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mása, amely nem tud és nem mer 
túllépni önmagán. Bizonyos, hogy 
ezidőszerint s magyarul korszerűbb 
és korhűbb könyvet korunkról nem 
olvashatunk. Dallos Sándor. 

A Magyarság Néprajza. II. kötet . 
A tárgyi néprajz második fele. í r ták: 
Győrffy István és Visky Károly. Kir. 
Egyetemi nyomda, Budapest . 

A Hóman—Szekfű Magyar Törté-
net testvér k iadványaként a mult év 
végén jelent meg A Magyarság Nép-
rajzának első kötete. Most pedig a 
második kötete, mely ugyancsak a 
magyarság tárgyi néprajzát — gaz-
dag képanyaggal — szemléltetőn 
ad ja a magyar olvasó kezébe. 

Nem használjuk a könyv megjele-
nésén érzett örömünkben az elcsépelt 
«hézagpotló» kifejezést, mert ennek a 
munkának a magyar életbe való be-
toppanása sokkal többet jelent. A 
gondolat megvalósítása, A Magyar-
ság Néprajza: missziós te t t . 

Egyetlen hibája, hogy sokáig ké-
sett . Tanulmányozása, megértése ré-
gen közelebb vi t te volna a falu hűt -
lenné vál t városi f iát a földhöz, a föld 
népéhez. És Trianon előtt hiánytala-
nul kapha t tuk volna meg az elszakí-
t o t t területek magyarságának nép-
ra jzá t is, melynek rendszeres felkuta-
tásá t lehetetlenné te t te a mai hely-
zet. 

De a tízéves, tudományos ku ta tás 
a lapján feldolgozott anyag, eddig 
ismeretlen csodáitól is meggazdagszik 
lelkünk és elámulunk azon, hogy 
sajá t fa junk multjáról, életéről, tehát 
magunkról eddig oly keveset tud tunk . 

De honnan is merí tet tük volna az 
ismereteket? Hiszen a tiszta látást , 
csak ilyen egy — tudományos ku ta tás 
alapján — rendszeresen és szeretettel 
megírt munkának tanulmányozása 
adha t ja meg. Az vezethet a valóság 
megismeréséhez, hogy : a magyar 
nép lelki adottságának milyen jelentős 
része van a nemzeti hagyományok-

nak, a nemzet sajátos értékeinek 
megőrzésében. 

A magyar nép, — mint valami ha-
talmas erővel hömpölygő ősi folyam— 
egy ezredév viszontagságai között is 
— sajá t medrében maradt . Dajkál ta , 
őrizte a nemzeti hagyományokat, 
ősi szokásokat, fa j i sajátosságo-
ka t és hűségével öntudatlanul is 
erős gá ta t emelt az idegen beáram-
lások ellen. 

Nem mondjuk, hogy idegen hatás 
semmiféle vonatkozásban sem vá-
gott — i t t -ot t — rést a védgáton; 
de az időtálló értékeket hamisítat-
lan tisztaságban máig megőrizte a 
néplélek. 

Ha figyelemmel olvassuk A Ma-
gyarság Néprajzát, észre sem vesszük, 
máris visszamentünk régi életünkbe, 
visszatértünk a föld szelleméhez, 
mely oly messze maradt mögöttünk, 
kivált a mai idők zürzavarában. 

Mit is kapot t eddig a városi polgár 
a falu életéből? A komoly szépirodal-
mat kivéve — mely az utóbbi évti-
zedben a népéletből veszi friss színeit 
— többnyire : kirakat-népiességet, 
ügyeskedéseket kapot t a város. A nép 
képességeinek gazdagságát, sokrétű-
ségét megcsillogtatták előtte ezek a 
jelenségek is, de ezek a tulajdonsá-
gok úgy viszonylanak valódi érté-
keikhez, mint egy vásári matyó-
munka az ősi, nemesszépségű és 
anyagú, értékálló matyóhimzéshez. 

A magyar fa jban rejlő nemzet-
fenntar tó értékeket A Magyarság 
Néprajzából ismerhetjük meg. Aki 
megismeri és megérti, az meg is sze-
reti a magyar népet és lelkiközösségbe 
kerül vele. Talán még az a közömbös 
városi polgár is, aki eddig a Néprajzi 
Múzeumunk vitrinjeiben látot t ősi 
magyar emlékek, hagyományok tár-
gyi bizonyítékait nem kísérte több 
érdeklődéssel, mint a Malaj-sziget 
világának különlegességeit, mert nem 
értet te a tárgyak jelentését. 

A Magyarság Néprajzának máso-



729 

dik kötetében a jeles Győrffy István 
tollából ismerjük meg — a primitív-
ségében szinte megható — ősi ma-
gyar világot. A halászatnak, a gaz-
dálkodásnak legkezdettlegesebb rész-
leteit, a vadfogás eszközeit, a pásztor-
élet érdekességeit és azt a sok, 
szókincsünket gazdagító kifejezést, 
amivel a különféle foglalkozások esz-
közeit nevezték magyar elődeink. 

A nép diszítő művészetéről Visky 
Károly hivatot t tolla számol be. Az ő 
leírásából t ud juk meg, hogy «a nép 
a maga alkotta tárgyak körében tel-
jes anyagismerettel dolgozik». A maga 
szűkebb tárgykörében éppen úgy 
ismeri a technikák hosszú sorát, a 
neki legcélszerűbb formát, melyek-
hez ragaszkodik s nemkülönben őrzi 
az anyaggal, technikával, formával 
együtt járó díszítő hagyományokat». 

Visky megállapítja, hogy a nép-
művészetben is, az alkotók mindig 
egyének, művészek, ha a nép nem is 
nevezi annak őket. 

Sorra veszi, tömören és világosan 
ismerteti az anyagokat, a díszítmé-
nyek eredetét, fejlődését, technikáját , 
pazarkivitelű színes képekkel teszi 
teljes értéküvé a különösen érdekes 
fejezetet. 

Tárgyalja az ősi babonákat , ron-
tás, varázslás eszközeit, gyermek-
játékok eredetét stb. 

A harmadik, negyedik kötet 
anyaga, majd a szellemi néprajzot 
tartalmazza. A négy kötet együtte-
sen szolgálja a nemzeti önmegismerés 
célját, eszméjét. Sajtó alá Czakó Ele-
mér rendezte A Magyarság Néprajzát, 
melynek kiállítása méltó keret a nagy-
értékű tartalomhoz. 

Ámon Vilmosné. 

Barát—Éber—Takács : A művé-
szet története. 2. kiadás. 192 képpel. 
Bpest, 1934. 

Néhány évvel ezelőtt Barát Béla, 
Éber László és Felvinczi Takács Zol-

tán könyvet írt a művészet egyete-
mes történetéről. A munka iránti 
nagy érdeklődés abban a kézzelfog-
ható eredményben is megnyilvánult, 
hogy rövidesen új kiadást kellett 
belőle nyomatni. Ez az új kiadás 
szövegében is megbővült s igen sok 
képpel gyarapodott . 

«Az ókor művészete» című terje-
delmes fejezetet Barát Béla írta. 
Végigvezet az időben és anyagban 
egyaránt párat lan kiterjedésű anya-
gon, a kőkorszakbeli ember homályos 
értelmű művészkedésétől kezdve a 
késő rómaiak dekadens stílusáig, az 
utóbbi már az új művészettel, mely 
a kereszténységből fogant, halad pár-
huzamosan. 

Ezt az új művészetet a következő 
rész szerzője, Éber László «Európa 
művészetének» nevezi, Paul Valéry-re, 
a nagy francia költőre hivatkozva, 
aki szerint «Mindenütt, ahol Ceasar, 
Gaius, Traianus és Vergilius nevei, 
mindenütt , ahol Mózes és Szent Pál 
nevei, mindenütt , ahol Aristoteles, 
Plato és Euklides nevei együttes 
jelentőségben és tekintélyben része-
sültek, ot t van Európa». A megjelölés 
tehát arra vonatkozik, amit mások 
okcidentális vagy keresztény művé-
szetnek neveztek. Éber nagyszabású 
szintézise kitűnő arányai s tömör 
jellemzései miat t is érdemes az emlí-
tésre. 

Újdonság a kötet utolsó fejezete, 
«Kelet művészete», melyet a Hopp 
Ferenc-Múzeum tudós igazgatója, 
Felvinczi Takács Zoltán írt. Hasonló 
rendeltetésű és méretű munkák a 
keleti műfajokkal rendszerint igen 
mostohán bánnak el. Annál örvende-
tesebb, hogy Ázsia e kitűnő szak-
értője vállalta a több mint 200 olda-
las rész megírását, mely Kelet művé-
szeti csodavilágának egyetlen ma-
gyarnyelvű összefoglalása s mint 
ilyen, de tudásának bősége, értesü-
léseinek pontossága révén is valóban 
hézagpótló. G. 




