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ból a körülményből, hogy a regölés 
göcseji előfordulásán kívül csak a 
székelyek között található meg, Mak
kos László is a közös eredetet, az 
ősi néprajzi összefüggést olvassa ki. 
Előfordul ugyan, hogy a néprajzi 
határok mentén hasonló jelenségek 
fejlődnek ki egymástól függetlenül 
is, de itt a szövegek egyezése ezt a 
föltevést megdönti. Messzebb vezető, 
túllmerész következtetésektől óva
kodva, inkább azzal a lehetőséggel 
számol Makkos László, hogy a regrö-
Iés szokása az egész magyar nyelv
területen ismert volt, csakhogy a kö
zépső részeken feledésbe merült. Erre 
a folyamatra siettető hatással lehe
tett a török hódoltságot szenvedett 
területek elnéptelenedése is. így a 
manapság ugyancsak egyre zsugo
rodó regös terület a szélső pontokra 
szorítkozott. Erre a -nyelvföldrajz
ban jól ismert jelenségre is gondolni 
keíll, nemcsak a tömeges áttelepü
lés re. 

K. B. 
SZENDREY ZSIGMOND: Nét>-

szokásaink lélektani alánjai. Etb-
nographia. 1934. 1—2. szám. 3—19, 1. 

Szendrey Zsigmond tanulmánya 
első kísérlet a népszokások lélektani 
alapjainak a rendszerezésére. Ki
terjedt kutatásokra építette föl dol
gozatát: &7, Ethnngranhia közlemé
nyein kívül á kódexek, leközölt ok
levelek, csíziók, naptárak, a teológiai 
és tudományos irodalom, budapesti és 
vidéki heti- és napilapok, a szépiro
dalom hitelt érdemlő néprajzi anya
gát, a Néprajzi Múzeum gyűjtését 
és a saját kezelésében levő, körül
belül 25 ezer cédulánvi magyar nép
szokás- és nénhitgyüjteményt vizs
gálta, végig. Rendszerezése az át
tekinthetetlenül óriási anyagot a kö
vetkező főcsoportokra osztja: 1. ana
lógiás alakulások, mint a „hasonlót 
hasonlóvaF-elgondolás, a szimbo
likus analógia állandósult formái, a 
szuggesztió stb.; 2. összekötő ós oda
idéző szokások; 3. a kívánságok 
érintéssel való átvitelei és 4. meg

szerző és távoltartó jellegű, védekező 
eljárások. Az egyes csoportokat 
Szendrey Zsigmond a példák százai
val teszi szemléletessé. 

K. B. 
DE. SZILÁDY ZOLTÁN: A bronz

kori csörgőtől a Mmestojásig. Ter
mészettudományi Közlöny. 67. kötet. 
1935. április 1—15. 153—159. 1. 

Nemrégiben Bián, egy őskori tűz
hely törmelékei közül került ki 
tojásnyi nagyságú eserépcsörgő, ame
lyet Szilády Zoltán rövid tanulmá
nyában leír. Egykor játékszer, gye
rek-csörgő lehetett; a régészek véle
ménye szerint a bronzkorból szár
mazik, tehát időszámításunkat 4000 
évvel megelőző kor emberének a ké
szítménye. Alakja madár-formát utá
noz ós. oldalait berovátkált borda, 
két gereblyealak meg kis keresztek 
díszítik. A biai csörgőt Szilády Zol
tán a lapp sámánkodás szertartásai
hoz tartozó csörgőkkel veti össze, 
díszítményeit pedig — amelyek az 
újkori babona maradványai közt is 
szerepelnek — kínai népművészeti 
emlékeken, turkomán szőnyegeken és 
magyar hímestojásokon találja föl: 
ez megengedi az ősi örökletesség föl
tételezését. 

K. B. 

4. Társadalomtudomány. 

BOLDIZSÁR IVÁN: Egy pesti 
bérház szociográfiáiá. Magyar Kul
túra, 1935. 101—107. 1. 

Érdekes kísérlet a magyar város 
szociális arcának ábrázolására. Azt 
a kérdést veti fel, alkot-e szociális 
közösséget az a 143 lakó, akiket egy 
pesti bérház keretei foglalnak egy
ségbe. Rendkívül jellemző adatai 
valóban az élet példáin szemléltetik 
a magyar élet súlyos baját: azt, hogy 
amíg a. munkás és a paraszt köny-
nye-n és szívesen alkot közösséget, 
mert képes rá, a polgár nem képes a 
bérházban közösséget alkotni, mert az 
utóbbi 70 év a polgárságot teljesen 
atomizálta s szociális hajlandóságait 



218 

alapjában rendítette meg. Egészen 
megdöbbentő a bérházban élő csalá
dok belső életének rajza, amelyben a 
legelemibb társadalmi csoport bom
lását a hétköznap példáin illusztrálva 
szemlélheti az olvasó. A bérházban 
csak é cselédség között bontakozik ki 
valamelyes szociális összetartozás-
érzés, a cselédség azonban az alkal
mazottak állandó változása és az ál
talános emberi irigység mérge foly
tán nem tud igazi közösséggé formá
lódni. Végeredménye: „a mai élőt a 
közösségek kialakítása felé törek
szik; a bérház szociográfiája meg
mutatja, hogyan nem lehet közössé
geket létrehozni". g j 

GESZTELYI NAGY LÁSZLÓ: A 
csaiádi élet válsága a falun és a ta
nyán. Magyar Gazdák Szemléje^ 1934. 
évf. 10. sz. 

Kérdőívek alapján készült érdekes 
szociográfiai tanulmány, melyeket a 
szerző kisgazdákhoz és mezőgazda
sági munkásokhoz, valamint >a falusi 
értelmiséghez intézett. Eredménye: a 
családi élet válsága nem csupán a 
magyar középosztály szomorú tünete 
többé, hanem a magyar paraszt-
rétegre is átterjedt, A kérdőívek 
szerint a bajok okai, hogr aházasság 
legtöbbször puszta érdekből kötött 
szerződés, hogy falusi népünk vallás
erkölcsi élete megrendült s az értel
miség, sőt az egyháziak részéről se 
mindenkor kapja meg a szükséges 
vezetést, hogy nagy a nyomor, hogy 
a szülők a fiukat gavallérnak s a 
leányukat kisasszonynak nevelik 
mégis stb. Mindezekhez járul, hogy 
a falusi fiatalság és az idősebb nem
zedék birtokpolitikai okokból is 
szembenállnak: a fiatalok sokszor 
évtizedeken át dolgoznak az időseb
bek földjén, vagy máskor a szülőket 
üti el a birtoktól idő előtt a fiatalab
bak haszonlesése. Van száz holdas 
gazda is, akinek nem fáj gyerme
keit cselédsorban látni, unokáit pe
dig menhelyeken. Mindezen bajokat 
csak széleskörű nevelés, komoly falu-
munka orvosolhatja, S. I. 

BODOR ANTAL: A falukutatás 
vezérfonala, Bp. (Magyar Társaság 
Falukutató Intézete) 1935. 64. 1. 

Abban a falukutatási lázban, amely 
Magyarország fölött végigsöpör s 
amely egyelőre inkább pro gramma
tikus iratokban, mint egyes helyek 
portréjának ábrázolásában nyilvá
nul meg, minden bizonnyal hasznos 
kis kalauzt jelent Bodor Antal fü
zete. Bevezetésül a falukutatás álta
lános történetét adja, majd pedig 
végigvezet azokon a szempontokon, 
amelyek a kutató munkában fel
merülhetnek, amelyeken át a falu 
belső lényegét megragadni véli. Rend
kívül nagy gonddal sorakoztatja fel 
a tennivalókat, inkább teljességre tö
rekedvén, mintsem e teendők fontos
ságának arányában. Annak a: kezé
ben, aki egyszer komolyan farkas
szemet kíván nézni a helységkutatás 
teendőivel s akinek gondja a minden 
nemzet, alapját, g-erincét szolgáltató 
falú, bizonnyal jó kis útmutatásul 
szolgál, 
£ : " S. I. 

FAMVAS BÉLA: A magány szo
ciológiája. Társadalomtudomány XV. 
évf. (1935.) 18-37. I. 

A lélektan és társadalomtudomány 
az utolsó évek folyamán mind1 na
gyobb figyelmet szentel a magány 
problémájának, a modern ember e 
tipikus élményének, amely elsősor
ban a nagyváros lakói között isme
retes. Hamvas Béla érdekes tanul
mánya felsorakoztatja a magány 
ama típusait, amelyek a mai társa
dalmi és világnézeti helyzetünk mel
lett legryakrabban adódnak elő. Ezek 
egyfelől a kényszerű magány élet
formái: a betegség és neurózis, vala
mint a gonosztevő magánya; azután 
az individuális összeférhetetlenség 
kettős típusának, a „krakéler"-nek és 
a társadalmon-kívüliségbeu kéjelgő 
szociális lélek magára-hagyatott
sága. Mindezek éles ellentétben álla
nak a heroikus, a hősi magánnyal, 
amely a közösiségben, levő alaeso-
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nyabb szellemiséggel, ízléssel1 esz- könyvnek jelenleg már a második ki-
ményi okéból helyezkedik szembe. A adása fut, az első kiadás öt hónap 
tanulmány hangoztatja, hogy a ma- alatt teljesen elfogyott. 
gányosság a mai ember életének . g / , 
egyik súlyos problémája, amely elől 
a természetbe, vagy könyvbe meneti--- ORTUTAY GYULA: A magyar 
kül, a nélkül, hogy az emberi lélek ^fytykut.atás új útjai. Vigília. I I . kö-
mélyén kielégítetlen égő szociális 
szomjúságra, amely örök emberi tu
lajdonság, orvosságot találna. 

s. r. 
MIHELICS VID: A szociális kér

dés és a szocializmus. Bp. 1935. 136. 1. 
Eendkívül alapos kis kalauz a ma

gyar középosztály, elsősorban a ve
zetésre hivatott, a néppel közvetlen 
kapcsolatot tartó személyek számára, 
amely könnyed formában ismertet 
meg a marxizmus társadaloms'zemlé-
letével és kritikájával. Abban a küz
delemben, amely Európa-szerte fo
lyik egy jobb- és baloldali társadalom
politika között, az eszmék kibontako
zásának és á szociáldemokráciával 
való végleges leszámolásnak legfőbb 
akadálya éppen az, hogy Marx és 
követőinek tanítása nem áll tiszta 
körvonalakban a harcban résztvevő 
konstruktív tényezők előtt. Mihelies 
Vid könyve a magyar nyelvű szak
irodalomban így régen érzett hiányt 
pótol. De más vonalon is sokat nyüjt 
afl olvasónak: nem puszta ismerte
tés, hanem a szocializmus alapos bí
rálata is egyben a könyv, amely fel
sorakoztatja a tudomány és gyakor
lat megcáfolhatatlan érveit az osz
tályharc, a történelmi materializmus 
és a marxista jog- és társadalom
elmélet s a mindezek mögött lap
pangó világfelfogás cáfolatára. A 

tet, 109—125. 1. 
A magyar falukutató munka ifjú 

vezére e komoly és fontos írásban 
mintegy a tudományéig falumunka 
módszertanát nyújtja. Kegyetlen szi
gorral veti szemünkre a falukutatás 
elhanyagoltságát, azt a megszégye
nítő tényt, hogy a szegedi egyetem 
volt német lektora volt kénytelen 
szorgalmazni a magyar falu portré
jának felvázolását, miailatt például 
Romániában D. Gusti vezetése alatt 
rég komoly és eredményes gyűjtő 
munka f-dvik. Számol a kutatás 
mai nehézségeivel: azzal, hogy súlyos 
helyzetünkben nehéz tárgyilagosnak 
lennünk, hogy a mai falu forrongó 
átalakuló társadalmi egység, s végül 
hogy a falukutatás nem vállalkozha-
tik csak részleteknek megoldására, 
az egészet kell igényelnie (hiszen 
példúul a falu nótakincsét nemcsak 
a népdalok, hanem a várostól ellesett 
slágerek és katonanótá.k is jellem
zik!) A nagy cél „a falu valóság-egé
szét objektíven megragadni". Vizs
gálni kell 1. a falú szerkezetét, tár
sadalmi, népi, foglalkozási, hitfeleke
zeti strukturáltságát, amely egyben 
néprajzi strukturáltságot is jelent; 
2. be kell mutatnunk ez életformáló 
tényezők működését, funkcióját a 
falu életében. 

S. I. 




