alexandre: L’histoire de Petite Boulette et les aventures du Petit Poucet. 1939.

I. 326.
Solymossy, Alexandre: Le dragon dans les contes populaires hongrois. 1940. II. 33.
Szabó, Etienne: Le peuplement hongrois au XIe siècle. 1942. II. 412.
Szabó, Etienne: Le peuplement de la Hongrie du XIIe au XVe siècles. 1943. I. 217.
Szabó, Etienne: L’état hongrois et les minorités au moyen âge. 1943. I. 352.
Szendrey, Ákos: L’initiation dans les coutumes populaires hongroises. 1934. I. 266.
Szendrey, Ákos: Un coin pittoresque de la Hongrie, le Sárköz (ill.). 1934. II. 492.
Szendrey, Ákos: Le Kalotaszeg. 1935. II. 40.
Szendrey, Ákos: Les libations dans les coutumes hongroises. 1935. II. 521.
Szendrey, Ákos: Le travail collectif et l’entr’aide dans les coutumes populaires hongroises.

1938. I. 216.
Szendrey, Ákos: Traditions françaises dans la vie du peuple hongrois. 1939. II. 29.
Szendrey, Ákos: Savoir-vivre populaire, loi populaire. 1940. II. 212.
Szendrey, Ákos: Les noces hongroises. 1941. I. 45.
Szendrey, Ákos: L’eau dans le folklore hongrois. 1941. I. 436.
Szendrey, Ákos: Beauté et soins de beauté des paysannes hongroises. 1941. II. 271.
Szendrey, Ákos: La noce du mort. 1942. I. 132.
Szendrey, Ákos: La jeune fille du peuple. 1942. I. 418.
Szendrey, Ákos: Le peuple hongrois et la nature. 1942. II. 431.·
Szendrey, Akos: Quelques éléments de la croyance populaire hongroise. 1943. II. 60.
Teleky, Comte Paul: A propos d’une carte ethnique. 1937. I. 21.
Vajkay, Aurélien: Une maison paysanne de la région du Balaton (ill.). 1939. I. 46.
Vargyas, Louis: La chanson populaire en Hongrie. 1943. I. 43.
Visky, Charles: L’ornementation hongroise. 1933. I. 57.
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Visky, Charles: Marionnettes hongroises. 1935. I. 148.
Zychy-Pallavicini, Comtesse Edina: Promenade ethnographique (ill.). 1938. I. 551.

A folyóirat lapjain feltárul a magyar népi kultúra páratlan gazdagsága, sok eset-
ben a már elmúlóban lévõ mûveltség-világ elevenedik meg. Olvashatunk írásokat
a szellemi néprajz, a folklór körébõl, megismerheti a francia olvasó a magyar nép-
költészet különféle formáit: a népdalt, a népballadát, a mesét, a táncot, a szokáso-
kat és a néphitet. Helyet kap a tárgyi néprajz, azaz az anyagi mûveltség néprajza: a
gazdálkodás különféle formái, a ruházkodás, a népi mesterségek. Végül a társadal-
mi néprajz területét is érintik a tanulmányok: a népi társas élet szabályait, a csalá-
dot, a faluközösséget. A tanulmányok írói a magyar néprajztudomány neves kuta-
tói: Bálint Sándor, aki a magyar vallási néphagyományokról ír; Gyõrffy István, az
Alföld etnográfusa; Ortutay Gyula, a folklór kutatója; Solymossy Sándor, aki szin-
tén a magyar folklorisztika vezetõ egyénisége; Szendrey Ákos, aki elsõsorban a
magyar néphit és népszokások kutatójaként vált ismertté; Viski Károly és Fél Edit,
a népi társadalom és népmûvészet kutatói. A folyóirat néprajzi válogatása töreke-
dett arra, hogy a magyar jelleg szempontjából fontos, érdekes és jellemzõ tanulmá-
nyok jelentõségüknek megfelelõen képviseltessenek.

1. Népcsoportok
„A magyarságismeretünk tájak szerint különbözõ. Vannak vidékek és népcso-

portok, amelyek sajátos színekkel élnek bennünk (…) székelyek, Matyók, Kalota-
szeg, Sárköz népe, a Dunántúl faragó pásztorai minden mûvelt magyar számára
külön élményt jelentenek, hagyományuk, népmûvészetük átment a köztudatba, s
ezzel a magyarság képe egy-egy sajátos színfolttal gazdagodott bennük.”2  A folyóirat
bemutat egy-egy ilyen sajátos színfoltot, egy szûkebb körben található kultúrát, egy
egységes mûveltséget képviselõ néprajzi csoportot. Ezek a néprajzi csoportok a vi-
szonylag állandó, lakóhelyét nem változtató paraszti világban rajzolódtak ki élesen.
Látható, hogy az elkülönülõ néprajzi csoporton belül a szellemi kultúra mennyire
egységes, és ezek a kisebb, körülhatárolható és zárt közösségben élõ népcsoportok
mûvészi tevékenysége jellegzetes, más népcsoportokétól megkülönböztethetõ saját-
ságokat mutat. Sajátos a dalolás, a táncolás, a gyász, az öröm formái, az erkölcs és
az értékrend. Megismerjük az adott közösség életét átszövõ különféle szokásokat.
Szendrey Ákos bemutatja Kalotaszeget, ezt a sajátos történeti-néprajzi tájat és la-
kóit: „Les trois bras du Körös prennent chacun leur source dans les montagnes de
la Transylvanie ; celui qui se trouve le plus au Nord, le Sebes-Körös (Körös rapide)
a lui-même plusieurs affluents, dont le ruisseau Kalota qui a donné son nom à un

2 Vargyas 1999: 288.

CZ. FARKAS MÁRIA



181

181. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

îlot ethnique très intéressant et très pittoresque du peuple hongrois, le Kalotaszeg
(coin de la Kalota).3  (Szendrey, Ákos: Le Kalotaszeg. 1935. II. 40.)

Elénk tárja a terület természeti adottságait, amelyek nem a legkedvezõbbek, de
ez a népcsoport szorgalmával megteremtette azt, amivel igényes mûvészetét ápol-
hatta, hagyományait, magyarságát öntudattal vállalhatta. A kalotaszegiek a népmû-
vészet szinte minden területén különleges mûvészi értéket alkottak. Ez a népcsoport
ismert jókedvérõl, lelkesedik mindenért, ami jó, és értékel mindent, ami hasznos. A
közösségnek nagy szerepe van életükben. Megtudhatja az olvasó, hogy a kalotasze-
giek mûvészetükkel, fejlett szociális érzékükkel értékes részét alkotják nemcsak a
magyarságnak, hanem az egész emberiségnek is.

Hasonlóan figyelemre méltó és érdekes etnikumról, a matyókról ír Gyõrffy Ist-
ván. Ismerteti a népcsoport elnevezésének történetét, jellegzetes településrendjét,
viseletét és világhíres hímzését. Cikke alapján kiderül, hogy ez a hagyományaihoz
hû nép erkölcsi és mûvészi értékei alapján minden szempontból méltó arra, hogy a
magyar népet képviselje. Szendrey Ákos Sárköz vízjárta, erdõs, mocsaras területé-
rõl és a sokat csodált népmûvészetükrõl közöl tanulmányt. Bemutatja hímzésüket,
fejlett bútoraikat, cserépedényeiket, pompás viseleteiket és táncaikat.

2. Népszokások
A magyarságot történelmi sorsa új földrajzi környezetbe juttatta Kelet és Nyu-

gat határára. Keleti hagyományokat hozott magával, és végül a nyugati keresztény-
séget vette fel. Ez a két tényezõ adott a magyar mûveltségnek különleges egyéni színt
és gazdagságot. „(…) a hagyományos mûveltség a népszokásokban szabályozza egy
közösség és a benne élõ emberek mindennapi munkáját, viselkedését, egymás köz-
ti érintkezését: miként kell aludni, fölkelni, tisztálkodni, köszönni, megszólítani,
enni, dolgozni, játszani, örülni, gyászolni, dalolni, táncolni és az érzelmeket mások-
kal közölni.”4  Ezeket a népszokásokat a hagyomány évszázadokon át alakította ki
és kapcsolta össze meghatározott mondandóval és cselekedetekkel. A folyóirat írá-
sai bemutatják a magyar ünnepi szokások két nagy csoportját: az emberélet fordu-
lóinak, vagyis a családi élet népszokásait a születéstõl a halálig, valamint a naptári
és gazdasági év jeles napjaihoz, egyházi ünnepeihez kapcsolódó népszokásokat. Az
emberélet nagy fordulóihoz kapcsolódó szokások körébõl a születéshez és a keresz-
telõhöz kötõdõ hagyományokat eleveníti fel Bálint Sándor. Olyan népszokásokról
ír, amelyek a modern civilizáció és orvostudomány fejlõdésével már eltûntek. Gö-

3 A Körös mindhárom ága Erdély hegyeiben ered; legészakibb ágának, a Sebes-Körösnek is több mellék-
folyója van, amelyek közül a Kalota nevû patakról kapta nevét a magyarság egyik legérdekesebb és leg-
színesebb néprajzi csoportja: Kalotaszeg.

4 Andrásfalvy 1986: 62.
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csejbõl, Somogyból, Gyimesbõl és Szeged környékérõl hoz példákat. A születen-
dõ gyermek egészségére vonatkozó babonákról ír. Elmeséli, hogy milyen hiedelmek
kötõdnek az újszülött világra jöttéhez, hogyan kell a még kereszteletlen gyermeket
megvédeni a boszorkányoktól, a szülõk hogyan választják ki a komát és a kereszt-
szülõket. Bálint Sándor rámutat arra, hogy ezek a komoly szertartások, ünnepek,
szokások fenséges szimbólumokkal vették körbe az újszülöttet, olyan poétikus lég-
kört hoztak létre, amilyet hiába keresünk a fejlettebb társadalomban és századunk
illúziókat vesztett világában.

Az emberi élet fordulóit követõ szokások közül az egyik legnagyobb a lakoda-
lom. Bálint Sándor és Szendrey Ákos írásaiban nyomon követhetjük a magyar la-
kodalom legfontosabb mozzanatait attól kezdve, hogy a võfély kikéri a meny-
asszonyt, és elviszi az esküvõre, majd pedig a võlegény házához. Láthatjuk, hogy a
lakodalmak köré csoportosult szokásvilág tájanként eltér, amire néhány példát ad-
nak a tanulmányok írói. „Les unes révèlent des souvenirs d’Europe septentrionale,
d’autres dénotent une certaine parenté avec le voisin le plus proche d’Occident. Mais
toutes sont sans exception des trésors culturels européens, que le peuple hongrois a
gardés et enrichis de nombreuses couleurs spéciales.”5  (Fél, Edit: Coutumes
prénuptiales. 1944. I. 150.)

Ugyancsak Bálint Sándor tollából olvashatunk a magyar temetkezési szokások-
ról, az imákból és versekbõl szövõdõ és éjszakákon keresztül tartó virrasztásról.

Az évkör ünnepei a nép számára nemcsak munkaszünetet és pihenést jelentet-
tek, hanem igazi játékot, örömöt, mûvészi tevékenységet és természetfölötti élményt.
Ezek az események is életre kelnek a folyóiratban. Az év napjaihoz kötött szoká-
sok közül a téli ünnepkörhöz kapcsolódik legtöbb szokás és hiedelem. Ortutay Gyula
Szent Miklósnak, a gyermekek védõszentjének legendáját ismerteti. Vizsgálja ere-
detét, európai és magyarországi változatait, valamint a Mikuláshoz kapcsolódó aján-
dékosztást. Rámutat, hogy ez az ünnep minden európai országban megõrizte vará-
zsát, és a keresztény hagyományok hatalmas erejét bizonyítja. A Luca napi
hiedelmek és rontás elhárító szokások is felelevenednek Ortutay cikkében. Meg-
tudhatja a francia olvasó, hogy Luca napját (december 13.) a magyarok az év leg-
sötétebb napjának tartották. A karácsonyhoz kötõdõ számos hagyományról számol
be Bálint Sándor írása, valamint az ehhez az ünnephez kapcsolódó versek, énekek
francia fordítását is olvashatjuk. Szó esik a karácsony fontos eseményérõl, a betle-
hemezésrõl, amely az egész ország területén számtalan változatban él (egyik legköz-
ismertebb egyházi eredetû népszokásunkként). Rámutat a tanulmány írója, hogy ez
a szokásunk nem nélkülözi a pogány elemeket, hiszen a karácsony idõpontja, a téli

5 Némely szokások észak-európai emlékeket rejtenek, mások a legközelebbi nyugati szomszédokkal mu-
tatnak rokonságot. De minden szokás kivétel nélkül európai kulturális kincs, amit a magyar nép megõr-
zött és számtalan helyi színnel gazdagított.
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napforduló már a kereszténység elõtt ünnepe volt az ókori pogány népeknek. Ek-
kor fordult meg a nap járása, s a világosság diadalmaskodott a sötétség felett. Ezen
az örömünnepen különbözõ alakoskodó játékokban fejezték ki a tavasz és a tél küz-
delmét. Olvashatunk még a Keresztelõ Szent János ünnepéhez kapcsolódó szoká-
sok és a naptári év egyéb hagyományairól.

A húsvéthoz kapcsolódó vallási hagyományok és népszokásokban Bálint Sán-
dor ismét pogány és keresztény szokások keverékét mutatja ki. Ehhez az ünnepkör-
höz kapcsolódó elõkészületekben (nagytakarítás) és szokásokban (locsolkodás) a
kereszténység elõtti képzetek élnek tovább. Megtudjuk, hogy sokfelé a legények
locsolását délután vagy másnap követi a lányok locsolása. Az erre az alkalomra
használt rábaközi locsolóvers francia fordítását is olvashatjuk a tanulmány végén.

A kereszténység másik nagy ünnepét, a pünkösdöt mutatja be Ortutay Gyula cik-
ke, amelyben a pünkösdi király megválasztásáról, valamint a májusfa-állítás szoká-
sáról olvashatunk. Ismerteti a folyóirat a Mindszentekhez kapcsolódó és a halottakra
való emlékezés hagyományát és hiedelmeit is. Bálint Sándor Szûz Mária életérõl szóló
történeteket vizsgálva rámutat arra, hogy változatos és sokféle Mária-központú ver-
ses, énekelt legendák és Mária-siratók élnek a magyar Mária-ünnepek gazdag paraszti
hagyományában, amihez néhány fordítást is ad. Megtudhatja azt is az olvasó, hogy a
mindennapi munkát és élethelyzeteket is gazdag népi hiedelem és szokásvilág kíséri.
Betekinthetünk a Szatmár megyei szilvaszedés és lekvárkészítés szokásaiba, olvasha-
tunk továbbá a kender betakarítása körüli munkáról, valamint a hozzá társuló játékos
ismerkedésrõl és szórakozásról. Megtudhatja az olvasó, hogy Magyarországon a régi
paraszti életben milyen nagy jelentõsége volt a fonónak, amely a fiatalság közös szó-
rakozásának helyszíne volt, s egyúttal a közös éneklésnek, táncnak és udvarlásnak is
legfõbb színtere.

Az egyik tanulmány a legények beavatásáról szól, a másik a hagyományos
magyar borozás, a poharazgatás és a köré csoportosuló szokásokról, de olvashatunk
a káromkodásról is. Szendrey Ákos a magyar lányok természetes szépségérõl ír, amit
a magyar népdalokban is sokszor megénekelnek. Szendrey élvezetesen írja le, ho-
gyan õrzik meg szépségüket az asszonyok, a lencse, az alma, a fürdõ, a füvek má-
gikus hatásával. A cikk végén megjegyzi, hogy az igazi magyar asszonyt messzirõl
meg lehet különböztetni a svábtól, a romántól és a szlávtól.

Láthatjuk, hogy a Nouvelle Revue de Hongrie folyóirat gazdagon bemutatja a
magyarok ünnepekhez, a vallásos élethez, valamint a mindennapi élethez kapcsoló-
dó szokásait, az élet korszakaihoz és fordulópontjaihoz tartozó hagyományokat. Elénk
tárja, hogy a nép hogyan próbálta feloldani szorongásait, megmagyarázni a megma-
gyarázhatatlant, hogyan számolt az irracionális éghajlati tényezõkkel. Ezekben a val-
lásos életmegnyilvánulásokban keleti népi misztika ismerhetõ fel. „Le peuple hongrois
a apporté de l’Orient le fond de sa croyance sur lequel sont venus se greffer des
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élémemts occidentaux et chrétiens. Ainsi se présentent aujourd’hui la fantaisie, les
contes et les légendes de ce peuple. Ici, comme dans toutes les autres manifestations
de la vie populaire hongroise, se rencontrent l’Orient et l’Occident.”6  (Szendrey, Akos:
Quelques éléments de la croyance populaire hongroise. 1943. II. 69.)

A tanulmányok rámutanak arra, hogy sok pogány elem van a magyar népha-
gyományban, de a nép, az õsi magyar mûveltség õrzõje nagyszerû érzékkel tudta
egymásba olvasztani a keleti és nyugati elemeket. Láthatjuk, hogy milyen természe-
tesen olvadt bele a korábbi hitvilág képzete a keresztény népszokásokba. A termé-
szet évenként ismétlõdõ változásait az egyházi év nagy ünnepeivel köszöntötte,
munkáját és hétköznapjait is hozzákapcsolta keresztény hitéhez. A magyarság ha-
gyományos népi mûveltségét teljesen áthatotta az európai kereszténység.

3. A falu
A magyar parasztság jellegzetes településformájáról, a faluról szóló tanulmá-

nyokból megtudhatjuk, hogy a magyar falu a természethez való folytonos alkalmaz-
kodás õsi hagyományainak egész sorát konzerválta és mentette meg. Megismerjük
a településmódokat, a telekformákat, a különbözõ háztípusokat és a pásztorhajléko-
kat. Nyomon követhetjük, hogyan alakította át fokozatosan a táj, a föld, az éghajlat
a magyar ember szállását. Láthatjuk, hogy a falu a legnagyobb józansággal építette
azt, amire szüksége volt. A maga szerény életkeretei között elégítette ki szükségle-
teit. A ház kialakításánál is törekedett a legcélszerûbb szerkezetre és elrendezésre.
Mindig a célszerûség vezette, valóságérzéke és gyakorlatiassága szabta meg hajlé-
ka méreteit, formáját, díszítését.

A falusi település közösségi életébe is betekintést kapunk. A falunak íratlan
szociális törvényei voltak, amelybe bele kellett illeszkedni. A magatartásnak és az
illemnek fontos szerepe volt a közösség életében. Láthatjuk például, hogy a köszö-
nés, a megszólítás, a kínálás szertartásossága is jellemzõ a magyarokra. “Dès qu’on
sort dans la rue, que l’on se trouve en présence de la communauté, il faut à plus forte
raison se conduire selon les règles prescrites par la tradition. Une femme mariée ne
doit paraître sans un fichu sur les cheveux même pas sur les pas de sa porte ; quant
aux jeunes filles, si elles sortent sans être coiffées, elle risquent d’avoir le chignon
crêpé pendant la nuit par les sorcières. Dans la rue, elles doivent se montrer pudiques,
ne pas regarder à droite et à gauche, ne pas rire aux jeunes gens ni s’arrêter pour
causer avec eux. Quand un jeune homme et une jeune fille reviennent des champs,
le premier doit aller d’un côté du chemin, la seconde de l’autre, pour que même de

6 A magyar nép keletrõl hozta hitvilágának alapját, amelybe beolvasztotta a nyugati és keresztény eleme-
ket. Képzeletvilága, meséi, legendái ide vezetnek vissza. Itt is – miként a magyar élet egyéb életmegnyil-
vánulásában – Kelet és Nyugat találkozik.
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loin on voie qu’ils se conduisent comme il faut.”7  (Szendrey, Ákos: Savoir-vivre
populaire, loi populaire. 1940. II. 215.)

Megtudhatjuk, hogy a falusi közösség életében nagy szerepe volt a kalákának
(az összesegítésnek), hiszen a falusi ember csak önmagára és atyafiságára számít-
hatott. A munka az élet magától értetõdõ része volt, nehéz elkülöníteni a család élet-
folyamatától, de a nagyobb munkákra a magyar paraszt a kaláka erejére volt utal-
va. Ehhez a kölcsönösség alapján végzett munkához rendszerint mulatozás is társult.
“L’individu ne peut se séparer de la communauté, il vit en elle, il en a besoin, de
même que la communauté ne peut se passer de l’individu.”8  (Szendrey, Ákos:
L’initiation dans les coutumes populaires hongroises. 1934. I. 266.)

A faluhoz, illetve a városhoz tartozó jellegzetes magyar településformáról, a
tanyáról ír Gyõrffy István. Európa több országában is találhatunk hasonló szórvány-
településeket, de a magyar tanyarendszert az teszi egyedivé, hogy az szorosan kö-
tõdik egy zárt településhez, ahol a gazda lakóháza van, és ahol rendszerint a család
fiatalabb nemzedéke állandóan tartózkodik.

Bepillantást nyer a folyóirat olvasója a magyar betyárvilágba is, Bogár Imre, Sobri
Jóska, Rózsa Sándor, Angyal Bandi, Zöld Marci történeteivel ismerkedhet meg.

4. Népi mesterségek
A magyarság „õsfoglalkozását”, a pásztorkodást két tanulmány ismerteti: Luby

Margit két birkapásztorral, Kis Mihállyal és Nagy Bertalannal beszélget a pásztor-
életrõl, Madarassy László pedig Nagy Pál Miklós tehénpásztort keresi fel mária-
besenyõi otthonában, akinek bemutatja fafaragásait.

Champart francia néprajzkutató földrajzi tájak szerint vizsgálja a magyar népi
fazekasságot. Bemutatja az Alföld, a Dunántúl, Erdély és Észak-Magyarország
fazekasközpontjait, Szentest, Nádudvart, Korondot stb. Vizsgálja az edények díszí-
tésének elemeit, színeit, kompozícióját. A cikkbõl kiderül, hogy a nép mûvészete
sohasem önmagáért való, a szükségbõl készített használati tárgyait díszítette szabad-
idejében. A tanulmány rámutat, hogy a nép mûvészete mennyire harmonikus és
milyen arányos. Viski Károly cikkei is a magyar nép mûvészi fogékonyságáról és
ötletbeli gazdagságáról számolnak be. Láthatjuk, hogy a magyar népi mûvészet,

7 Amint valaki kilép az utcára, szemtõl szembe találja magát a közösséggel, és annál inkább a hagyomány
elõírásai szerint kell viselkednie. Egy férjes asszony nem mutatkozhat kendõ nélkül, még a kapuban sem;
ha egy fiatal lány fésületlenül megy az utcára, akkor félõ, hogy éjszaka megkontyolják a boszorkányok.
Az utcán szemérmesen kell viselkedni, nem szabad se jobbra, se balra nézni, vagy a fiatalemberekre ne-
vetni, és velük beszédbe elegyedni. Amikor a fiatalok a mezõrõl jönnek haza, a legénynek az út egyik, a
lánynak a másik oldalán kell mennie, hogy messzirõl is lássák, hogy úgy viselkednek, ahogy illik.

8 Az egyén nem tud különválni a közösségtõl, benne él, szüksége van rá, ugyanúgy, mint ahogy a közösség
sem létezhet az egyén nélkül.
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mivel ösztönszerû, hû kifejezõje a nép belsõ érzéseinek, igazi tükre jellemének, élet-
felfogásának. “La langue – le plus haut moyen d’expression – du peuple hongrois
est un idiome isolé, parlé par une petite nation, mais son art populaire est l’art qui
en est issu, le langage par lequel s’exprime l’ âme hongroise, langage carastéristique
et pouvant être compris partout.”9  (Viski, Charles: Ornementation. 1933. I. 66.)

Ezekben az írásokban a magyar találékonyság és alkalmazkodóképesség nagy-
szerûségérõl gyõzõdhetünk meg, ahol a szükséglet és a tudás egységében mûködõ
paraszti kultúrát hozott létre. A szerzõk utalnak arra, hogy a mûveltség nemcsak
ismeretanyag, tudás, de értékrend, magatartás, világnézet is. Rámutatnak a kis kö-
zösségek érzelmi gazdagságára, meleg emberi színességére. Felhívják a figyelmet
arra, hogy a magyar falusi népnek is van százados és értékes kultúrája, ami nem ala-
csonyabb rendû, csak más, mint az európai polgári mûveltség, de talán jobban el-
látja õt azzal, ami az õ életéhez kell.

5. Mese
Minden folklórterület közül kiemelkedik a mese, a benne található keleti ere-

detû, nyugaton ismeretlen hagyományelemek tekintetében. “Ez az a nagy gyûjtõme-
dence, ahová a hitvilág, õsköltészeti mûfajok: teremtésmítoszok és mitikus hõséne-
kek, sõt régi szokások elemei is összefolynak átöröklött alakban.”10  Az európai
mesevilág része a magyar mesekincsnek, de vannak az európaitól elkülönülõ vonásai
is, számos keleti elemmel gazdagabb. Meséinkben a honfoglalás elõtti hitvilág van
jelen, és számos õsi hitelemet a nép meséi tartottak fenn. Solymossy Sándor arról
ír, hogy a magyar mesekincs számos motívuma a honfoglalás elõtti idõbõl eredez-
tethetõ, és telítve van a szibériai epika és a tõlünk keletre élõ népek folklórjának
elemeivel. Külön tanulmányban foglalkozik a kacsalábon forgó vár, a vasorrú bába,
a táltos sajátos mesei elemeivel és fordulataival, melyek a finnugor és török rokon-
ság jeleit viselik magukon: “Ce qu’on peut dire en résumé, c’est que le dragon des
contes hongrois d’origine orientale diffère de l’idée qu’on se fait de cet être fabuleux
en Occident. (…) Le dragon occidental est un produit de l’imagination indo-
européenne, tandis que le dragon hongrois est une projection de l’âme ouralo-
altaique, de l’ âme asiatique nomade en particulier.” 11 (Solymossy, Alexandre : Le
dragon dans les contes populaires hongrois. 1940. II. 41) Solymossy arra is hoz

9 A kifejezés legfõbb eszköze a nyelv, de a magyar nép nyelve mások elõtt ismeretlen, csak ez a kis nép
beszéli, ám népmûvészetén keresztül kifejezésre jut a magyar lélek, és ez az a nyelv, amit mindenhol
megértenek.

10 Vargyas 1984: 62.
11 Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a sárkány képe a keleti eredetû magyar népmesékben eltér attól a

képtõl, amit errõl a mesés lényrõl Nyugaton alkotnak.[…] a nyugati sárkány az indoeurópai képzelõerõ
terméke, míg a magyar sárkány az ural-altaji, fõképp az ázsiai nomád lélek vetülete.
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példát, hogy európai népektõl is vettünk át mesét. Ismerteti a Grimm testvérek mun-
káját, s A kis gömböc és a Hüvelyk Matyi európai variánsairól ír, valamint elõfor-
dulásukról a magyar mesevilágban. A folyóirat közreadja néhány magyar mese fran-
cia fordítását, így az olvasó is részese lehet ennek a szép magyar mesevilágnak.

6. Népballada
A népi mûveltségünkben erõsen képviselt keleti elemek nem jutottak tovább

határainkon. Õsi elemek csak akkor váltak alkalmassá átütõ erejû továbbsugárzás-
ra, ha valami divatos jelenség kereteibe illeszkedtek be, mint például balladáink. A
legmesszebbre ható mûfaj a ballada volt.12  Ennek a középkori mûfajnak a magyar
jellegzetességeit mutatja meg Ortutay Gyula, aki a folyóiratban az erdélyi népbal-
ladákat emeli ki és tanulmányozza. Láthatjuk, hogy a magyar balladákban vannak
közvetlenül franciából átvett szövegek, melyek bizonyítják balladaköltészetünk
európai és stílusbeli igazodását. Vannak benne korábbi hõsénekekbõl örökölt ele-
mek is, amelyekben honfoglalás kori hõsepikánk egyes motívumait és stílusfordu-
latait ismerhetjük fel. Példaként olvashatjuk Kõmûves Kelemen balladáját franciá-
ul, amely még a kereszténység elõtti kultúra elemeit õrzi.

7. Néptánc
Az olvasó megismerkedhet a magyar táncokkal, köztük a legõsibb réteget kép-

viselõ ugrós tánccal, mely ötfokú, kvintváltó zenénkhez kapcsolódik szorosan. Lát-
hatjuk, hogy ugyancsak ilyen régi gyökerei vannak a körtáncoknak is. Két jelleg-
zetes magyar táncunk, a csárdás és a férfi magántánc képpel illusztrálva van jelen
a folyóiratban. Megtudjuk, hogy a csárdás újkori jelenség, amely szomszédainkra
is hatott. Ez a tánc egy új társadalmi magatartás mûvészi kifejezése, az újkori euró-
pai párostánc-divat magyar megfogalmazása. A férfi magántánc régebbi, de szûkebb
területen hatott. Megismerjük a pásztortáncok és a legényes táncok lépéseit, majd
a verbunkot, ami már új táncstílust képvisel, és magába foglalja a régi pásztortán-
cok mozgásanyagát.

A magyar néprajztudományt bemutató írásokat is találunk a folyóiratban.
Ortutay Gyula cikkében nagyszabású mûvelõdéstörténeti anyag felvonultatásával
igyekszik bemutatni a magyar néprajz fejlõdését és történeti összefüggését. Bél
Mátyás Notitia Hungaricae Novae Historico-Georgraficae címû munkájáig megy
vissza, amikor már felmerült a magyarságban az igény, hogy saját népét és a szom-
szédos népeket megismerje. Olvashatunk a magyar néprajzkutatás és gyûjtés leg-

12 Vö. Vargyas 1984.
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újabb eredményeirõl is. Megemlékezik a folyóirat Gyõrffy István haláláról. A nép-
rajzi tudomány elismert szaktekintélyétõl Illyés Gyula vesz búcsút.

Nem kerüli el a folyóirat figyelmét a magyarok és a szomszédos népek kapcso-
latai, a Kárpát-medence etnikai kevertsége. A tanulmányokon keresztül láthatja az
olvasó, hogy a magyarság a vele együtt élõ népektõl is vett át népi mûveltségét gaz-
dagító elemeket, s ugyanakkor õ is hatással volt ezekre a népekre. “Minden etnikum-
ra jellemzõ, hogy mit fogad be, mit utasít el, mit hasonlít át. A magyaroknak volt
alkalmuk a legkülönfélébb mûveltségi áramlatokkal és elemekkel találkozni, azo-
kat befogadni, elutasítani vagy éppen “átfogalmazni” (…)13

A folyóirat állandó és idõszakos néprajzi kiállításokra is felhívja a figyelmet.
Zichy-Pallavicini Edina például a budapesti Nemzeti Múzeum néprajzi részét mu-
tatja be. Teremrõl teremre, vitrinrõl vitrinre vezeti az olvasót, miközben elmeséli a
kiállított tárgyak történetét. Bemutatja például a szûrt, a subát, a bekecset, a szen-
tesi pálinkás butykost, a falusi kézmûvességet. Beszél a parasztság felfedezett kul-
túrájáról, amely õsi hagyományokat õriz, mûveltségelemei õsi állapotot tükröznek.
László Gyula a Nemzeti Múzeum idõszakos kiállításán vezeti végig az olvasót, ahol
a sztyeppék lakóit és életformájukat, az ásatások során elõkerült használati eszkö-
zeiket mutatja be. Elmeséli, hogyan kötõdött a honfoglaló magyarság életmódja az
erdõs sztyepp és a sztyepp közötti átmenethez, s miként alakította egymást a táj és
a benne és belõle élõ ember. Vajkay Aurél a Veszprémi Múzeum kertjében talál-
ható jellegzetes balatoni házat mutatja be, Lakatos István pedig az erdélyi mûvészetet
ismerteti. Champart francia etnográfus arról ír, hogy miután felfedezte a magyar
néprajz gazdagságát, a franciáknak is szeretné megmutatni. Írásában egy magyar
szekció létrehozásának gondolatát szövögeti, amit a párizsi Néprajzi Múzeumban
szeretne megvalósítani.

“A nemzeti kultúra mûvészi alkotásai, saját népmûvészetünk termékei nem azért
kedvesek, mert “elkülönülhetünk” általuk a többi néptõl, hanem mert emberi érté-
kek, amelyekkel legkönnyebb találkoznunk, mert közvetlenül a kezünk ügyébe es-
nek, amelyeket legjobban értünk – nyelvi, történeti okokból, legjobban ismert élmé-
nyek alapján –, tehát legkönnyebb velük, általuk jutni el emberi élményekhez,
mûveltséghez.”14  Ezeket a magyar emberi értékeket próbálta felfedni a külföld elõtt
a folyóirat. Ez a gazdag néprajzi anyag az olvasó elé tárja, hogy milyen mûveltség-
gel érkezett a magyarság a mai hazájába, mi maradt meg ebbõl a késõbbi századok-
ban, milyen ízlés mûködött alakulásában, és milyennek látszik benne a magyarság
az 1930-as években. A magyar néprajz területét érintõ tanulmányok elõfordulását
vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a folyóirat 1932-es indulásakor még nem sze-

13 Kósa 1984: 454.
14 Vargyas 1984: 454.
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repel ilyen témájú írás. Az elsõ ilyen jellegû cikkek 1933-ban jelennek meg: Gyõrffy
István: La “tanya” (1933. I. 259); Viski Károly: L’ornementation hongroise (1933.
I. 57). Ezt követõen egyre nõ a népi mûveltséget bemutató tanulmányok száma.
1942-ben tizenöt ilyen témájú cikk olvasható. Kétségkívül azt a törekvést fedezhetjük
fel, hogy az egyre nyomasztóbbá váló politikai légkörben a folyórat a népi hagyo-
mányok emberségét akarta hangsúlyozni, és magyar hagyományokkal magyarságot
építeni.

Másik felismerhetõ szándéka a folyóiratnak az volt, hogy felhívja a figyelmet
arra, hogy a magyarság olyan szellemiséget képvisel ezeréves kultúrájával, civili-
zációjával, magatartásával és értékrendjével, amely Európa figyelmére feltétlenül
érdemes. “Ha nézzük, mi tartotta fenn a magyarságot ezer évig, kétségtelen az,
amiben különbözik az európai népektõl. Mert amiben hasonló volt, vagy hasonló lett,
alkalmazkodott az itteni helyzethez, felvette a kereszténységet, abbahagyta a
rablóhadjáratokat, azzal elérte, hogy békén hagyták élni.

De ha nem ragaszkodott volna nyelvéhez és szokásaihoz, ma már nem volna
itt, beolvadt volna.”15
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