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Kutatási irányzatok, módszerek a 20. századi etnológiában 

 

Javasolt szakirodalom: 

BICZÓ Gábor (szerk.) 

 é. n. Antropológiai irányzatok a második világháború után. Debrecen, Csokonai Kiadó (N. 3359.) 

KASCHUBA, Wolfgang 

 2004 Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, Csokonai Kiadó  

KÓSA László 

 2001 A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, Osiris Kiadó 

 

1. A romantikus mitologizáló felfogás 20. századi továbbélése 

- A szemlélet lényege az ősiségkeresés, az archaikus kultúrelemek iránti romantikus lelkesedés. 

A figyelem kizárólag a kereszténység előtti pogány hagyományvilág kutatására, a keleti gyökerek 

feltárására irányul, az egyéb művelődéstörténeti összefüggések kutatása háttérbe szorul. 

- Ilyen értelmezési keretben kutaták például a következő erdélyi néprajzi jelenségeket: 

- ősi istenalakok (pl. Babba Mária) és pogány kori hiedelemlények; 

- a díszítőművészet egyes motívumai, jelképei: pl. fejfák és egyéb sírjelek, székelykapuk 

jelképvilága, templomok külső és belső freskói, használati tárgyak (pl. sótartók, lóporszaruk, 

kályhacsempék) díszítményei stb. 

- a csíksomlyói pünkösd hajnali napvárás rítusai stb. 

- egyéb vallásos népszokások (pl. betlehemes játék, óévbúcsúztatás, farsangi játék, Szent 

János napi angyalozás stb.)  

 

2. A pozitivista (leíró) módszer és tudományeszmény a 20. században 

- Cél: leírás, extenzív gyűjtés, hagyomány- és értékmentés a megörökítés révén 

- Módszerek: 

  a) empirikus adatgyűjtés, majd rendszerezés 

b) leíró jellegű bemutatás (az értelmezés háttérbe szorul) 

c) a kutatás végső célja a monografikus jellegű feldolgozás (tájegységi, műfaji 

monográfiák, kézikönyvek, szótárak stb.) 

- Fontosabb kézikönyvek, szótárak  

 A magyarság néprajza I–IV. Budapest, 1933–1937. 

Magyar Néprajz I–VIII. Budapest, 1988– 

- Tartalma: I.: táji-történeti tagolódás, tudománytörténet, II–IV.: anyagi 

kultúra, V–VII.: szellemi kultúra (folklór), VIII. társadolomnéprajz 

 Magyar Néprajzi Lexikon I–V. Budapest, 1977–1982 

- A népi kultúra hagyományos megjelenési formáit tükrözi, kb. az 1900 körüli 

állapotot. Felöleli a magyar néprajz teljes területét. 

- A címszavak után könyvészetet találunk. 
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 Magyar Népzene Tára I–XI. Budapest, 1951–2011. Szerk. Bartók Béla, 

Kodály Zoltán, Domokos Mária stb. (nem lezárt sorozat!) 

- Bartók és Kodály 1913-as terve alapján megvalósult sorozat.  

 - Az első öt kötet az emberélet fordulóihoz valamint a naptári év ünnepeihez 

kapcsolódó, azaz alkalomhoz kötött dalokat közöl. A 6. kötettel kezdődött el 

a típusokba rendezett strófikus dallamok közreadása. 

 Magyar Néprajzi Atlasz I–IX. Budapest (1988 után). Szerk. Barabás Jenő. 

- kartográfiai módszer   

- A népi kultúra reprezentatív elemeit térképlapokon mutatja be a 

nyelvterület egészén, helyi előfordulásokban, sematikus jelekkel. – 

Tájegységeket, néprajzi csoportokat reprezentáló kutatópontjai vannak. 620 

térképlap van a kiadványvban. Módszere: kartográfiai módszer. 

 - Kb. 1900 körüli állapotokat tükröz. 

 - Első terve 1933-ból. Az 1959 után folytatott anyaggyűjtés során 420 

kutatópontról (ebből 160 az elcsatolt területeken) többmillió adat, 30–40 ezer 

fénykép és rajz gyűlt össze. 

 - Módszertana vitatott: pl. a reprezentativitás kérdése, a kultúra 

változása stb. – Előnye: összevethetőség, tárgyszerűség stb.  

 Magyar Népmesekatalógus I–IX. 

b) Műfaji monográfiák 

- pl. kötetek az erdélyi tájak népművészetéről (Dr. Kós Károly–Nagy Jenő–

Szentimrei Judit) 

- pl. Kallós Zoltán (szül. 1926.) szöveg- és dallamközlései (Balladák könyve, 

1970.)  

 c) Leíró jellegű tanulmányok, adatfeltárás 

- Pl. Faragó József (1922–2004) munkássága (Balladák földjén, Ismét a 

balladák földjén, Ószékely népballadák, Csángómagyar népballadák stb.)  

- Hangoztatott hitvallása: „Egy feltárt adat képes megdönteni a 

legtetszetősebb elméletet.” 

 

3. Pszichologizáló irányú kutatások: szimbólumelemzések 

 - Kiindulópont: a népi kultúra egy belső pszichikai valóság tárgyiasult szimbóluma. 

 * Róheim Géza (1891–1953) 

   - A freudi pszichoanalitikus irányzat képviselője. 

  - Fontosabb munkái: Magyar néphit és népszokások (1925); A bűvös tükör (1984, 

válogatás a tanulmányaiból) 

* Lükő Gábor (1909–2001) 

 → A szimbolikus világkép kutatása: a magyar lélek „formáinak” a keresése.  

  - Főműve: A magyar lélek formái. Budapest, 1942. 
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Bővebben lásd: A magyar vallási néprajzi kutatások története – irányzatok, módszerek 

 

4. A népi vallásosság kutatása 

- Összetett módszerekkel (néplélektan, művelődéstöténet, egyháztörténet stb.) történik. 

* Bálint Sándor (1904–1980) 

 - A magyar vallási néprajz megalapozója. 

  - Fontosabb munkái: Karácsony, húsvét, pünkösd (1973); Ünnepi kalendárium. I–II. 

(1977); Búcsújáró magyarok (1994, társszerző: Barna Gábor)  

 

Bővebben lásd: A magyar vallási néprajz tudománytörténete – irányzatok, módszerek 

 

5. A funkcionalista módszer és szemlélet 

- Szemléleti lényege: A társadalom és a kultúra a részek összefüggésének rendszerében létezik. 

Vizsgálja a belső kapcsolódásokat, valamint a kultúra viszonyát a külső környezethez. 

- Bronisław Malinowski (1884−1942) brit etnológus vezeti be az etnológiába a funkció 

alapfogalmát: minden intézmény, amely valamilyen szükségletet elégít ki, rendelkezik valamilyen 

funkcióval (pl. a család védi az egyént). Kidolgozza a funkcionális szükségletek rendszerét 

(biológiai, társadalmi, vallási stb. funkciók). A kultúra összetett organizmus, amelynek intézményei 

(rögzített viselkedési normák) hozzájárulnak az organizmus fenntartásához. A funkcionalista 

kutatók figyelme a részek egymásra hatása és a társadalmi jelenségek összetett, egymás általi 

meghatározottságára irányul. – B. Malinowski szerint a vallásos rítusok funkciója az, hogy a 

résztvevők félelmét megszüntessék, illetve hogy kiváltsák a katarzist, tudatosítsák az összetartozás 

élményét stb. 

- A módszer egyik legjelentősebb magyar képviselője Gunda Béla (1911−1994), aki 

1943−1949 között a kolozsvári néprajzi tanszék professzora volt. Funkcionalista szemléletet 

érvényesítő munkái: A funkcionalizmus kérdése a néprajzban (Kolozsvár, 1945.); Munka és kultusz 

a magyar parasztságnál (Kolozsvár, 1946). 

 

Ekkor jelent meg K. Kovács László monográfiája a kolozsvári hóstátiak halottkultuszáról és 

temetkezési szokásairól (Kovács L. 1944). 

Ugyancsak funkcionalista szemléletet érvényesítettek a legfiatalabb néprajzos nemzedékhez 

tartozó Antal Árpád és Faragó József népi betlehemes játékokról írott tanulmányai is, amennyiben 

a népszokást a szokást éltető társadalmi kontextussal együtt igyekeztek bemutatni. (Antal Á. 1946, 

Faragó J. 1947, 1949, 2001). 

 

6. Az antropológiai szemlélet a néprajztudományban 

Szakirodalom 

BOGLÁR Lajos 
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 2005 A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Budapest, Nyitott Könyvműhely 

Kiadó 

BOGLÁR Lajos (szerk.) 

 2004 „Így kutatunk mi...” Az antropológiai terepmunka módszereihez. I-IV. Budapest, Szimbiózis 

 

- Irányzatok: angolszász szociálantropológia, kulturális antropológia, történeti antropológia, 

vizuális antropológia stb. 

 - Fő irányelvei:  

a) komplex kultúrafelfogás: a kultúra összetett egész, minden hozzátartozik; 

b) holisztikus kultúrakutatás: a jelenségek csak egymással való összüggésükben 

vizsgálhatók, nem önmagukban (pl. szellemi és anyagi kultúra nincs egymás nélkül); 

c) a terepmunka fontossága: nincs érvényes tudományos tapasztalat megfigyelés 

nélkül; 

d) mikroantropológiai vizsgálatok: csak kisközösségeket lehet megvizgálni és 

elemezni, óvakodni kell az általánosításoktól (→ nem írnak „monográfiákat”); 

e) kulturális relativizmus: mindent a saját kontextusában kell értelmezni, nem pedig 

külső szempont (pl. esztétikai relevancia, ideológiai elváráshorizont stb.) alapján értékelni. 

 - Fő kutatási területek: identitásvizsgálatok, etnicitás kérdése, mentalitás, migráció stb. 

 * A vizuális antropológia  

- Kutatási tárggyá a látvány válik, aminek összetett, antropológiai értelmezését 

igyekszik megvalósítani. A látvány-jelenségek komplex vizsgálatába bevonja a 

modern technikai eszközöket (pl. fényképezőgép, kamera). 

- Kunt Ernő (1948–1994) a magyar vizuális antropológiai kutatások megalapozója 

(pl. miskolci tanszék). Munkái: Az utolsó átváltozás (1987); Az antropológia keresése 

(2003 – posztumusz tanulmánykötet) 

 

7. Formalista irányzatok. A strukturalista etnológia 

- A formalista irányzatok (orosz formalizmus, strukturalizmus, szemiotika stb.) a 20. század 

középső harmadában hatottak a leginkább. Formai vizsgálatok kerültek előtérbe a tartalom rovására. 

- A módszer főleg szöveges műfajokra, díszítőművészetre stb. alkalmazható, társadalmi 

megnyilvánulások, vallásos jelenségek stb. kutatására kevésbé. 

- A világérzékelés dualista szemléletén alapul a strukturalista módszer a nyelvészetben 

(Ferdinand de Saussure). Az etnológiában fő képviselője Claude Lévi-Strauss, aki strukturalista 

módszerét a mítoszok dualisztikus szemléletére alapozza.  

 

Bevezetés: Az arisztotelészi jelfelfogás elutasítása 

Az európai gondolkodásban az arisztotelészi antik filozófia óta létezik az a dualisztikus 

szemlélet, amely szembeállítja a tárgyat (objektív valóság) és a tárgyra reflektáló alanyt (szubjektív 

értelmező). Descartes-nál a megismerés folyamatában az alany (cogitans), a tárgy (cogitatum) és a 



 5 

reflexió aktusa (cogito) alkot egyetlen egységet. Az arisztotelészi hagyomány szerint többszörös 

tükrözéssel állunk szemben: a dolgok lényegét a megismerés tükrözi, a nyelv pedig tükrözi a 

megismerés lényegét. Ezt a tételt azonban már a görög szofisták is tagadták. Gorgiász mondta: „Ha 

van lét, akkor az az ember számára megragadhatatlan, és megismerhetetlen, s ha mégis 

megismerhető, akkor nem mondható el, és nem közölhető” (Szőnyi 2004. 48.) 

↔ A 20. századi modern idealista (neoplatonista) filozófiai rendszerek és jelelméletek az 

arisztotelészi hagyománnyal szembehelyezkedve elutasítják az objektum–szubjektum, illetve a 

valóság–jel dualizmusát: 

A strukturalizmus fő ismeretelméleti alapelve: „minden strukturalizmusban [...] megtalálható a 

belső megérthetőség eszménye, mely azon a posztulátumon alapszik, hogy valamely struktúra 

önmagában is elegendő ahhoz, hogy megragadjuk, és nincs szükség rá, hogy mindenféle, a 

természetétől idegen elemhez folyamodjunk.” (Jean Piaget 1968. − Idézi: Severi 149.) → szintézis 

lehetséges: a struktúrák egyetlen általános episztemológiája − Ez divattá tette egy időben a 

strukturalizmust. 

 

Tudománytörténeti előzmények 

a) Goethe és az ősforma 

- Goethe A növények metamorfózisáról c. művében az élő szervezetek formájának megfigyelését 

tűzi ki célul. Fő tételei: 1. Minden élő szervezet egységes egész, amelyet nem lehet visszavezetni 

alkotóelemeinek összességére. 2. Fejlődése során minden élő szervezet a saját implicit fejlődési 

lehetőségeit követi. 

- Vannak ősjelenségek (Urphaenomena), amelyeknek okát hiába keressük. Ezen túl nem mehet a 

megismerés. (Aki ezen túl akar menni, ahhoz a gyermekhez hasonlít, aki megnézi magát a tükörben 

és utána megnézi, hogy nincs-e mögötte valaki − írja Goethe Eckermannhoz. (Severi, 157.) → 

univerzális egyensúly, rend → Az élőlényt az élettelen tárgytól épp az különbözteti meg, hogy 

fejlődési folyamata során minden új eleme beépül egy koherens egészbe; a „részek” csak az egész 

által léteznek; mindenféle oksági magyarázat csak széttördelheti a totalitást. − Goethe írja: „semmi 

sincs az élő természetben, ami ne lenne beírva valamiféle egészbe. [...] Az a feladatunk, hogy 

megtaláljuk közöttük a kapcsolatokat.” (Severi, 158) 

- A padovai botanikus kertben 1786-ban: minden növényi forma egyetlen növényre vezethető 

vissza. Arra gondol, hogy valahol Itáliában fölfedezhette volna az ősnövényt, ami egyesíti magában 

az összes növényfaj elvont és általános modelljét. (Severi, 159) = az egész elsődlegessége a 

részekkel szemben. − A növényi fejlődés nem egyéb mint egy adott forma terjeszkedésssel történő 

szaporodása. Más szóval: a fejlődés mindig egy belső logikát követ. 

- Goethe színtana: a színek észlelés nyomán alakulnak ki: a szín a fizikai jelenségek és szem 

együttműködésének eredményeként alakul ki. − Pl. homályban, álomban is érzékelhetünk színeket. 

A színek természetét kizárólag természeti törvényekkel nem lehet megmagyarázni. A szem és a 

valóság kölcsönhatásaának eredményeként az észlelt képek deformálódnak. (Lásd ábrák: Severi: 

165., 169. old., 170. old. old.) − Sőt: az anyag önmagában semmiféle színnel nem rendelkezik, csak 
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a szem ruházza fel színnel. „Minthogy a szín a szellem és az anyag kölcsönhatásának eredménye, 

nemcsak a természeti erők működését tükrözi, hanem magának az emberi szellemnek a természetét 

is.” Ez már ősjelenség (Urphaenomenon). → Goethe nem a fizikai jelenségeket kutatja, hanem az 

észlelés természetét. Ezért elméletének nagy hatása volt a pszichológiára és a művészettörténetre. 

(Severi, 167) 

- Minden kultúra kialakítja az észlelés formáit. (Pl. Severi, 170. old., ábra: négyzetet „akarunk” 

látni!) − A modern pszichológia szerint az alakzatok minden kultúrában általános érvényűek. (Vö.: 

Nyíri Kristóf a képi gondolkodás „sziklaalakzatairól”
1
.) 

 

b) Heinrich Wölfflin (1864–1945) művészettörténeti felfogása 

- Főműve: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori 

művészetben. Budapest, Magyar Könyvklub, 2001. 

- Elutasítja, hogy a műalkotást saját szerveződésén kívüli kategóriákkal magyarázzunk meg: 

„művésznevek nélküli művészettörténet” = Megszabadultunk a szubjektivitástól. − „A képek 

történeteét és formai szabályosságaik tanulmányozását következésképpen úgy kell felfogni, mint az 

emberi látás lehetőségeinek rendszeres felderítését.” (Severi, 171) 

- A stílus formális értelmezése: a stílus a kor kifejeződése. → Paradigmarendszereket alkalmaz 

egy-egy kor stílusának értelmezésére (pl. reneszánsz, barokk stb.). A stílus öntörvényű: = „nevek 

nélküli művészettörténet” – Vö. Riegl Kunstwollenje is egy általános korszellem 

„művészetakarása”.  

- A tartalom és a forma szétválasztása: a forma a korszellem által meghatározott üres edény. 

(Lásd: Białostocki, 129–130., Sz. 80.) 

- A Kunstwollen E. Panofskynál: – Panofsky a művészettörténet Saussure-je, ti. kitágította, 

történetietlenné tette a Kunstwollen (művészetakarás) fogalmát: a kor formalista felfogásának 

megfelelően a Kunstwollen nála a priori forma (vö. neokantianizmus), tehát a képek szerkezete 

valamiféle nyelvtani szabályok szerint olvasható (vö. Saussure). − A perspektíva mint szimbolikus 

forma. (Białostocki, 136–138.; Szőnyi, 81–82.) 

 

c) A strukturalista nyelvészet 

- Ferdinand de Saussure és a Prágai Nyelvész Kör (Trubeckoj, Roman Jakobson) → a struktúra 

fogalma a nyelv (langue) és a beszéd (parole) különbségtételéből kiindulva nyer értelmet. A 

különbséget így határoza meg Saussure: „A nyelvezetet vizsgáló stúdiumnak két fő része van: az 

egyiknek, a lényegesnek tárgya a nyelv, amely lényegében társadalmi és az egyéntől független; ez a 

stúdium kizárólag pszichikai jellegű; a másiknak, a másodlagosnak a tárgya a nyelvezet egyéni 

része, vagyis a beszéd, a hangképzést is beleértve: ez pszichofizikai természetű.” (Saussure 1967. − 

Idézi: Severi, 151−152.) → „egy hang jelentéstani értéke egészében egy rendszer által határozható 

                                                 
1
 Lásd: Müllner András: A hiányzó láncszem: a posztmodern képelmélet reprezentációkritikája. 

Apertúra 2006. Online: http://apertura.hu/2006/tel/mullner 
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meg” (uo. 152). „minden struktúrát a fonológiából kölcsönzött bináris oppozíciók sorozatával 

szokás meghatározni” (uo. 152).  

- Roman Jakobson szerint a nyelvészetnek a nyelvi rendszerek belső fejlődésének 

törvényszerűségeit kell követnie: a mélyben meghúzódó morfológia evolúciáját kell vizsgálni. 

(Severi, 162) (Vö: Goethe a növények fejlődéséről) „Valamely nyelv fejlődése tehát valamennyi 

elméletileg lehetsélges transzformáció közül csak azokat fogja kiválasztani, melyek struktúrájában 

implicit módon benne vannak.” (uo. 162) Tehát a diakrónia nem változások véletlenszerűsége, 

hanem szükségszerűség.  

 

d) Az orosz formalizmus 

- Egy nagy előd: V. J. Propp: A mese morfológiája (1928.) – Morfológiai elv szerint történik a 

mesék tipologizálása. Fő tétele: szerkezetileg minden varázsmese egytípusú, azaz csak „egyetlen 

mese” van. Narratológiai vonatkozásban nemcsak a népi epikumokra alkalmazható, hanem például a 

populáris kultúrára is. 

 

Claude Lévi-Strauss (1908−2009) elmélete és módszere 

Szakirodalom: 

HALLER, Dieter 

 2007 Atlasz. Etnológia. Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 

BOHANNAN, Paul–GLAZER, Mark (szerk.) 

 2006 Claude Lévi-Strauss. In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, Panem Kft., 

573–671. 

SEVERI, Carlo 

 1994 Struktúra és ősforma. In: Descola, Philippe–Lenclud, Gérard–Severi, Carlo–Taylor, Anne-
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Fontosabb művei: 

 1949 Les structures élémentaires de la 

parenté. Paris [A rokonság elemi struktúrái] 

 1955 Tristes Tropiques. Paris (Magyarul: 

Szomorú trópusok. Budapest, Európa 

Könyvkiadó, 1979.) 

 1958 Anthropologie structurale. Paris 

(Magyarul: Strukturális antropológia. 
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 1962 La pensée suvage [A vad gondolkodás] 

 1964–1971 Mythologiques (A sorozat négy műve: Le cru et le cuit [A nyers és a főtt], 1964.; Du 

miel aux cendres [A méztől a hamuig], 1967.; L’origine des maniéres de table [Az étkezési 

szokások eredete], 1968.; L’homme nu. [A meztelen ember], 1971.) 

 1971 A struktúra fogalma az etnológiában. In: Ferge Zsuzsa (szerk.): Francia szociológia. 

Budapest, 261–276. 

 

- Többször nyilatkozta, hogy saját „történeti gyökereit” Goethe természetfilozófiájában találta 

meg. (Severi, 176) A kultúra minden jelensége kapcsolatok szövevényének (egy adott, specifikus 

struktúrának) a kifejeződése.  

 

- Jelelméletének fő tételei:  

a) A kultúra rendszerszerűen működik, ezért egy kulturális elem megváltozása a rendszer 

egészére hatással van. A rendszerszerűségnek az a magyarázata, hogy egy-egy kultúra alapját 

mindig egy adott belső struktúra képezi, ami a kultúra minden jelenségében, így az etnológus által 

megfigyelhető jelenségekben is tetten érhető. (Vö. Haller, 53.)  

b) Csak a kulturális jelenségek formája kutatható, maga a belső struktúra nem figyelhető meg. 

A belső struktúra a tudattalanban van elrejtve, empirikusan nem megfigyelhető. A struktúra tehát 

„csak” mentális (szimbolikus) természetű elméleti modell. Egy-egy kultúra lényegét jelentő 

struktúrát csak különleges technikákkal lehet feltárni, ez az ún. struktúraelemzés módszere. – Tehát 

ugyanaz a platonikus szemlélet, mint a strukturalista nyelvész Saussure-nél: a hangsúly az 

állandónak tekintett langue-on van az instabilnak felfogott parol-lel szemben. A langue a „Nagy 

Őseredeti Jel”. → A struktúraelemzés módszere végül is az absztrakción (modellalkotáson) alapszik, 

nem pedig az egyes konkrét jelek vagy jelkapcsolatok elemzésén. 

A tudattalanban elrejtett „struktúra”, „modell” megfeleltethető Platón ideáinak és C. G. Jung 

archetípus fogalmának.  

c) A strukturalizmus elemző módszerének lépései (lásd: Haller, 53.): 

1. megfigyelés és leírás = Az etnológus elkülöníti a vizsgált társadalmi jelenséget, majd minden 

lehetséges adatot összegyűjt a kulturális jelenség társadalmi szerepére, helyére vonatkozóan 

2. modellalkotás = az összegyűjtött adatok alapján megalkotjuk a lehető legegyszerűbb, a 

lényegre leginkább koncentráló modellt, amely által az illető jelenség megmagyarázható 

3. a modell ellenőrzése = a modell összevetése a rendelkezésre álló néprajzi adatokkal; a modell 

korrigálása, az ellentmondások felszámolása 

4. a modellek logikai összevetése, a modellek mögött meghúzódó struktúrák leírása = a 

modellek által meg kell keresni a kulturális rendszer nem változó alapelveit, el kell jutni a rendszert 

működtető szellemi struktúrákhoz, amelyek a modellek mögött vannak. Ezek a struktúrák a kultúra 

működésének generáló mátrixai. 

d) Az összes emberi kultúrának ugyanaz az alapstruktúrája (ez abból adódik, hogy az emberi 

agy biológiai funkciói mindenhol azonosak), de az alapstruktúra az egyes kultúrákban külömnböző 
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módon jelenhet meg. „A strukturalizmus a kultúrák összehasonlításán a struktúrák összehasonlítását 

érti.” (Haller, 53.)   

e) A jel és valóság kapcsolata nem természetes, nem adottság: a jel funkciója kizárólag a többi 

jellel való kapcsolatától és a bináris oppozíciók által képzett különbözőségétől függ. Minden fontos 

kulturális jelenségnek létezik egy kiegészítő ellentéte (férfi−nő, főtt−nyers, fekete−fehér, fent−lent, 

bal−jobb, törzsi−törzsön kívüli stb.), ami a kategorizálás alapmintája. – Ez a strukturalista 

jelszemlélet már Cassirernél jelen van: nyelvről csak akkor beszélhetünk, ha már nem a nyelvi jelek 

által keltett érzéki benyomásokra figyelünk, hanem a jelenteni akarás mozzanatára (pl. a hang 

fizikai jellemzői nem lényegesek, hanem a másik hangtól való különbözősége a fontos, ami jelentést 

hordoz). 

- Példák: 

 Az anyai nagybácsi által betöltött szerep értelmezése a rokonsági rendszerben: a személyi 

kapcsolatok terén a lehetséges emberi magatartások ugyanolyan sokfélék lehetnek, mint a 

hangok fizikai jellemzői. De az a fontos, hogy a lehetséges magatartások közül a kultúrában 

minek tulajdonítanak jelentőséget és hogy ezeket hogyan kombinálják (pl. anyai 

nagybácsi−unokaöcs viszonylatában (lásd: Severi, 176−182. old.) A fő kérdés mindig az, hogy 

melyek a kombináció törvényei. Megállapítja a pozitív és negatív magatartás-kombinációk 

típusait. 

 Az Oidipusz-mítosz strukturális elemzésében. (Lásd: Haller, 52.).  

 

Összegzés: a strukturalista jelelmélet (szimbólumértelmezés) 

- A strukturalisták – mindenekelőtt Ferdinand de Saussure, Ingarden – számára a jelrendszer 

függetlenedik az ún. „külső valóságtól”. A strukturalisták számára a jel és jelölt kapcsolata nem 

egyszerűen „természetes adottság”. Szerintük nem lehet „jelről” és „valóságról” mint jelöltről 

beszélni, ugyanis „a jel funkciója kizárólag a többi jellel való kapcsolatától, illetőleg a bináris 

oppozíciók által képzett különbözőségétől függ”. (Szőnyi 2004. 45.) 

- A saussure-i strukturalizmus langue koncepciója párhuzamba állítható a transzcendentális 

tudatot tételező idealista, neoplatonista tanításokkal, amennyiben Saussure felfogásában az 

állandónak, öröknek tekintett langue sem más, mint egy Nagy Őseredeti Jel, ami állandó, és amit az 

instabilnak felfogott parole révén csak megközelíthetünk. (vö. Szőnyi 2004. 47.)  

- A strukturalizmusban az Egész mindig elsődleges a Résszel szemben. Az Egész formaként 

válik érzékelhetővé. (Vö.: 1. Goethe: „Urphaenomena” = ősjelenség, amelynek okát hiába keressük 

– pl. ősnövény; 2. V. J. Propp: A mese morfológiája = szerkezetileg minden varázsmese egytípusú: a 

mélyben meghúzódó morfológia)  
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Edmund Husserl (1859–1938) fenomenológiája 

- Husserl filozófiája az egyetemes alanyi létet („transzcendentális tudat”) feltételezi. 

- Fenomenológiája kizárólag a tudatot akarja leírni, mert az egyszerre tartalmazza a 

tudomásulvételt és a tudomásul vett dolgot is. A tudat nála nem pszichológiai, hanem transzcendens 

adottság (transzcendentális tudat), aminek „intuíciója”, „közvetlen belátása”, „lényegi szemlélete” 

stb. van. – Ez a transzcendentális tudat nyilvánvalóan rokona Platón ideáinak is. Végső soron egy 

idealista „ideatan”, hiszen azt vallja, hogy a belső képzetek adottak: „e szimbólumokban a szellem 

bizonyos tartalmi-formai összefüggéseket fejez ki úgy, hogy ezeket egy érzékileg konkrét jeléhez 

kapcsolja” (Voigt V. Cassirer-tanulmánya). Husserl tehát a modern platonizmus képviselője: 

minden nyelvi kifejezésnek megfelel egy ideális jelentés, ami különbözik mind az azt kifejező 

szótól, mind a kifejezett reális vagy irreális tárgytól. Ez a jelentés mindig azonos önmagával. Pl. a 

„vörösség” mint ideális jelentés független mind az ezt kifejező nyelvi jelektől, mind az ideális 

jelentést tartalmazó tárgyaktól. A fenomenológia nála a „lényegtudomány” (Wesenwissenschaft), 

ami szembeállítható a „ténytudományokkal”. (Kecskés P. 1981. 491.) 

 

8. A szemiotikai módszer az erdélyi szokáskutatásban 

 

Salamon Anikó (1945−1981) 

 Egy büntető rítus jelentései (TETT, 1979/3) 

 Életbe játszott hagyomány. Egy rítus jelhasználata (Korunk, 1981/1) 

 Kalotaszegi ünnepek (Vasas Samuval, Budapest, 1986) 

 

9. A néprajzkutatás és -oktatás mai intézményes keretei 

- néprajzoktatás az egyetemeken (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs, Kolozsvár) 

- társaságok, egyesületek (Magyar Néprajzi Társaság – Budapest, Kriza János Néprajzi 

Társaság − Kolozsvár) 

- intézetek (MTA Néprajzi Kutatóintézet – Budapest; A Román Akadémia Kolozsvária 

Folklórintézete) 

- múzeumok néprajzi anyaga (Magyar Néprajzi Múzeum – Budapest, Székely Nemzeti 

Múzeum – Sepsiszentgyörgy, Csíki Székely Múzeum, Kézdivásárhelyi Múzeum stb.) 

- időszaki kiadványok (Ethnographia – Budapest, 1890-től; Kriza János Néprajzi Társaság 

Évkönyvei – Kolozsvár, 1990-től) 
 

 


