
B E V E Z E T É S A NÉPTUDOMÁNYBA. 
(Beköszöntő előadás az újonan szervezett néptani tanszéken. Szeged, 1929. szept. 20.) 

AJ E L E N pillanat, amidőn egy újon szervezett tanszékről az első szó elhang-
zik, a magyar tudományosság történetében a személyi vonatkozást 
teljesen kikapcsolva, jelentős eseménynek tekintendő. Történelmivé 

avatja e percet az a körülmény, hogy a sokáig mellőzött, de jelentőségben 
a többi tudományággal egyenlő rangú és horderejű studium : a néptan jut 
általa érvényesüléshez a tudományok hivatalos csarnokában. Sajnos, ennek 
jelentősége, a fontos hivatás, melyet a néptan betölt, a köztudat felfogásában 
még alig bontakozott ki, alig nyert világos fogalmi képet. A nemzetnek még 
tanult rétege is, főkép az elnevezésből következtetve, csak annyit tud róla, 
hogy e studium a nép megismerésével foglalkozik. 

Ez a laikus magyarázat, mint kiinduló pont, nagyjában meg is felel 
studiumunk foglalkozáskörének ; jelzi azt, hogy tárgya a népélet ismerete, 
de nem sejteti annak tudományos oldalát, nem árulja el, mi rejlik az ismeretek 
megszerzése mögött, miféle problémák adják fel szfinx-szerű kérdéseiket a vele 
foglalkozónak, mily jelentős eredményekre tekinthet már is vissza és mik 
viszont azok a hét pecséttel lezárt rejtélyek, melyek még megoldásra várnak, — 
szóval, mi a tudományos hivatása és feladata e munkakörnek. Minderről nem 
értesülve, a nemzet intelligenciája — az ignoti nulla cupido álláspontján — 
évtizedeken át közömbösen haladt el e szakbeli kutatások eredményei mellett; 
pedig ha nem is a szigorúan vett tudományos búvárkodások, de ezek ered-
ményeinek messze kiható nemzeti jelentősége megkívánhatta volna, hogy 
nagyobb érdeklődés és részvevő figyelem forduljon feléje a köz részéről. 

Bizonyára különösnek fog tetszeni, ha beköszöntőmet mindjárt szemre-
hányással kezdem. De nem térhetek ki előle ; rávisz az én jelen helyzetem és 
az a szemszög, amelyből a viszonyokat ma néznem kell. Mérlegeljék velem együtt 
a következő szempontokat. Szabad-e elhallgatnom a szemrehányást, ha rátekin-
tek arra a sürgő munkásságra, áldozatkészségre, állandó éber érdeklődésre, 
mellyel a minket környező kisebb és elmaradtabb kultúrájú nemzetek e tárgyat 
felkarolták ; — ha eszembe jutnak azok a kötetsorozatokat kitevő publikációk, 
amelyekkel részben saját közönségüket, részben fordítások útján a külföldet 
elárasztották ; — ha rágondolok azokra a nagy, nyugateurópai monografiákra, 
amelyek az emberiség népi rétegeinek egy-egy megnyilatkozás-formáját válasz-
tották tárgyokul s azokban százával találom az adatokat a mi szomszédaink 
népéletéből s ahonnan csak a magyar anyag hiányzik (amely pedig sokkal több 
és találóbb adatot szolgáltatott volna nekik, mint a felhozottak !); — ha egy 
legújabb nagy külföldi publikációban, ahol az európai kisebb-nagyobb nemzetek 
népéletének ismertetése van egybefoglalva, azt látom, hogy az egyes népek 
leíró méltatására 80—100 oldalnyi terjedelem van szánva, a magyar nép pedig 
az egyetlen kivétel, amely összesen 3 és ½ oldalon szerepel, — azt hiszem, nem 
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alaptalan a panaszom az itthoni részvétlenség fölött, amelynek mind e szomorú 
tapasztalat egyenes folyományaként tekintendő. 

Nem hivatásom és a hely sem, az alkalom sem arra való, hogy politikai 
szempontokat vonjak be mondandóim keretébe — azt az egyet még sem hallgat-
hatom el, hogy a nálunk eddig tapasztalt nagy mulasztásoknak kell a nemzetet 
ért rettentő csapást is jórészt betudnunk : megcsonkíttatásunk tragikumának 
eredendő okát nem kereshetjük másban, mint abban, hogy magunk sem törődve 
a magyar népi réteggel: a nemzetnek létszám szerint 2/3 ával, annak sajátos 
értékeit, életének és jellemének eredeti vonásait elmulasztottuk a külfölddel meg-
ismertetni. Amit máshol, mint eredetiséget, büszkén hirdetnek, mi valami 
álszégyenkezéssel negligáltuk, sőt titkoltuk s mindenkor csak európai szín-
vonalunkkal álltunk elő. Pedig a külföldet, úgy most, mint az előző időkben, 
nem a mi általános középeurópai nívónk, ez a náluk is meglévő színtelen típus, 
érdekelte, hanem az, ami bennünk sajátosan magyar, ami nemzeti jellegünket 
alkotja s amit legtisztábban, legépebben megőrizve, a magyar néplélekben 
találunk meg. — Igy történhetett csak, hogy kint mindezt nem ismerve, a 
döntő pillanatokban ellenségeink minden szava hitelre talált s a határozó 
tényezők egyetlen ellenérvet sem tudtak mohó ráfogásaikkal szembeállítani. 

A komoly vizsgálódásnak most már az a feladata, hogy ezt a megfoghatat-
lannak látszó, szinte öngyilkos közönyt megmagyarázza ; feltárja az okokat, 
amelyek e normálistól eltérő helyzetet létrehozták. Első ilyen körülmény, amire 
ráutalhatunk, az a társadalmunkban tapasztalható mély szakadék, amely ott 
tátong a nemzetet alkotó két főréteg : a népi elem és az intelligencia közt. 
Más, organikusan kialakult államokban ezt az űrt természetszerűen áthidalja 
és a nemzetet ezáltal kompakt egységbe forrasztja az a középréteg, amelyet az 
iparososztály, a kézműves kis mesteremberek csoportja alkot. Ez a népi rétegbe 
bocsátja gyökerét, a között él, onnan szí életet, de annál magasabb képességű 
és szabadabb mozgású lévén, fölfelé tud közvetíteni. Ez az egykor fontos tár-
sadalmi rend, sajnos, ma mindenütt letűnőben van, de sehol annyira, mint 
nálunk. Odakint ez az elem sokáig a nemzet gerince volt, a független polgárok 
rendje s ott betöltötte hivatását azzal is, hogy idejekorán érdeklődést ébresztett 
a felsőrendűek közt a maga s rajta keresztül a népiréteg iránt. Nálunk erre 
nem volt mód, mert iparos elemünk nagyrésze idegenből származott be s ami 
eredeti magyar iparűző elem volt is, a külföldről hozott céhrendszer azt is 
elnémetesítette. Újabban pedig a gyáripar széjjelözönlő termékei adják meg 
ez alig tengődő rétegnek a halálos döfést. Most, ez áldatlan viszonyok közt, 
midőn a két nagy réteg között semmi lelki kapcsolat nincs s szinte idegenül 
tekintenek egymásra, a faji összetartozás érzetét, a közös nemzeti egység és 
egymásrautaltság tudatát csak egy szerény, kis méretekben jelentkező moz-
galom képes megindítani. A feladat, amelyre vállalkozik, talán most még túl-
ságos nagy, de a természet rendje szerint, kicsiny csirából is terebélyes fa válik 
idővel — ez ad reményt arra, hogy mi, a népélettel és néplélekkel foglalkozók 
(mert más e feladatra nem vállalkozhatik), vállaljuk az előkészítő munkát, 
elsősorban a felsőréteg megnyerését az eszme számára. A néptannal való intenzív 
foglalkozás, a népi értékek megismerése és megbecsülése, képesít bennünket 
a nagy cél felé törekvésre. Nemzeti jelentőségre természetesen a vállalkozás 
csak akkor fog emelkedhetni, ha a fölkeltett érdeklődés a felső rétegben álta-
lánossá tud válni. Ezért minél több munkatársra van szükségünk és ha 
kecsegtethetem valamivel az illetőket, biztosíthatom őket, hogy e studiumnak 
végzetes varázsereje van ; aki egyszer neki szentelte magát, nem tud tőle 
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többé szabadulni. Az ilyen szellemi munkás azután mind egy-egy hídépítője 
lesz a jövendő — reméljük — szebb és egészségesebb kialakulásnak, a szükséges 
belső regenerációnak. 

Egy másik, már mélyebb lelki ok, amely a két nemzetalkotó elemet el-
választja egymástól, a gondolkozásmódnak, a világszemléletnek különböző 
volta ; ezt megszűntetni nem lehet, de nem is kell, sőt eltérő voltánál fogva 
alkalmas arra, hogy az intelligenciában érdeklődést keltsen a másfajta lelki 
habitusu néplélek iránt. Szinte szállóigévé vált már a mondás, hogy a föld 
egyszerű gyermekei egocentrikusan gondolkoznak, a tanult osztály pedig hetero-
centrikusan szemlél és ítélkezik. Amaz még nem ment át a renaissance-kor 
megteremtette objektivitáson a természet jelenségeivel szemben, a felsőrendűek 
ezt a fokot átlépték és függetlenítették magukat a környező természet szuggesz-
tív befolyása alól. A művelt ember a természet változatos képeiben tud gyönyör-
ködni, mint egy tőle különálló jelenségben : tárgyilagosan ébred fel benne a 
tetszés érzése, mint ahogy gyönyörködni tud egy művészi festményben, vagy 
szoboralkotásban, amely tőle függetlenül, külön tárgyként áll előtte. Az ego-
centrikus szemléletű egyén viszont, nem ismervén a természeti változások 
tudományos okait, az abban megfigyelt jelenségeket normatívumoknak tekinti. 
A világ az ő szemében egy nagy egész, amelybe ő is beletartozik s minthogy 
ő a szemlélő, a kapcsolatok középpontjának érzi magát. Ő maga a természettel 
szoros kontaktusban van, minden jelenségét magára vonatkoztatja, annak meg-
nyilvánulásaiból következtet magára : ha csillag hull le az égboltról, valaki 
ugyanakkor meghalt; csörög a szarka a közelben, vagy az ajtó magától kinyílik: 
vendég jön ; kuvikol a bagoly, vagy vonít a kutya : baj éri a házat; — 
(Jegenyefa tetejében két holló ül feketében, Gyászruhájuk engem illet»... — 
mondja népdalában, vagy : «Aláfoly a Tisza, nem folyik az vissza, Elment az én 
rózsám, nem jön többet vissza» . . . stb. Míg az intelligens ember tehát elválasztja 
magát a természeti környezettől, a nép azzal egybeforrtnak tudja magát. Innen 
fakadnak ezernyi babonái, képzeletének rémlátásai, titokzatos erők, amiket 
beleolvas tárgyakba, emberekbe ; ebből sarjad ki hite a boszorkányokban és 
táltosokban és í. t. Szóval primitív és naiv egész praelogikus gondolkozás módja. 
Ezt megérteni, ebbe belehelyezkedni csak az a művelt ember képes, aki a nép-
élettel hosszasan és behatóan foglalkozik. A laikus kaputos elem vele szemben 
mindig idegenkedéssel fog viseltetni s hajlik arra, hogy miatta lenézze, meg-
mosolyogja a nép elmaradt gyermekét. 

Ám a helyzet sajátságos módon mégsem olyan vigasztalan, mint ahogyan 
e szétválasztottság magával hozná. Mutatkoznak újabban korjelenségek, amelyek 
arra engednek következtetni, hogy a művelt elemben ma is él valami nosztal-
gikus, tudatalatti vonzódás a népi világ iránt. A mult század romantikus kor-
szakában ez a vonzalom rajongásig fokozódott, amit később hűvösebb, ki-
ábrándultabb idők váltottak fel s ma ismét mintha fokozódó érdeklődés jelei 
nyilvánulnának meg. Figyeljük meg szépirodalmi tárcanovelláinkat, majd fele, 
vagy ennél is több a népélet köréből van merítve, a mulató úri világ népdalokat 
húzat a cigánnyal és maga is előszeretettel énekel hozzá. A népi díszek, kézi-
munkák, hímzések szalónasztalokra kerültek s a színdarabok mesteremberei 
egy-egy régi népdal köré garnirozzák darabjaikat, mint aki a gombhoz varr 
kabátot. A rádiónak, ennek a hihetetlen elterjedtségű és országos hatású új 
intézménynek legkedveltebb műsorszámai a népi zene és az ily jellegű ének-
előadások. 

De komolyabb téren is mutatkoznak kedvező jelek. A népi zenének, 
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éneknek búvárai akadtak ; nagy muzsikusok (Bartók, Kodály) kiszállnak a 
tanyákra, fonogrammban felveszik az eredeti melódiákat s azok típusairól 
mélyreható tanulmányokat tesznek közzé. Nem hagyhatom említés nélkül a 
folkloristák működését, akik újabban kettőzött buzgalommal látnak neki a 
népszellem egyéb termékeinek, aminők a mondák, szokások, babonák, nép-
mesék, balladák, népi dalszövegek ; az anyagot szisztematizált összefoglalá-
sokba tömörítik s belőlük ősrégi, honfoglalás előtti mithikus elemeket, majd 
régi kereszténykori emlékhagyományokat emelnek ki. Eredményeik legújabban 
arra indították a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy kebelében külön nép-
tani bizottságot szervezett, amelynek hivatása lesz az ezirányú kutatások elő-
segítése, a népre vonatkozó ismeretanyag gyüjtésének előmozdítása, a szakkörbe 
vágó mindennemű kiadványok közzététele ; mindannak hathatós támogatása 
tehát, ami a néptudomány kifejlődésének szárnyat adhat. 

Ezt az örvendetesen megindult új szellemi áramlatot honorálta a mi 
éles meglátású kultuszminiszterünk, midőn mind e részletmunka összefoglaló 
ismertetésére s azok tudományos rendszerbe foglalására, valamint a megfelelő 
szukrencencia kioktatására egyetemi kathedrát szervezett. Széles köröknek fel-
tűnt Klebelsberg miniszterünknek az a rendelkezése, hogy a tanszéket nem a 
fővárosban, nem a hazai legnagyobb egyetem kebelében állította fel, hanem 
Szegeden, az itteni Ferenc József Tudományegyetemen. A távolból szemlélők 
ez intézkedés lényegét meg nem értve, kárhoztató véleményeket is nyilvání-
tottak miatta. Pedig a viszonyok helyes mérlegelése miniszterünknek ad igazat. 
Az ilyen speciális studiumú kathedrának ott van legalkalmasabb helye, ahol 
az iránta való érzéknek és érdeklődésnek már előzetes jelei mutatkoztak. Szeged-
nek e tekintetben félreismerhetetlen tradiciói vannak. Az újabb korszak leg-
kiválóbb népies magyar írói, Gárdonyit sem véve ki, itt működtek. Mikszáth 
Kálmán innen indult diadalmas útjára ; Dankó Pista és Pósa Lajos itt termelték 
a népies dallamok és szövegek százait, melyek innen váltak a nemzet köz-
kincseivé ; Tömörkény István őstehetsége itt örökítette meg a népi alakok 
és életviszonyok legmesteribb hűségű rajzait s e nemes hagyomány állandósá-
gáról a köztünk élő Móra Ferenc gazdag termőereje gondoskodik mindmáig. 
Ilyen jól előkészített talajjal egyetlen más város sem dicsekedhetik. Az sem 
utolsó előny, hogy a gazdag változatosságú tanyavilág, amely Szegedet koszorú-
ként övezi, mindmegannyi kész instruktiv múzeális gyüjtemény az oktatónak 
és a hallgatóságnak. Mindez együttvéve teljesen igazolja a belátó kultúrpolitikus 
helyes intézkedését. 

* * * 

Ez általános érdekű aktualitások után áttérhetünk sajátos tárgykörünk 
rövid jellemzésére. Minden tudomány munkaterülete három részre oszlik : 
van egy anyaggyüjtő, egy rendszerező és egy feldolgozó része. Munkánkban 
már az anyaggyüjtés megkíván némi szakbeli jártasságot, bár végezhetik 
sikerrel érdeklődő laikusok is, ha ahhoz alkalmas elhelyezkedésben vannak. 
A nép élete és lelki megnyilatkozás módjai állandóan buzogó források, melyek 
óriási anyagmennyiséget bocsátanak rendelkezésünkre. Mindent felgyüjteni 
fizikai lehetetlenség, de nem is szükséges. Az e téren kiérett tapasztalatok 
arra tanítanak, hogy az ily tömegtermelésben sok a selejtes, sok a töredékes 
roncs, az ügyetlen ismétlés. A nép között, akárcsak az úri rendnél, vegyesen 
akad rátermett kiválóság és kontár elem. A tehetség nem a tanult emberek 
kiváltsága ; ösztönös adomány az, amit a Gondviselés plántál az intelligencia 
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és a nép egyes tagjaiba egyaránt; talán csak egy eltéréssel: a nép közt a 
rátermett egyén többnyire magára hagyatva, észrevétlen marad. De hogy 
mennyi a tehetség a népi rétegben, amely vagy abban kiváló, hogy kitűnő 
emlékezettel megtart minden átvett hagyományt, vagy abban, hogy újat 
teremt rögtönözve, önkénytelen kedélynyilvánulásból, vagy mint forma-
művész színekben és alakban, ötletes elrendezésben juttatja kifejezésre lelke 
tartalmát, annak mi, szakbeliek vagyunk élő tanui. Ezeket a született művész-
érzékűeket, e nótafákat, mesemondókat, emlékhagyományok letéteményeseit 
kell a gyüjtőnek felkeresnie, sokszor felfedeznie s az ilyet ki kell vallatnia, belőle 
lehetően mindent kiszedni, mert tőlük kapjuk a legépebb vagy legújabb anyag-
dokumentumokat. Ezek a népi tehetségek, mint környezetük legfogékonyabb 
egyénei, különösen manapság annak vannak kitéve, hogy külső kultúrhatá-
sokat, nem magyar, hanem idegen elemeket naivul felszednek, azokat szinte 
öntudatlanul belevegyítik a maguk ősanyagába. Ezért nem a városi vagy 
forgalmasabb falusi helyeken élők alkalmasak médiumul a gyüjtő számára, 
hanem félreeső tanyáknak, magányos majoroknak, telepeknek érintetlen 
maradt lakói. Vannak ugyan e részben is kivételek, mint volt az a sopron-
városi utcaseprő, akitől Bünker Rajnáid adott ki egy nagy kötetet megtöltő 
közlést s általa a legklasszikusabb folklorkötetek egyikével ajándékozta meg 
a világot. 

A gyüjtést is szervezni kell; ma már nem elégedhetünk meg esetenkint 
jelentkező amateurök véletlen zsákmányaival. E tekintetben elég arra utal-
nom, hogy jól felgyüjtött területeink mellett, aminők a palócság, székelység, 
a Balaton vidéke és a mi felejthetetlen Kálmány Lajosunk érdeméből Szeged 
környéke, — számos nagyobb földdarabja van az országnak, ahonnan eddig 
semmi anyagunk nincs, azt se tudjuk a mi munkakörünkben, hogy ott magya-
rok laknak-e vagy sem? Az egész Csallóköz, a Kis-Alföld fel Nyitráig, a Bodrog-
köze, a Duna mente Csepel-szigettől le a Bácska aljáig, a Körösök vidéke, az 
erdélyi mezőség térképünkön mindmegannyi ismeretlen fehér foltok. — E nagy 
hiány pótlását s a gyüjtés rendszeres megszervezését, tudtommal, az Akadémia 
néprajzi bizottsága vette fel munkaprogrammjába. Módot adunk majd a rá 
vállalkozó ifjúságnak, hogy előzetes instrukciók után e nemzeti munkából 
kivegye a maga részét. 

A második teendő a gyüjtött anyag rendezése, műfajok és típusok szerint 
való csoportokba foglalása. Ezt az archivális munkát képzett szakemberek-
nek kell végezniök. Az erre szolgáló kioktatás, a máig ismert anyag áttekintő 
ismeretének nyujtása a kathedra feladata. Itt specialistákat kell kinevelnünk, 
akik tárgykörükben otthonossá válva, magukat művelik tovább. Egyik a 
népművészet ornamentikáját, másik a faragásformákat, harmadik a ház-
típusokat, ismét más-más az időszaki szokásokat, a háztűzhely és családi élet 
motívumait, hiedelmeket és babonás eljárásmódokat, a táncok formáit, nótá-
kat dallam és szöveg szerint, történeti és helyi mondákat, okkult miszticiz-
must, meséket, gyermekjátékokat, közmondástípusokat, mint a nép bölcse-
ségének aforizmáit és í. t. kiki a maga hajlama és kedvtelése szerint vállal-
hatja belőle. — A rendezett anyaggyüjteményekből a legtanulságosabbak, 
a típusképviselők, a legjellemzőbb változatok, mint egy mintakollekció, 
kiadásra is kerülnek kellő jegyzetutalásokkal a kéziratban maradt rokon-
anyagra. — Ha ebben külföldi, bevált minták után indulunk, azt senki rossz 
néven nem veheti: a skandináv szkanzenek, a finn folklorarchivum, az észt 
Eisen- és a mecklenburgi Wossidlo-féle kéziratkollekciók, a sziciliai Pitré 
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eljárásmódja úgy állnak előttünk, hogy mindegyikből a legjobbat és viszo-
nyainknak legmegfelelőbbet átvehetjük tőlük. 

Aki azután e munkatársak közül a maga speciális anyagának kellőkép 
urává lett, önmagától válhatik idővel tárgyának tudósává. Ez a harmadik 
s tulajdonkép a legfőbb lépés. A néptan igazi kutatócélját csak a tudományos 
feldolgozással éri el. A tudomány nem elégedhetik meg a tényleges állapottal, 
adatok s az egész tárgykör megismerésével, neki ezek létrejöttének okait is 
ki kell derítenie; magyarázatát adni, miért alakult ki egy bizonyos jelenség 
ép ebben a formában és nem máskép ; mi volt a ma jórészt érthetetlen s a 
néptől magától sem tudott hagyományformáknak eredeti értelmük és rendel-
tetésük? — Talán sehol nem mered annyi rejtély és homály a tudós elé, mint 
a mi területünkön, de annyi szép megfejtés, érdekes magyarázat sem akad 
talán sehol máshol, mint e téren. A megfejtést kereső utánjárás a tárgykört 
rendkívül kiszélesíti. A nyomozó önkéntelenül rácsábul arra, hogy kereső 
útján kitérjen a szomszédos, majd a távolabbi európai népek hasonló jelen-
ségeire ; ha ezekben sem talál megfejtést, még tovább kell nyomozása körét 
kiterjeszteni. Az eddigi tapasztalatok arra vezettek, hogy helyi hagyomány-
és szokástöredékeinkhez a legtöbb és legmeglepőbb magyarázatokat a primi-
tív népek ethnológiája rejti magában. Ez első pillanatra nem látszik való-
színűnek, pedig a valóság emellett tanuskodik. A köznép u. i. mindenütt 
szivósan ragaszkodik az apáiktól örökölt életformákhoz ; szokásai, hitvilága, 
szórakozó-módjai azoktól eltanult átvételek. Ezek generációkon át adódva 
kézről-kézre, szinte módosulás nélkül, többnyire rendkívül régiségűek, nem-
csak évszázados, de akárhányszor évezredesek ; abból az időből valók, mikor 
még a mi népünk is primitív fokon élt, hasonlóan a mai ősállapotú törzsek-
hez. Míg mi, később belekerülve a kultúra európai légkörébe, a primitív szokás-
módok és hagyományformák eredeti teljességét, reális kapcsolatait a fejlet-
tebb életberendezés folytán elvesztettük, náluk az ú. n. vadembereknél mindez 
épen megmaradt. — Ezekkel a ma szétszórtan élő, a föld legszélsőbb pontjain 
található törzsekkel egy nagy tudomány : az általános ethnologia foglalkozik. 
Bámulatos eredményeket tárt fel már eddig is az emberiség kultúrágainak 
eredetéről, fokozatos kialakulásáról. Voltakép ez a studium magyarázza meg, 
miért vette az emberiség fejlődése ezt az irányt és nem másfélét. Megvilágítja 
az emberiségnek a történelmi idők előtti életét; fénycsóvákat vet az őskornak 
olyan sötét területeire, ahonnan híradást sosem reméltünk. Mindennemű 
kultúrvívmányaink fejlődésfokait csak ezóta látjuk kezdő jelentkezésüktől 
összefüggő sorozatban napjainkig. — A néptannal foglalkozónak ez az álta-
lános ethnologia úgyszólván előiskolája. A népélet bármily jelenségével fog-
lalkozik, ez a studium nyujt neki róla evoluciós képet, általa tudja, hova 
helyezze el a fejlődés folyamatába a kérdéses jelenséget; ez árulja el, régi-e, 
ősi-e, vagy későbbi kultúralakulattal van dolga. 

Igy aztán a néptan tanulmányozójának három studiumban kell otthonos-
nak lennie. Egyik az általános ethnologia, amely az egész emberiségnek a népi-
nél is régibb és egyszerűbb életét tárja fel előtte, másik a mai népi réteg isme-
rete és pedig kettős ágazatban : egyik ág a tárgyi néprajz (szoros értelemben 
vett ethnographia), amely a nép készítette és használta eszközöknek, ruházat-
nak, hajlékberendezésnek, külső és házi foglalkozásnak módjait és formáit 
öleli fel; másik ága : a folklore: mindaz, amit a nép szellemileg termel és annak 
lelkivilágát alkotja ; — e két főstudium mellett a harmadik az általános kultúr-
történetem, amely megmutatja, mi szüremlett alá felső társas rétegekből a nép 
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közé. — Mostanában egy felkapott elmélet azt hangoztatja, hogy minden, 
amit a népnél találunk, felülről került le hozzá s tulaj donképen a nép sok 
különféle korszak műveltségének hozzá leszivárgott elemeit tartja magában. 
Ezt a tetszetős theoriát a szellemtudományok képviselői majdnem egyhangúan 
magukévá tették s ma lépten-nyomon halljuk, hogy a néptan hivatása nem 
is lehet egyéb, mint e lekerült kultúrjavak régiségét, egykori divatának idejét 
meghatározni s ezzel munkája kimerültnek is tekintendő. Nem kell sok bizo-
nyítás ahhoz, hogy a teoriát csak olyan valaki vethette fel, aki néptani problé-
mákkal szakszerűen sosem foglalkozott. A népnek főkép szellemvilágában 
annyi a primitív, őskorbeli eleme, amely felülről, fejlettebb rétegből sosem 
származhatott, hogy ezt az egyoldalú elméletet emiatt nem ugyan elvetni, 
de a maga szűk határai közé szorítani jogunk és kötelességünk. 

Igen tisztelt Hallgatóim! A nagy anyagról és feldolgozás módjairól 
csak vázlatos, rapszodikus képet vethettem önök elé. Fogalmat törekedtem 
nyujtani a néptan studiumának fontosságáról úgy tudományos, mint nemzeti 
szempontból. Sejtetni óhajtottam a problémák horderejét, mellyel foglalkozik, 
a tárgykörnek szinte kimeríthetlen gazdagságát, a studiumnak vonzó, 
szuggesztív erejű természetét. Mindehhez most még a következőket kell hozzá-
fűznöm : Európában tárgyunknak ma 51 egyetemen van tanszéke, Ameriká-
ban nincs egyetem vagy magasabb kollégium, ahol teljes jogú tantárgyként 
ne szerepelne; — van ezeken kívül világszövetsége : a Folklore-Fellowsok 
szervezetében, amely feladatául tűzte ki a kutatóknak a külföldi odatartozó 
anyag szállítását kölcsönös kicserélés útján — s ami legfontosabb : már nem 
egy európai ország, belátva a tárgynak nemzetnevelő, sőt politikai súlyát, 
felvette középiskoláiba a kötelező tantárgyak közé. Ez újításban Anglia volt 
a kezdeményező, követték a skandináv államok, majd Finnország s most 
legújabban Poroszország. Azt hiszem, nem lesz messze az idő, különösen 
Akadémiánk várható agitációjának hatása alatt, hogy a néptan nálunk is 
bevonul a középiskolai oktatásba, amivel hathatósan közre fog segíteni a két 
elkülönült nagy nemzetrétegnek egybeforrasztásában. Ehhez majdan tanerők 
kellenek s én boldog leszek és a Mindenható áldásos megsegítésével tisztemet 
betöltöttnek fogom érezni, ha e tanerők között az elsőket én bocsáthatom 
nemzetem rendelkezésére, 

Solymossy Sándor. 


