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A magyar vallási néprajzi kutatások története – irányzatok, módszerek
1
 

(vázlat) 

 

 

Javasolt könyvészet:  

 Bálint Sándor: A magyar vallásos néprajz körvonalai. Előszó. In: Népünk ünnepei. Bp., 

1938. 5–85. 

 Bálint Sándor: Egy magyar szentember. Bp., 1942. 

 Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Kassa, é. n. [1944] 

 Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–

66. 

 Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., Osiris Kiadó, 2001. 

 Magyar Néprajzi Lexikon 1–5. Bp., 1977–1982. 

 Marót Károly: Rítus és ünnep. Ethnographia LI. 1940. 

 Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Uő. (szerk.): „Mert ezt 

Isten hagyta...” Bp., 1986. 18–62. 

 

 

1. A népi vallásosság jelenléte az erdélyi régiségben (a vallásosság történeti forrásai) 

 

A vallásossághoz való polivalens viszony, attitűd: 

 a) a népi vallásos kultúra elemei mint exemplumok jelennek meg  

 b) a népi vallásos kultúra mint félreállítandó „babona” (pl. boszorkányperek, ünnepi 

szokások) 

 c) folklorizmus jelenségek: a népi vallásos elemei megtermékenyítik a hivatalos 

vallásosságot (pl. Kájoni népénekei) 

 

Magyar prédikációs irodalom (pl. Temesvári Pelbárt, Bornemisza Péter, Pázmány Péter 

művei) 

DÖMÖTÖR Ákos 

 1987 Példázatok a 18–19. századi prédikációkban. In: Dankó Imre–Küllős Imola (szerk.): 

Vallási néprajz 3. Budapest, 234–243. 

 1992 A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Folklór Archívum 19. Budapest 

SZELESTEI N. László (szerk.) 

 2005 Régi magyar prédikációk. 16−18. század. Egyetemi szöveggyűjtemény. Szerkesztette 

Szelestei N. László. Budapest, Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója 

BUDAI Pál 

 2005 A’ Köznép babonái és Balvélekedései ellen való Prédikátziók. Nagybajom 1811–1824. 

Sajtó alá rendezte: Szacsvay Éva és Szalánszki Edit. Budapest, L’ Harmattan–PTE Néprajz–

Kulturális Antropológia Tanszék 
 

 → Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetekről. 1578. − Az „ördögi kísírtetek”-et 

(kísértéseket) összegezve kitér a népi kultúra hiedelmeire. Pl. a „Bájoló imádságok” c. fejezetben 

ráolvasó imádságokat, ún. „bájokat” és népi imádságokat közöl. 

→ Témák: babonaság, tánc, dohányzás, istenfélelem, bűnök stb. 

 

                                                 
1 Megjegyzés: A vázlatban előforduló, fel nem oldott könyvészeti hivatkozások feloldása megtalálható a 

Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben című tudománytörténeti összefoglaló végén. 

 



 2 

Értekező teológiai irodalom 

BOD Péter 

 1757 Szent Heortokrates. Oppenheim (2. kiad: Szent Heortokrates. In: Magyar Athenas. 

Budapest, Magvető Kiadó, 1982.) 
 

Emlékirat-irodalom 

Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, 1736. → a nemesség vallásos szokásainak 

(temetés, lakodalom stb.) leírásai 
 

Iskoladrámák (17–18. század) 

 → népi elemek főleg a ferences és minorita drámákban  

 

Vallásos népénekek 

KÁJONI János 

 1676/1719/1805 Cantionale Catholicum. Csíksomlyó 

FARMATI Anna 

 2007 A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumkincse. Doktori 

disszertáció. Kolozsvár, BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Alapprogram 

 2008 Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és 

motívumrendszere. Kolozsvár, Verbum 

PÉTER Éva 

 2008 Református gyülekezeti énekek az erdélyi írott és szájhagyományos forrásokban. 

Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó (Református Tanárképző 

Egyetemi Jegyzetek IV.) 
 
 

2. A romantika viszonya a népi vallásossághoz 
 

2. 1. Az ősi vallások felértékelése 

Az ősvallás kapcsolatban áll az isteni ideákkal (a romantika neoplatonizmusa) → romantikus 

lelkesedés. 

 

Johann Gottfried Herder, Friedrich Creutzer, Johann Wolfgang von Goethe eszméi  

 

(Lásd: A romantikus képfelfogás. A romantika neoplatonizmusa − Az imaginárius 

antropológiája kurzus!)  
 

A népi vallásosság is szokatlan ideológiai kontextusba kerül (nemzeteszme, népiség-kultusz). A 

mitologizálás, ősiségkeresés a kor fő eszmei irányzata. (Például: Ipolyi Arnold: Magyar 

Mythologia. 1854). 

 

A romantikus ősiségkutatás jegyében született Orbán Balázs nagy munkája, a Székelyföld 

leírása is, de lévén, hogy a szerző maga járta be a székely székeket, műve számos ma is 

értékelhető néprajzi leírást tartalmaz (Orbán B. 1868–1873). 

 

 

Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia (Pest, 1854) 
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Ipolyi Arnold (1823, Ipolykeszi−1886, Nagyvárad) 

 

 Átfogó, levelezés útján történt gyűjtése Erdélyre nem terjedt ki
2
, így a Magyar 

Mythologia (Pest, 1854. − Hasonmás kiadás: Budapest, 1987.) erdélyi néprajzi adatai 

másodkézből − Bod Péter, Benkő József, Kővári László, Müllner Friedrich és mások munkáiból 

− származnak, és nem is korabeliek. 

 A Kisfaludy Társaság 1846-ban meghirdetett mitológiapályázatára készíti el nyolc év 

alatt a Pozsony melletti Zohorán, első plébániáján. 

 Széles körű filozófiai olvasottsága van. (Pl. felhasználja báró Mednyánszky Alajos főúri 

könyvtárát, ahol nevelősködik.). Német filozófiai hatásra, katolikus papként vallja: az embert 

mint lényt eredetileg a tiszta egyistenhit jellemzi. 

 Tudományos szemléletének, módszerének erényei: 

a) Előzménye és mintaképe: Deutsche Mythologie (1835, Grimm-testvérek) 

Még nem lát törést a magyar mitológia és a vallás között. Nem választja el élesen a 

paraliturgikus, a keresztény és a pogány hiedelemképzeteket. Ma ez korszerű álláspontnak 

számít, de nála nem volt egészen tudatos. Mégis alapvetően helyes hozzáállás a kutatási 

tárgyhoz, ugyanis a honfoglaló magyarság tudatában már együtt éltek különböző 

hiedelemképzetek. 

b) Érdeklődése minden vallásos jelenségre kiterjed. (A későbbi kutatások ti. igyekeznek 

kiszűrni a kereszténység elemeit az ősvallásból.) De ez a széles körű érdeklődés óriási szemléleti 

tévedésen alapul: ősmonoteizmust feltételezett, azaz összeegyeztette a keresztény és a pogány 

vallást. (Később az ősvalláskutatás a sámánhit kutatására szűkült le, ami nem illett bele az ősi 

képbe, elsikkadt.) 

c) Munkáját tematikusan rendszerezte, a folklóradatokat összevetette a nyelvi, történeti és 

a nem magyar folklór adatokkal. 

d) Gyűjtése – levelezés útján – a teljes magyar nyelvterületre kiterjedt. 

 

- Csengery Antal (1822–1880) akadémiai székfoglalót tart Ipolyi-kritikájából. 

„Vádpontjai”: 

a) a mű adatgazdag, de kellő előmunkálatok hiányában elsietett 

→ Ez a vád igaztalan: Ipolyi gazdag adathalmazzal kíséreli meg rekonstruálni a saját 

magyar eposzt és ősvallást (ennek létében akkor minden nép hitt Európában). Bár a 

                                                 
2
 A mintegy félszáz gyűjtő névsorát lásd: Ipolyi A. 1987. 39−40. old., 16. jegyz. 
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rendelkezésére álló gazdag adathalmazt (mondák, mesék) valóban nem közli, csak 

hivatkozik rá. 

b) gyenge a forráskritikája 

→ Ugyancsak nem helytálló vád: Ipolyi a német eszményképeknél jobban alapoz a 

néphagyományra. Korszerű felfogása van a népi emlékezetről, például az élő 

néphagyományról beszél („a néphagyomány soha meg nem állapodó folyama”), de hisz a 

szájhagyomány konzerváló erejében. 

c) az alapfeltételezés hibás: a magyar „ősvallás” samanizmus volt 

 → Helyes Csengerynek ez a meglátása: a magyar ősvallás és a keresztény 

szellemiség nem összeegyeztethető. 

 

- Két következtetés az Ipolyi-vitában a kortársak számára: 1. A múltkutatásban fontos 

a részletek feltárása. (Ezt ettől kezdve Ipolyi is „archeológiának” fogja fel.) 2. Ekkora 

vállalkozás (ősvallás-rekonstrukció) nem megvalósítható, letesznek a próbálkozásokról. 

 

- Ipolyi után a magyar mitológia teljes rendszerének bemutatása céljával már csak 

egy kései romantikus mű születik, Kandra Kabos Magyar mitológia című munkája (Eger, 

1897.), amely finn forrásokból (főleg a Kalevala alapján) szerkeszti meg az ősi magyar 

mitológiát. Az uralkodóvá lett pozitivista korszakban még vitára sem méltatják. 

 

2. 2. A korszak nagy ellentmondása: a népi vallásosság nem tűnik autochtonnak 

A népiségkultuszban gyökerező kelet-európai nemzeti mozgalmak elsősorban az „ősvallás”, 

a nemzeti mitológia és eposz iránt érdeklődnek. Mivel a népi vallásosság megnyilvánulásai nem 

tűntek eredetinek, ősinek, és az egyházi liturgiával szembeni különbségeik sem voltak világosak, 

következésképpen a romantikus lelkesedést nem lehetett rájuk kiterjeszteni. Az „ősi vallási 

hagyományok” kutatói azonban minduntalan egyházi tradíciókkal találkoztak, amelyekkel nem 

nagyon tudtak mit kezdeni. Mindazonáltal a népi vallásosságra vonatkozó első szórványos 

információk bekerültek a néprajzi szakirodalomba, de ekkor még módszeres kutatásokról aligha 

beszélhetünk. 

E tekintetben érdemes áttekinteni a Sándor István-féle néprajzi bibliográfia tételeit, amely az 

1850–1870 közötti időszakra vonatkozóan kb. 300 olyan cikk, tanulmány adatait adja meg, 

amelyek a történeti Magyarország vallási néphagyományaival foglalkoznak (Sándor I. szerk. 

1977). 

 

2. 3. A romantikus „tudományosság” további jellemzői 

 Az esztétizálás igénye. 

- A népi kultúra magas esztétikai minőséget hordoz Ez a kulturális primitivizmus 

esztétikája: vágy az ismeretlen, az időben (ősi) vagy térben (keleti örökség) távoli, az 

egzotikum iránt. Lázadása a ráció ellen, az ösztönöset részesítik előnyben. 

 Eklektika több vonatkozásban is: 

a) Az alkotó vonatkozásában: 

 → gyűjtő–szerkesztő–hamisító: mindannyian „a nép énekesei”  

b) Az oralitás és írásbeliség vonatkozásában  

 (Példák: az Akadémia „iratja” a folklórt; Arany ún. „visszaemlékező (irodalmi) 

módszere”; Arany eszménye: az oralitásban gyökerező epikai hitel) 

c) A népi−nem népi vonatkozásában: ősi–népi–nemzeti egysége 

 

3. A mitologizáló romantikus szemlélet továbbélése a 20. században 

 

3. 1. Szendrey Zsigmond (1879–1943) és köre 
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SZENDREY Zsigmond 

 1932 Vadászbabonák. Népünk és Nyelvünk (Szeged) 1–3. 28–29. 

 1936 A piros szín. Ethnographia 220–222. 

 1937 A varázslócselekvések személye, ideje és helye. Ethnographia XLVIII. évf. 13–24. 

 1937 A varázslatok eszközei. Ethnographia XLVIII. 386–405. (Id. Lovász I.) 

 1938 A fehér szín szerepe és jelentősége. Ethnographia 420–422. 

 1940 A magyar népszokások ősi elemei. Ethnographia LI. 352–360. 

SZENDREY Ákos 

 1930 Meztelenség a magyar néphitben. Népünk és Nyelvünk III. 129–133. 

 1931 A népi ruházkodás életkorjelző jelentősége. Ethnographia XLII. 76–86. 

 1931 Az új tűz. Ethnographia XLII. 153–154. 

 1935 A füstölés a magyar néphitben. Ethnographia XLVI. 42–48. 

 1941 A halott lakodalma. Ethnographia LII. 44–53. 

 1942 A magyar áldomás. Ethnographia LIII. 123–131. 

 1959 A napforduló és a mágikus állatvédés összekapcsolásának kérdése. Ethnographia LXX. 

313–343. 

SZENDREY Ákos–SZENDREY Zsigmond 

 1940 Részletek a készülő magyar babonaszótárból. Ethnographia LI. 321–336. 
 

- Ugyancsak az általános néprajz felől közelít a népi vallásossághoz. Szerinte az általános 

néprajz feladata az ősi szokások (!) kutatása, a vallási néprajzé pedig, hogy leválassza a népi 

kultúráról mindazt, ami nem ősi, hanem a kereszténység hatása; feltárni azokat a jelenségeket, 

amelyek az egyház hatására fejlődtek ki a népi kultúrában. Bálint Sándor tágabb, németes 

szemléletével szemben ő csak a pogány kori elemeket tekinti autochtonnak. 

- Tanulmányai főleg az Ethnographiában jelentek meg. A Magyar néphit és népszokás 

lexikon című munkája − amit fiával, Szendrey Ákossal állított össze és amit „Babonaszótár“ 

néven emleget a folklorisztika − máig kéziratban maradt. (Lásd még: Tüskés 1986. 35. jegyz., 

54. old.) 

 

Ilyen romantikus értelmezési keretben kutatták 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, lőporszaruk, kályhacsempék) díszítményei stb. 

- a csíksomlyói pünkösd hajnali napvárás rítusai stb. 

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

játék, Szent János napi angyalozás stb.)  

  

3. 2. neopogány kultuszok, természetgyógyászat és egyéb ezoterikus kultuszok mint új 

vallásos jelenségek 

→ 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. 

 

 

4. A pozitivista tudományeszmény és módszer 
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4. 1. A pozitivista tudományeszmény általános jellemzői  

Lásd: Alapfogalmak, 19. század 

 

4. 2. A korszak néhány tudományos műve 

A századforduló táján Magyarországon is uralkodó pozitivista tudományeszmény jegyében 

született tájegységi monográfiák a kutatói érdeklődés jellegétől függően vallási néprajzi 

vonatkozásban is hasznosíthatók: 

- Szolnok–Doboka vármegye monográfiája (Tagányi K. – Réthy L. – Pokoly J. – Kádár J., 

Dés, 1901–1905); Szilágy vármegye monográfiája (Petri M. 1901–1904) 

- Jankó János: Kalotaszeg magyar népe (Jankó J. 1892); Uő: Torda, Aranyosszék, Torockó 

magyar [székely] népe (Jankó J. 1893); Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe (Lázár I. 

1896); Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben (Kolumbán L. 1903); 

Mailand Oszkár: Székelyföldi gyűjtés (Mailand O. 1905) 

- Nehéz hozzáférhetősége miatt a néprajzi szakirodalom méltatlanul feledte el Vitos Mózes 

csíki katolikus plébános 1894−1902 között 34 füzetben Csíkszeredában kiadott, majd nemrég két 

kötetben újra megjelentetett Csíkmegyei Füzetek című főművét (2. kiad.: Csíkszereda, I–II. köt. 

2002–2003), amelynek Társadalmi és közerkölcsi állapotok című fejezetében kalendarisztikus 

(húshagyó keddi hajnalozás, farsangtemetés, húsvéti öntözés, pünkösdi „zöldfársáng”, 

karácsonyi betlehemezés) és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó (keresztelés, lakodalom) 

népszokások leírásait, valamint a csíki vallásos szokásköltészet néhány darabját is megtaláljuk. 

- Malonyai Dezső ugyancsak e korszakban született, sokat vitatott monográfiájának (l. 

Malonyay D. 1907–1922) két erdélyi kötete – A kalotaszegi magyar nép művészete (1907), 

illetve A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete (1909) – mindenekelőtt a 

népművészet és az egyházművészet kapcsolatát illetően hasznosítható. 

- Az adatfeltáró, rendszerező és monografikus igénnyel szintetizáló pozitivista 

tudományszemléletet ülteti gyakorlatba Balázs Márton Háromszék néprajzáról készült 

monografikus munkája is, ami mintegy öt évtizedig tartó gyűjtés és előkészítő munka után 1942-

ben jelent meg, és ma könyvritkaságnak számít (Adatok Háromszék vármegye néprajzához. 

Sepsiszentgyörgy). E módszer kései hajtásának tekinthető Vámszer Géza Szakadát, egy 

szebenmegyei magyar szórvány című könyve is (Vámszer G. 1940). 

 

A pozitivizmus evolucionista szemlélete  

- Charles Darwin (1809−1882) biológiai evolúcióról szóló modelljét (A fajok eredete, 1859.) 

az emberi társadalmak fejlődésére Herbert Spencer (1820−1903) alkalmazza. Az evolucionizmus 

lényege: a „komplex, haladó és fejlett” kultúrák keletkezését az „egyszerűbb és régebbi” 

formákból próbálja megmagyarázni. 

- A valláskutatás terén az animizmust (E. Tylor: Primitive Culture, 1871.), illetve a mágiát (J. 

G. Frazer: Az Aranyág) a vallás kezdeti fokának tekintik. 

 

Fontosabb kézikönyvek, szótrárak a 20. században 

Lásd: Irányzatok-módszerek 

 

 

4. 3. Pozitivizmus a magyar vallási néprajzban 

 Az új szemlélet lényege: a forráskritika igénye, a történeti előzmények számbavétele, a 

néprajzi terepmunka felértékelődése („Nem csodálni, hanem tanulmányozni kell a 

néphagyományt!”) 

 

Kálmány Lajos (1852–1919, Szeged) 
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- Fontosabb művei: 

 1885 Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a 

nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest 

 1887 Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és 

szokásaiban. A Hold nyelvhagyományainkban. Szeged 

 1893 Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged 

 

- Tanulmányai az Ethnographiában: Ráolvasók (1891), 

Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban (1893), A 

magyar halászok vízi ellenségei (1895), Halottas tánc (1912), 

Holdisten (1917), Gyógyító Boldogasszony (1917) stb. 

 

- Módszere, szemlélete eklektikus: egyfelől a romantikus 

ősiségkeresés folytatója a magyar valláskutatásban, másfelől 

kutatásmódszertanában jelen vannak a pozitivista szemlélet 

általános jellemzői is.  

- Később ez az ősiségkeresés állandósul a 20. század második harmadáig. (pl. Szendrey 

Zsigmond és köre: leválasztani a népi kultúráról mindazt, ami nem ősi, hanem a kereszténység 

hatása).  

- A népi vallásosság jelenségei nem tűnnek autohtonnak: problematikus a 

„népi”=„ősi”=„nemzeti” azonosítás. A népi vallásosság nem képezheti csodálat tárgyát, úgy, 

mint a mitológia ősisége. – Gyűjtései mégis kiterjednek a népi vallásosság jelenségeire is: pl. 

hiedelmek, keresztény eredetű mondák (pl. világégés, bűnbeesés), Mária-kultusz, szentek 

legendái stb. 

- Módszere a belső megközelítés: a néppel való együttélés, a hagyományok átélése. 

Ortutay Gyula szerint Kálmány gyűjtési módszerét a compassió jellemzi. (A „parasztokhoz 

húzó” világszemlélete és összeférhetetlen természete miatt állandó konfliktusban él egyházi 

feljebbvalóival.) 

 - Életművében mindezek ellenére megvalósul a romantika meghaladása a pozitivista 

tudományosság irányába (vö. Kósa 2001. 78−79): 

1. A teljes rendszer (ősvallás) rekonstruálásával már nem próbálkozik. Csak 

részjelenségeket mutat be (holdkultusz, Boldogaszony, Kedd asszonya, gyermekijesztők, 

vízilények, táltosok stb.) 

2. Egy területre koncentrálva végez terepmunkát és elemzést (műfaj, adatközlő, földrajzi 

terület vonatkozásában). Az egyéniségkutatás elődjének is felfogható (pl. Az egyházaskéri 

Borbély Mihály mesemondó repertoárját egyetlen kötetben adja ki 1914-ben) 

3. Intenzív terepmunka, jó terepismeret. 

4. A népi kultúra egészére kiterjedő érdeklődés. Túllép mind a romantika esztétizmusán 

(Erdélyi János, Kriza János még csak „a szép“ darabokat gyűjti, jegyzi fel), mind a mitologizálás 

kizárólagosságán. 
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Katona Lajos (1862−1910) 

 - A magyar folklorisztikai pozitivizmus egyik legjelentősebb 

képviselője. Folklór-kalendáriuma (Folklore-kalendárium, 1912) 

az egyházi év bizonyos napjaihoz fűződő népszokásokat is 

elemez, és kísérletet tesz ezek elhelyezésére az egyetemes 

vallásosságban. 

- A „kedd asszonyáról” szóló Kálmány-kutatás kapcsán 

kimondottan pozitivista bírálatot végez: hiányolja a forráskritikát, 

felrója a délibábos elképzeléseket. (Ethnographia, 1905) 

- Kritikusan értékeli az ún. mitológiai irányzatot a Mythológiai 

irányok és módszerek (Ethn., 1896) és A magyar mythologia 

irodalma (Ethn., 1897) című tanulmányában. Utóbbiban ezt írja: 

„E korról korra változó fantomok nem annyira a mythologia 

tudományába, mint inkább a tudomány mythológiájába tartoznak, 

de amahhoz is van némi közük: ha másként nem, hát azért is jó 

velük megismerkednünk, hogy csábításaik ellen egyszer s 

mindenkorra vértezve legyünk.” (57. old.) 

 

 

Herrmann Antal (1851−1926) 

       

 

A népi vallásosság jelenségei kolozsvári egyetem magántanárát, az 1898-tól Magyarországon 

elsőként egyetemi néprajzi előadásokat tartó Herrmann Antalt is foglalkoztatták. Ezt az 

érdeklődését meghirdetett egyetemi kurzusai is jelzik, de nyomtatásban kevés munkája jelent 

meg.
3
 A hegyek kultusza Erdély népeinél című főműve azonban ebbe a tárgykörbe illeszkedik 

(Herrmann A. 1893). Az 1919-ben bekövetkezett hatalomváltás után Kolozsváron két évtizedig 

szünetelt az egyetemi szintű néprajzi oktatás, Herrmann Antal maga is kolozsvári magyar 

egyetem jogutódjaként létrejött Szegedi Egyetemre 

Neves hallgatói: Györffy István, Viski Károly, Szendrey Zsigmond, a román Romulus Vuia. 

Szegeden utolsó hallgatói közé tartozott Bálint Sándor is. 

                                                 
3
 Herrmann Antal kolozsvári működéséről több tanulmány jelent meg a KJNT Értesítője 1999/1–2-es számában. 

Ezek szerzői Gaál György, Voigt Vilmos, Paládi-Kovács Attila, Péntek János, Hála József, Katona Imre és Bálint 

Sándor. 
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4. 4. A pozitivista szemlélet „reformja” a 20. században 

 

A monografikus szociológia. Dimitrie Gusti (1880−1955) 

A két világháború közötti időszakban a néprajzi 

kutatásnak nem voltak intézményi keretei. A kolozsvári magyar 

diákság körében felekezeti alapon szerveződő falukutató 

mozgalmak 1930 után bontakoztak ki és − noha csak 

érintőlegesen − a népi vallásosság kutatásával is foglalkoztak. 

Az erdélyi falukutatás a bukaresti Dimitrie Gusti professzor által 

irányított monografikus szociológiával állt szoros kapcsolatban, 

és gyakorlati téren is igyekezett követni az irányzat kutatás-

módszertani elveit. A református fiatalok az Erdélyi Fiatalok 

folyóirat (szerkesztője László Dezső) és a munkaközösség által 

kiadott falufüzetek körül szerveződtek, az 1936−1944 között 

kiadott Hitel folyóirat pedig a katolikus falukutató fiataloknak 

(Venczel József és köre) lett a fóruma. A mozgalom keretében 

1941−1944 között több diákcsoport is tanulmányozta a Szolnok-Doboka megyében lévő 

Bálványosváralja népi kultúráját, de a sok ezer cédulát eredményező gyűjtés feldolgozására 

végül nem került sor.
4
 A református diákok Ifjú Erdély című folyóirata 1938-ban téli 

néphagyományok gyűjtésére vonatkozó útmutatót jelentetett meg. A több mint 60 református 

faluból beérkezett, jelentős forrásértékű gyűjtésből Nagy Ödön és Makkai Endre szerkesztette 

meg a Téli néphagyományaink című kötetet (Makkai E. – Nagy Ö. 1939).
5
 

 

Friedrich Heiler vallási néprajzi monográfiája 

Heiler, Friedrich: Erscheinungsformen und Wessen der Religion. Stuttgart, 1961. (2. ed. 

1979.) – Komparatív vallástudományi tankönyvként is használható kézikönyv. A „szent“ 

kategóriáját veszi alapul. A könyv első része [kb. 2/3 része] a vallás megjelenési formáival 

foglalkozik. Ezek mind-mind vallásos szimbólumok: szent tárgyak, szent helyek, szent idő, szent 

számok, szent cselekvések, áldozatok, szent szó, szent írás, szent embererek, szent közösségek.) 

Egy külön fejezet foglalkozik a vallási élményekkel [rettegés, félelem, hit, bizalom, remény, 

szeretet, béke, öröm, közléskényszer stb.), illetve a rendkívüli vallási élményekkel (inspiráció, 

vízió, eksztázis, megtérés, másokra való hatások, lebegés, gyógyítások stb.)  

 

5. A pszichologizáló irányzatok: szembefordulás az evolucionizmussal 

 

5. 1. Wilhelm Wundt (1832−1920) 

 

Az irányzat megalapozása W. Wundt német pszichológus 

elméleteinek magyar recepciója révén történik. Egyik fő tétele a 

kétféle tapasztalás doktrínája. Eszerint a természettudományok 

                                                 
4
 A bálványosváraljai falukutatás vallásetnológiai összegyűjtött anyagát szakdolgozatában Fülöp Mónika mutatta be 

és elemezte (l. Fülöp M. 2004.) 
5
 A gyűjtésről, illetve a kötetről készült beszámoló: Nagy Ö. 1992a. 
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és a lélektan ugyanazon jelenségek kétféle aspektusával foglalkoznak. Az előbbi a 

megtapasztalható jelenségeket a külső világban kutatja, a másik (lélektan) a felfogás módjával 

foglalkozik, azaz a teljes tapasztalás egyik részével. 

A Wundt-féle parallelizmus érvényesül a magyar néprajztudományban. A magyar néprajz 

több irányító személyisége (Katona Lajos, Herman Ottó, Solymossy Sándor) jól ismeri Wundt 

nézeteit. Ennek tulajdonítható, hogy a megalakuló (1889) Magyar Néprajzi Társaság két 

szakosztályát az 1890-es években „tárgyi etnográfiának” és „folklore és néppsychológiai” (majd 

nemsokára: „néplélektani”) szakosztálynak nevezik el. 

 

5. 2. Sigmund Freud (1856–1939)  

 

Lásd: Archetipális mítoszelmélet! 

 

→ Következtetés: a népi kultúra egésze egy belső pszichikai valóság tárgyiasult 

szimbóluma, az ún. „néppsyché” lenyomata. 

 

5. 3. A pszichológiai irányzathoz kapcsolódó magyar kutatók 

 

Karácsony Sándor (1891−1952) 

A Karácsony Sándor körül kialakult egy „társaslélektani” szellemi kör. Kutatói közül a 

legjelentősebb Lükő Gábor. 

 

  
 

Filozófiai gondolatait a pedagógiában is alkalmazza. Néhány gondolata: 

- A nevelés központjába az egyéniséget kell állítani (a Másik Ember), akivel 

személyes kapcsolatot kell teremteni (egyik alapfogalma: társaslélektan). 

- Az egyéniség autonóm, tiszteletben kell tartani. A pedagógus nem a „tömegembert” 

neveli, hanem az egyént. 

- Van magyar néplélek. Ez kifejeződik a magyar irodalomban, művészetekben, népi 

kultúrában. (Ez szembehelyezkedés a germán szellemi gyarmatosítással.) 

 

Marót Károly rítuselmélete 
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A klasszika filológus Marót Károly (1885, Arad–1963, 

Budapest)
6
 irracionális tudományelméletet és -módszertant 

fogalmaz meg a vallásos rítusok jelentésével kapcsolatban.  

 Rítustana pszichológiai megalapozottságú: a Szent Iván-i 

ünnepekből kiindulva (Szent Iván napja. Ethnographia, 1939) 

minden ünnepre alkalmazható rítustant (Rítus és ünnep. 

Ethnographia, 1940) dolgoz ki. 

Két fontos tétele: 1. Vallás és mágia egy rendszerben 

működik. 2. A rítusok „szublogikus ihletettségűek”, bármennyi 

adatot gyűjtünk is az értelmezéshez, értelmük soha nem fog 

megvilágosodni.  

További ilyen értelmű tanulmányai: Vallás és mágia, 

Ethnographia, 1933.; Survival és Revival. Ethnographia, 

1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Marót Károly 1917-ben a kolozsvári egyetem magántanára, 1924-ben Szegeden klasszika-filológiát tanít, 1947-től 

haláláig Budapesten tanít. Klasszika filológusként elsősorban a homéroszi eposzok kutatója, hősi epikával is 

foglalkozik. 
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Szent Iváni-i tűzugrás (Karancskeszi, Nógrád m., 1930-as évek) 
 

Szimbólumfelfogásának fő tételei: 

 1. A szimbólum belső késztetésből, tudattalanul jön létre. 

 2. A vallás és a mágia egy rendszerben működik, hiba lenne egymástól elválasztani. 

 3. A rítusok szublogikus ihletettségűek. Az ünnepi rítus „fejesugrás a szublogikusba”. 

Módszertani következmény: hibás az az evolucionista módszertani elképzelés, mely annak 

reményében gyűjti és dobozolja a néprajzi adatokat, hogy ezek fényében a survivalnek minősülő 

folklórjelenségek egyszer majd „megvilágosodnak”. Ez a módszer „tudományosnak” ható 

tárgyszerű leírásokat eredményezhet ugyan, de a jelentés szempontjából folklórelméleti 

agnoszticizmushoz vezet. 

 

Róheim Géza (1891–1953) 

A freudi pszichoanalitikus irányzat képviselője. Fontosabb munkái: Magyar néphit és 

népszokások (1925); A bűvös tükör (1984, válogatás a tanulmányaiból). 
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Művei: 

 1911 Sárkányok és sárkányölő hősök. Ethnographia XXII. 129–142., 193–209. 

 1913 A halálmadár. Ethnographia XXIV. 23–36. (Ua. In: RÓHEIM 1984a. 83–126.) 

 1914 A varázserő fogalmának eredete. Budapest, Posner. XI. 280.p. 

 1917 A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Budapest (In: Ethnographia. 1917.) 

 1925 Magyar néphit és népszokások. Budapest 

 1984 A bűvös tükör. Válogatás Róheim Géza tanulmányaiból. Vál., utószó és jegyz. Verebélyi 

Kincső. Budapest, Magvető. 543. p. (Magyar Hírmondó) 

 1984 Primitív kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata. Tanulmányok. Budapest, Gondolat. 668. p. 

(Társadalomtudományi könyvtár) 

 1984 A magyar sámánizmus. In: A bűvös tükör. Válogatás Róheim Géza tanulmányaiból. Vál., 

utószó és jegyz. Verebélyi Kincső. Budapest, Magvető, 171–228. 

 

Lükő Gábor (1909–2001)  

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

magyar lélek formái. Budapest, 1942. 

        
 

Művei: 

1942 A magyar lélek formái. Budapest (2. kiad. 1987.; 3. kiad. 2001.) 
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1982 Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete. Kecskemét, Bács–Kiskun Megyei 

Művelődési Központ 

1991–1999 Gyökereink 1–7. A Társaslélektani Intézet Dolgozatai. Magyarország 

 

5. 4. Az archetipális mítoszelmélet 

A C. G. Jung nevével fémjelzett archetipális mítoszelmélet a 20. század egyik 

legjelentősebb szellemi irányzata. A magyar etnológiai kutatásra is hatott. 

Az irányzat további képviselje: Mircea Eliade 

A kollektív szimbólumok létét feltételező további kutatók: Gilbert Durand, Hamvas Béla 

 

Lásd: Archetipális mítoszelmélet! (mind a négy kutatóról!) 

 

6. A magyar vallási néprajz 1948 előtt 

6. 1. Előzmény: a Georg Schreiber-féle német iskola  

- A 20. század első évtizedében Európa egy részén (pl. Németországban) az egyházi 

értelmiség egy része szemléletet vált: felismerik, hogy van egy sajátos „vallásos néplélek”, 

amivel foglalkozni kell. Ennek következtében feladják „a pasztoráció jozefinista 

kényelmességét” (vö. felvilágosodás), érdeklődni kezdenek a „vallásos néplélek” iránt. A vallási 

néprajz ekkor még nem mint tudományos diszciplína jelenik meg, tehát nem az etnológia része, 

hanem a pasztorációhoz tartozó gyakorlat. 

- A reform szemlélet Németországban jelentkezik először: már a 19. század végén különféle 

katolikus és protestáns pasztorációs folyóiratok írnak vallásos népi jelenségekről. (Religiöse 

Volkskunde, 1901) – 1910-től a felsőbb egyházi vezetés szorgalmazza a vallásos népszokások, 

tárgyak, írott emlékek összegyűjtését és feldolgozását. – Josef Weigert bajor plébános külön 

kötetben foglalja össze az új tudomány alapvető szempontjait. (Religiöse Volkskunde, Freiburg, 

1924.) A könyv példákkal ellátott nagyszabású kérdőív, amit minden plébános kitölthet. Tehát 

gyakorlati lelkipásztori célja van. (Munkáját Magyarországon először Schwartz Elemér ismerteti 

1928-ban.) 

 

- A modern vallási néprajzi kutatásokat Georg 

Schreiber (1882−1963), a münsteri egyetem tanára alapozza 

meg, aki könyvsorozatokat ad ki a vallási néprajz különböző 

jelenségeiről (pl. szentkultusz, zarándoklatok). Az ún. 

„Schreiber-iskola“ elméletének lényege: a kereszténység 

„átment a németség vérébe“, és az élet minden ágában 

termékeny. A népi vallásosság kutatása gyakorlati célú: a 

pasztoráció és az oktatás része kell legyen (ún. „pedagógiai 

néprajz”, „lelkipásztori néprajz”) 

- Ezt a tágabb (értsd: nemcsak az ősi hitvilágra koncentráló), 

gyakorlati célokat követő, lélektani megalapozottságú németes 

felfogás meghatározza a magyar vallási néprajzi kutatások 

kezdeteit is. Magyarországon Schwartz Elemér ciszterci 

szerzetes, néprajzkutató
7
 ismerteti a német eredményeket 

(Ethnographia, Néprajzi Értesítő stb.). 1928-ban az Ethnographiában ő használja először a 

vallási néprajz fogalmát. – A vallási néprajzot ekkor még a pasztoráció alkalmazott 

                                                 
7
 Schwartz Elemér (1890, Burgenland, Vasvörösvár/Rotenturm–1962, Bajorország, Würzburg) ciszterci szerzetes. 

1916–1935: középiskolai tanár a rend bp-i középiskolájában; 1936–1948: germán összehasonlító nyelvészetet tanít a 

budapesti egyetemen, 1948-ban indoklás nélkül felmentik állásából. 1950-től Lőven kat. egyetemén a német 

kultúrtörténet vendégtanára Belgiumban. Meghalt 1962-ben. Bajorországban, Nürnberg mellett temették el. 

Tudományos kutatásai: német nyelvjárások Magyarországon. 
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tudományának tekinti, aminek célja a lelki gondozás. Elsőként hirdeti meg a vallási néprajz 

célkitűzéseit, feladatait, módszereit. 

- Karsai Géza a középkori népi színjátékok kutatója
8
 a Pannonhalmi Szemle című katolikus 

folyóiratban 1937-ben A vallásos néprajz fellendülése címmel tanulmányt tett közzé, mely 

szerint a vallási néprajz célja, hogy a valláslélektan segítségével felkutassa a néphit 

megnyilvánulásait.
9
 

 

6. 2. Bálint Sándor (1904–1980) tudományelméleti és -módszertani nézetei 

 

Bálint Sándor a modern magyar vallási néprajz 

megalapozója. Fiatalkori munkáiból, amelyekkel a magyar 

vallási néprajzot megalapozta, teljes tudományelmélet és -

módszertan bontakozik ki.
10

 

 

Fontosabb művei: 
 1938 Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Budapest 

 1942 Az esztendő néprajza. Budapest 

 1942 Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. 

Budapest 

 1943 A szegedi népélet szakrális gyökerei. Budapest 

 é. n. [1944] Sacra Hungaria, Kassa  

 1944 Boldogasszony vendégségében. Budapest 

 1957 Szegedi szótár I–II. Budapest 

 1962 A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. 

Szeged 

 1968 A szegedi nép. Budapest 

 1972 Szegedi példabeszédek és jeles mondások. Budapest 

 1975 Szeged renszánsz kori műveltsége. Budapest 

 1977 Ünnepi kalendárium. I–II. Budapest 

 1975/1978 Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest 

 1987 A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Budapest, 8–66. 

 1994 Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest 

(Társszerző: Barna Gábor) 

 

A népi vallásosság általános jellemzői Bálint Sándor felfogásában 

 

1. A vallásos tudat szinkretizmusa 

- A vallás és mágia, a kereszténység és a nem keresztény hiedelemvilág ugyanabban 

rendszerben működik. (vö. Marót Károly) Bálint Sándor megfogalmazásában: A kereszténység 

sajátos lelkiséget teremtett. Ez „szervesült” a néplélekben, tehát nem lehet idegennek tekinteni a 

magyarságtól. Tehát a vallási néprajz tárgya nem a délibábos ősvallás, hanem az „evangéliumi 

magvetés”. Vagy: „Ma már tudjuk, hogy ősi műveltségünket a kereszténység nem nyelte el 

                                                 
8
 Karsai Géza (1905, Sopron– ?) bencés szerzetes, tanár a pannonhalmi bencés tanárképző főiskolán, a bencés rend 

központi könyvtárának főigazgatója. 
9
 Erről lásd még: Bálint S.: A magy. vall. népr. tud. tört. 18, 24–25. jegyz. 

10
 Gondolhatunk itt első könyvének (Népünk ünnepei, 1938) bevezető tanulmányára (A magyar vallásos néprajz 

elmélete), az Egy magyar szentember című könyvének (1942) bevezetőjére, a Sacra Hungaria című, tizenkét 

tanulmányt tartalmazó munkájára (1944) és a konkrét kutatási eredményeket összegző tanulmányok hosszú sorára. 

Első (1948 előtti) munkáinak tudománytörténeti jelentőségéről lásd: Bálint S.: A magy. vall. népr. tud. tört. 30–32. 

jegyz. 
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nyomtalanul. Szent István örök nagysága éppen abban rejlik, hogy országát, népét a 

kereszténységben is meg tudta magyarnak őrizni.” (Bálint 1944. 9.) – Egy másik helyen a a 

mágia és vallás közelségét, sőt lényegi azonosságát így fogalmazza meg: „A kereszténység 

heroikus, Istennel töltekező magas kultúrája nem lehetett idegen a magyar néplélektől, hiszen a 

népkultúra legvégső határozmányaiban mindig vallásos jellegű, kultikus jelenség.” (Bálint 1944. 

5.) „A magyar néprajzi kutatás hosszú időn keresztül alig méltatta figyelemre a magyar népi 

műveltség és a keresztény vallás, meg a belőle kisarjadó műveltség bensőséges kapcsolatát. 

Erejének legjavát a magyarság autochton, vagy annak vélt javainak megismerésére fordította.” 

(1943.) 

 

Példák: 

- A papnak mondják, aki nem hisz a szépasszony-hiedelmekben: „Maga pap, és 

mégsem hisz?!” (Kostelek) 

- a szenthez való profán, meghitt viszony (P. Burke): azért alakult így, mert a 

hagyományos világban nincs távolság a kettő között. 

- templomalvás Somlyón a búcsú vigíliáján 

- Szent Antalhoz, Szent Mihályhoz való családias viszony 

- az ünnepek túlzott szabadoskodásai a középkorban (P. Burke) 

- mágia és kereszténység együttléte 

- ráolvasások 

- szerelmi varázslás a somoskai füzetben (idézni!) 

- a magyarszentpáli oszlopfő (László Gyula: Varázslat egy középkori 

templomunkban) 

- a csíkkarcfalvi templomba épített csontváz 

 

2. A világkép egysége  
- A szinkretizmus a szent−profán vonatkozásban is érvényes: a vallás az élet profán 

vonatkozásait is áthjatja, voltaképpen nincs is profán létezés. A hagyományos népi kultúra 

egésze egyetlen egységet alkot, amelyben nem válik szét teljesen a profán és a szent létezés, a 

hagyományos világban a vallás az élet egészét megszenteli. Például a hétköznapi 

élettevékenységek, a munka, a szórakozási alkalmak stb. kultikus jelleget kapnak. A kultúra 

jelenségeinek egységét a közös szakrális világkép adja. 

- A világkép egységéből következően a népi vallásosságban szinkretikusan együtt vannak a 

pogány mágikus, a keresztény vallásos és a hétköznapi pragmatikus cselekvésre vonatkozó 

tudáselemek. 

Példák: 

- a gyergyói székelyek táncba hívó szokásai kultikus cselekmények (Bálint Sándor) 

- a gazdasági szokásokat (pl. aratószokások, kalákák) vallásos rituálék kísérik (Gunda 

Béla: Munka és kultusz a magyar parasztságnál)  

 

3. A vallásos világkép szimbolikus jellegű 

- A kultúra egészére vonatkoztatott szakrális tartalom a kultúra egészének szimbolikus 

jellegét eredményezi. Mivel a kultúra egységes (ősi pogány−keresztény, szent vallásos−profán 

hétköznapi stb.), ugyanaz a szimbólum különböző műfajokban, élethelyzetekben jelenhet meg.  

- Minden létező dolog egyformán része az isteni teremtésnek. Ha pedig a vallásos ember 

számára a világ egésze szent, akkor mindennek szimbolikus értelme van. Az ember életének a 

világkép vallásos szimbólumai adnak értelmet, és egyszersmind tág teret a személyiség 

kibontakozására. (Vö. C. G. Jung, M. Eliade) 

- A szimbolikus jelleg a tér- és időszemléletben, a tárgykultuszban (pl. szentelmények) is 

megmutatkozik. Bálint Sándor több tanulmányt közöl a szakrális tájról (In: Népünk ünnepei, 
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Sacra Hungaria stb.), a búcsújárásról (vannak európai, nemzeti, lokális búcsújáróhelyek), a határ 

szakrális felosztásáról, foglalkozik a vallásos eredetű helynevekkel, a szakrális térszerkezettel 

(pl. lakásbelső, a templom tere, a temetőkultusz stb.) (Vö.: Bartha Elek: Vallásökológia: → a 

szakrális térstruktúrák szerveződése és működése.) A szakrális időfelfogás ugyancsak 

szimbolikus (vö. az esztendő néprajza). 

- A szimbolikus jelleg a középkori világkép egyik legjellemzőbb sajátossága, ami a 

vallásosságban is megnyilvánul. 

Példák: 

- megszemélyesített, csodatevő képességgel felruházott tárgyak (pl. a szentképeket 

kérlelik, fenyegetik [pl. a a folyóba hajítják], felajánlásokat tesznek stb.) 

- betegségdémonok (pl. „csumaing” kolerajárvány esetén Felcsíkon, Gyimesben) 

- Cibera vajda és Konc király küzdelme 

- a Farsang megszemélyesül (Frazer szerint vegetációs szellemnek fogták fel!) 

- „joggal” felruházott tárgyak a középkori ember világképében (A. J. Gurevics) 

 

- A szimbolikus képi nyelv konkrét, amit a népi kultúra, a népi vallásos szemlélet megőrzött. 

Példák: 

- a megfenyegetett Szent Antal-szobor („Antika, hol apád?”) 

- farsangi ítélkező játékok 

- a búcsúk performance-jellege  

 

4. A teljes kultúra heroikus jellegű 

- Mivel minden egy nem evilági, isteni keretbe ágyazódik be, a létezés egésze magasabb 

szakrális értelmet nyer, heroikus töltetet kap. 

- A hagyományos népi kultúra egésze mágikus-vallásos szemléleten alapult, mindennek 

jelentése volt. Minden egy nem evilági, transzcendens isteni keretbe ágyazódott be, mindennek 

magasabb értelme volt, de a szekulariuzáció következtében a vallásos világkép bomlásával a 

létezés heroikus értelme odalett: „Népünk elvesztette metafizikai határozmányokon épült 

nagyszerű kultúráját és általában szánalmas félműveltségbe süllyedt.”  

Példák: 

- Erdély János bogdánfalvi román kiskatona az 1912-1913-as balkáni háborúban 

Bulgáriában társai gúnyolódása közepette hónapokon át keresi a katolikus papot, 

hogy bűneit meggyónhassa. Nem a haláltól fél, hanem attól, hog ha meghal a 

háborúban, akkor lelke az ördögé lesz. 

- Egy nagyon idős szőlőhegyi csángó asszony monológja:  

„Egyedül kénlódom itt, meddig a Jóistenke engedi, meddig a Jóistenke akarja. 

Sajnáljon meg a Jóistenke es, s vegye el az én lelkecskémet es! A testem ott hadd 

üljön, mit akarnak, azt csinálnak vélle, de a lelkemet a Jóistenke vigye az országjába! 

Vótak apóim, anyóim, elhótak a rókonjaim. A fijam el, a menyem el, vejek elhótak, 

szomszédok mind el! Sokan vótak, mikor idejöttem a huszonötbe ebbe a faluba, s most 

senki sincs meg! Mind el vannak menve az idegeny országba, S én egyedül 

idemaradtam! Az udvarra nem tudok kimenni, s máccor napok telnek el, hogy nem jő 

bé senki! Mihály kell béjőjjön immá, Szen' Mihály, más nem jő bé ide! Még vannak 

fénképjeim, a tisztelendő úr adta, sokszor megsikogatom őköt, s vetek keresztet. Itt ne, 

Krisztus menen mennbe! Ezt es nezem, ezt es megsikogatom. Tartom az asztalon őköt. 

Továresok! Baráttyaim! 

Jó vót az emberem, de kicsit élt, Negyven esztendőcskét éltünk együtt. S most es 

minden éjjen álmodom! Örökké, örökké, ennyi esztendőtől! Álmodom, ahogy vótam, 

beszélgetünk, máccor látom még lefeküve es, má nem es tudom még miket látok, 
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 met mikor ebredek fel, akkor felejtem el. ...  S letőt. Letőt ennyi sok szép 

esztendő! A hatvanötbe hót meg, a hatvanöttől többet vót rossz, mind jó.  

De benned bízom, Szüzanyám, rejád bizom a lelkemet! Legyen gondod rejám 

Bodogságos Szüzmárja az utósó órámon,  vezéreld a lelkecskémet az 

országotokba minél könnyebben! Könyörögj a Jóistenkének, me nem vagy bünös 

lélek, a Jóisten meghallgassa a te könyörgésedet! S a Jóistenke ahhoz vegye el a 

lelkecskémet minél könnyebben, adjon nekem egy édes álmocskát, s aludjam el 

örökre, hogy a bünös testem hírt se kapjon, mikor elválassza tölle! 

Én Istenem, neked élek, neked halok, a teéd vagyok élvel es, s a teéd vagyok 

meghalval es! Isten velem, senki ellenem! Édus Krisztus, aki halottaiból feltámodott, 

 felment mennybe, ül a Jóistenke mellett, jöjön el, s törvényezzen el ingemet es, a 

lelkecskémet vigye el az országjába, a Jóistenkének adja a számába! 

 

5. A vallásos élmény művészi jellegű 

- A népi vallásosság egyúttal művészi kompozíció is. A hagyományos világ vallásos embere 

a vallásos élmény „artisztikumára” törekszik, ami a szimbolikus világértelmezés 

következménye: minden olyan kulturális jelenség, ami belsőleg, vallásilag motivált 

szimbólumokra épít, művészet.  

- A vallásos élmény elsődlegesen nem intellektuális, hanem érzéki-érzelmi. (pl. 

„Érezzétek/hallgassátok és lássátok, mily édes az Úr!”) → Az öt érzékre való hatás a 

vallásosságban is jelen van. A szimbólumok képi nyelve konkrét, érzékelhető módon fejez ki 

elvont tartalmakat. 

- A nép igényli a vallásosság artisztikus, művészi szimbolizmusát: pl. rituális drámákat 

igyekszik átélni (nagymise, búcsújárás cselekvéssora, keresztútvégzés, karácsonyi játékok stb.), 

a templom művészi kiképzése nem puszta dekoráció, hanem szimbólum; a szóbeli vallásos 

rítusoknak (ima, áldás, ének stb.) költői szublogikus jellegük van. 

- Van-e művészet a konvencionális jelek hit nélküli világában? (pl. a nyelv, a tudomány 

metaforái) 

Példák: 

 - a búcsú mint rituális dráma: az élmény akkor éri el intenzitását (katarzis), ha a 

cselekménysort végigcsináljuk (1. Gyimesi asszonyok a búcsús út során 

vissszaparancsolják a gyalogos menetbe az autóbuszra kérezkedő fiatalokat: „Nem 

kirándulni megyünk, hanem a  búcsúba!” 2. A moldvai csángó búcsúvezető nem 

hagyja el a templom szent terét egy tömbházlakás profán, kényelmes teréért. 3. Más 

rituális vallásos drámák: nagymise, keresztútvégzés, karácsonyi játékok stb.) 

- a tér (pl. templom, lakásbelső) művészi kiképzése nem puszta dekoráció, hanem 

szimbólum 

-  a szóbeli vallásos rítusoknak (ima, áldás, ének stb.) költői szublogikus jellegük van 

(Marót Károly). Követelmény: a vallásos élmény kifejezése miatt szépnek kell 

lenniük.  

- Oswald Spengler szerint (A Nyugat alkonya, 1918−1922) a vallásos hit művészetet 

teremt, és az ezredvégen a vallás már nem fogja tudni ezt a funkciót betölteni. 

 

6. A közös vallásos hit sajátos lelkiséget hoz létre (szubjektivizmus).  

- Az isteni üzenetek képi szimbolikus átélése közben sajátos lelkiség jön létre. A népi 

vallásos világértelmezés szubjektivizmusra épül: nincs észérv, rideg spekuláció, racionális 

elemzés stb. A népi vallásos tudat érzéketlen a teológia, dogmatika spekulációira, fontosabb 

számára hit és a konkrét szimbólumokon keresztül történő átélhetőség. 

- A középkorias érzelemhangsúlyos vallásosság vizsgálata a vallási néprajz feladata. 

Például: az archaikus imaszövegek passióepikája erős érzelmi átélést valósít meg (pl. sírva 
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történő előadás); a Szent Ferenc-i „lángoló vallásosság” népi körökben is elterjedt, és még a 19–

20. században is megfigyelhetők a megnyilvánulásai. 

Példák: 

- a rítus szublogikus ihletettsége (Marót Károly) 

- A pszichologizáló irányzatok a 20. század eleji Európában a folklórt a néplélek 

lenyomatának tekintik. Bálint Sándornál ez a néplélek alapvetően szakrális-mágikus 

beállítódású. (Nincs éles határ mágia és vallás között.) Marót Károly életműve az 

evolucionista nézetek bírálata: a rítus szublogikus ihletettségű, az intellektuális logika 

elutasítása stb. 

- Az archaikus népi imaszövegek passióepikája erős érzelmi átélést valósít meg (pl. 

sírva történő előadás). A Szent Ferenc-i „lángoló vallásosság” népi körökben is 

elterjedt. Például Erdély János bogdánfalvi szentember bejegyzi az énekesfüzetébe 

egy nagyböjti ének mellé: „Citiți-vă de mai multe ori și încălziți-vă de dragostea lui 

Cristos”. Ugyanő a Nyugodjál már virágom... kezdetű Mária-siralom éneklése közben 

sírva fakad. 

- A népi vallásos élmény vizsgálatára Bálint Sándor kidolgozza az egyéniségkutató 

módszert. Egy-egy karizmatikus vallási vezető lelkivilágát, funkcióját elemzi a vallásos 

közösségek életében. (Lásd az Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza című kötet 

bevezetőjét.) 

- A vallási néprajzi kutatások módszertani követelménye: empátia, azonosulás, compassió. A 

népi vallásosság sajátos lelkisége, „az evangéliumi magvetés” csak így ragadható meg. 

Példák: 

- Erdély János bogdánfalvi búcsúvezető szentember egyénisége: a) közösségi jellegű 

vallásos működés: pl. „hadszergezés”, búcsújárások, közösségi népszokások 

irányítása (pl. halott melletti ima, lakodalmi búcsúztató); ének- és imaszerző; 

meggyőződése: hirdetni kell az igét, szervezni kell a társulatokat; b) túlfűtött 

vallásosság, középkorias elragadtatás; c) az evilági javakról való lemondás (a családja 

nehezményezi) 

- A modern világ fetisizált javait tárgyait (pl. autó, lakás stb.) a hagyományos 

társadalmakban (pl. moldvai csángók között) gyakran nem fétisként értékelik, 

közömbösek a megrongálásukkal szemben. 

 

7. A vallásos élmény közösségi szellemű 

- „A nép vallásos életében van valami középkorias, ami főképpen a közösségi szellemben 

nyilvánul meg.” (1938. 28.) – A közösségek Isten nagyobb dicsőségére alakultak. pl. vallásos 

társulatok (confraternitas). Feladataik: templomékítés, dramatizált ünnepi szertartások, 

körmenetek, misztériumjátékok szervezése. Pl. a céhek nemcsak a szakma érdekében, hanem a 

munka megszentelésére is alakultak. „A népi vallásosságtól ugyanis általában távol állanak az 

istentisztelet magányos, individuális formái, lelkialkatának inkább a kollektív kultusz (közös 

imádság, együttes éneklés, búcsújárás) felel meg.” → lokális közösségi kultuszok alakultak ki 

(pl. olvasótársulatok, Szent Ferenc harmadik rendje, az énekesemberek által alapított társulatok 

stb.) 

 

8. A hit abszolutizmusa 

- A hit bizonyossága folytán a népi vallásosságban nincs eltévelyedés; nincs liberalizmus. 

(Bálint Sándor szerint ez a népi vallási alkat legjellemzőbb vonása.). Az ökumenizmus a 

hagyományos népi vallásos szemlélettől idegen jelenség. 

    Példák: 

- Egy moldvai csángó faluban a magyarországi néprajzkutatók számára este az idős 

háziasszony tojásokat tesz le az asztalra, hogy a másnapi elsőpénteket tudják 
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megtartani, ne egyenek húskonzerveket. Amikor mégis megteszik, akkor elterjed a 

faluban a hír, hogy ők az Antikrisztus megjelenései. 

- húsvét Csíkszentkirályon: „Ha nem gyóntál, akkor a húsvéti szenteltből nem eszel!” 

- Moldvai csángó vasutas búcsúvezető protestáns templomokat látogat meg 

erdélyben, mert keresi Istent a templomban. Miután hazamegy, megszidja ezért a 

felesége („elpogányodik kend!”), utána elmegy és meggyónja. 

 

9. Egyetemesség 
- Európa népeit az Anyaszentegyház nevelte fel. → A keresztény humanizmust, Krisztus 

gyermekeinek testvériségét nem korlátozhatják rendi, társadalmi, nemzeti elfogultságok. – 

Például a moldvai csángók vallásos világképének jellemzői: a) érzéketlenség a nemzeti 

összetartozás iránt. (Ennek egyik másik oka: a nemzetté alakulás előtti állapot fennmaradása.) b) 

A politika iránti közömbösség.  

    Példák: 

- Andor János bogdánfalvi búcsúvezető a politikusok visszaéléseiről: „Isten megítél 

mindent” −  tehát nem kell törődni vele. 

 

Összegzés: a hagyományos szakrális világkép jelentősége 

- Ez a hagyományos vallásos világszemlélet egyre kevésbé él. Ezt már Bálint Sándor is 

felismerte: „Népünk lassan elvesztette heroikus egyszerűségű, metafizikai határozmányokon 

épült kultúráját, és általában szánalmas félműveltségbe süllyedt.” (1981. 37.) Vagy 

(parafrazálva): A parasztságot hosszú időn át az élet heroikus többlete, kultikus felfogása, 

artisztikus stílusa jellemezte. Ennek pusztulása „a tudomány emberét a kötelező tárgyilagosság 

mellett is lehangolja”. (1938. 4.) 

- Ez a szakrális-mágikus világkép évezredek óta érvényben volt. Az ember lényegéről tudunk 

meg valamit általa. (El kell hinnünk, hogy a hagyományos vallásos ember hitte ezt a világképet, 

tehát nemcsak „költészet” volt.) 

- A vallásosság magasabb, heroikus értelmet adott az életnek. A vallásos hit egységben 

tartotta a világképet. A vallás határozott egyéni és közösségi értékrendet alakított ki.  

 

Egy elméleti következmény 

Az összetartozó jelenségeket a néprajzkutatónak együtt kell tárgyalni, attól függetlenül, hogy 

milyen műfajban, kontextuális környezetben stb. jelenik meg a jelenség. Tehát például a műfaji 

„dobozolás” szimbolikus alapon megkérdőjelezhető. A szimbolikus világlátás számára a műfaji 

törvények érthetetlenek, hiszen ugyanaz a vallásos szemlélet nyilatkozik meg a világban: minden 

Egy. 

A kultúra egységes és a vallásos–mágikus szimbolizmus a népi kultúra minden 

megnyilvánulásában jelen van. Ugyanaz a szimbólum különböző műfajokban, élethelyzetekben 

jelenhet meg. Tehát a hagyományos népi kultúra szimbolizmusát a folklór, sőt a kultúra egészén 

kell megközelíteni. 

Példák: 

- A kenyér szentségi jellege: a) A dagasztáskor ráolvasás formulát mondanak az áldás 

érdekében: „Áldd meg Uram, szaporítsd meg, szegényeknek, gazdagoknak számára, 

ámmen!”; A kenyérre vetett kereszt „hiedelemcselekvés” vagy „vallásos rítus”. c) A búza 

eredetét magayrázó történet (Miért nincs kalász a búzaszáron?) eredetmonda. 

- Szólások (proverbiumok) hiedelmekhez és népszokásokhoz egyaránt kapcsolódnak 

(„Kőhöz legyen mérve.” „Agyafúrt.” „Bekötik a fejét.” stb.) 

- A ráolvasásokat (szöveg) hiedelemcselekmények (rítus) kísérik, mindkettőt ugyanaz a 

mákikus-szimbolikus tudati tartalom teszi értelmessé. A szöveg vagy a rítus elszakadhat a 
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tudati tartalomtól és egymástól is a survival esetében. Pl. vannak olyan gyógyító 

szertartások, ahol nincs ráolvasásformula csak rítus, esetleg csak liturgikus szöveget 

mondanak. 

- A népdalok csak valamilyen népszokás keretében (lakodalom, névnapozás, jeles napok 

szokásai stb.) léteznek. 

 

6. 3. A lelkipásztori néprajz Erdélyben 

Az 1948-as kommunista hatalomátvétel előtt Erdélyben is kísérletek történtek a Georg 

Schreiber-féle német vallási néprajzi iskola, az ún. „lelkipásztori” vagy „pedagógiai” néprajz 

gyakorlati alkalmazására, aminek hatása alatt Bálint Sándor, Schwartz Elemér és mások az 

1930–1940-es években a már anakronisztikussá lett romantikus „délibábos ősvalláskutatás” 

ellenében megalapozták a korszerű vallási néprajzi kutatásokat. Az irányzat szemléleti alapja az 

volt, hogy mivel „a keresztény magvetés termékeny talajra talált a néplélekben” (Bálint Sándor), 

az így létrejött sajátos népi lelkiséggel mind a lelkipásztoroknak, mind a néprajzkutatóknak 

foglalkozniuk kell. 

 

Az 1929−1937 között Rómában tanult és ott teológiai 

doktorátust szerzett Erőss Alfréd, hazatérése után, a negyvenes 

évek második felében Lelkipásztori néprajz címmel sok erdélyi 

vallási néprajzi adatot tartalmazó, elméletileg is jól 

megalapozott egyetemi jegyzetet állított össze a gyulafehérvári 

katolikus teológia hallgatói számára, de az 1950-ben fiatalon 

elhunyt tanár korszerű tankönyve csak ötven évvel később, 

1998-ban jelent meg (Erőss A. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak a „lelkipásztori néprajz” körébe sorolhatók Székely László (1912−1982) korai 

munkái, mindenekelőtt az Áhítat falun és az Ünneplő székelyek című füzetei a felcsíki székelyek 

vallásosságáról (Székely L. 1936, 1943a, 1943b). A csíki és gyergyói székelyek vallási 

néprajzáról írt munkái (5 kötet!) nagy része kéziratban maradt. (Egyik megjelent munkája: Csíki 

áhítat, 1995). 

A „lelkipásztori néprajz” irányzatának protestáns képviselői is voltak. Illyés Endre, aki 

életművében a református gyakorlati teológia szempontjait érvényesítette, egyházi levéltári 

források, és néprajzi gyűjtések alapján kutatta a református népi vallásos mentalitást, a vallás 

közösség- és erkölcsformáló szerepét. A kolozsvári teológiai tanulmányai elvégzése után 1920-

tól Sárospatakon, Debrecenben és más magyarországi városokban tanító teológus hatalmas 

összegyűjtött néprajzi anyagának nagyobbik része kiadatlanul maradt (Illyés E. 1931, 1941). 

Belső-Erdélyben hasonló szellemiséget és módszert képviselt a Kis-Küküllő mentén működő, 

egyházi lapokban igen sokat publikáló Illyés Géza is,
11

 akinek egyik 1942-ben írt tanulmányát – 

Milyenek voltak a pásztorok és a rektorok a 17. században? (Illyés G. 1942) – a Vallási néprajz 

sorozat 7. kötete közölte újra (Illyés G. 1942). 

                                                 
11

 Illyés Géza egyházi lapokban adta közre a Kis-Küküllői Egyházmegye történeti forrásait, sok vallási néprajzi 

adattal (l. Molnár A. 1995a., 5. jegyzet). 
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6. A funkcionalista szemlélet és módszer 

Lásd: A népi kultúra kutatásának irányzatai, módszerei a XX. században 

 

7. Az antropológiai szemlélet 

Lásd: A népi kultúra kutatásának irányzatai, módszerei a XX. században 

 

8. A formalista irányzatok. A strukturalizmus. Claude Lévi-Strauss mítoszelmélete 

Lásd: A népi kultúra kutatásának irányzatai, módszerei a XX. században  

 

9. A posztmodern kultúraértelmezések. Aby Warburg (1866–1929) mint a posztmodern 

előfutára 

- Javasolt szakirodalom: Szőnyi György Endre: Posztstrukturalista recepció: Warburg 

esete. In: Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik 

századi elméletei. Szeged, JATEPress, 2004., 203–228. 

 

Aby Warburg elméleti tézisei: 

1. A „pátoszminták” elmélete: = az antik művészetben ábrázolt mimika, gesztusok 

stb. egy barbár múlt nyomai, véres, orgiasztikus szertartások lenyomatai. A szimbólumok 

az ősi rítusok „reprezentámenjei”. (58) 

- Firenzében a reneszánsz festészet részleteivel foglalkozik (pl. lobogó haj, ruhák redői, 

drapériák stb.), ti. „a Jóisten a részletekben lakik”. A reneszánszban értelem és a sötét erők 

küzdelmét látja: az apollóni és a dionüszoszi életelv küzd egymással (vö. Friedrich 

Nietzsche: A tragédia születése), a reneszánszban jelen vannak a „fortyogó antiklasszikus 

tendenciák” is. Az európai civilizáció mélyén ott vannak az ősi barbarizmus nyomai. Az 

antikvitás reneszánsz kori újrafelfedezésében a „félelmetes” és a „primitív” tendencia is 

szerepet játszott. – Mivel szemlélete alapjában véve evolucionista, azt hirdeti, hogy a fény 

és az értelem korának mondott reneszánsz kor még a mainál is sötétebb, misztikusabb, 

ellentmondásosabb kellett legyen. (208) 

2. A kultúra szimbólumainak szemantikai poliszémiája 

- 1895–1896-ben amerikai utazást tesz, a hopi indiánok rezervátumát látogatja meg 

Arizonában, tanúja egy kígyórítusnak. (Hazatérve Berlinben bemutatja a fényképeit, 114 

indián tárgyat is magával hoz.) 1918-ben elmezavar hatalmasodik el rajta, több évig a 

kreuzlingeni (Ausztria) szanatóriumban kezelik. 1923-ban a szanatóriumban előadást tart a 

hopi indiánok kígyórítusáról, ettől kezdve gyógyultnak tekintik. Az ekkor kifejtett nézetei 

teszik a posztmodern előfutárává:  

- A hopi indiánoknál megfigyelt kígyórítus következtetései: a kígyó az emberi 

kultúrában polivalens jelkép: Lehet egy esővarázsló rítus része (215–216. old.), lehet 

ércbálvány is (vö. Mózes IV. könyve), de lehet a gyógyítás eszköze (Aszklépiosz kígyója) 

stb. Ennek megfelelően a kígyórítusok, a hozzájuk kapcsolódó szimbólumok is sokfélék. 

→ a kultúra kígyótermészetű , a jelentések rétegzetten vannak jelen benne (220–221, 

223, 225) A kígyó a többértelműség szimbóluma lesz. A „pogány antikvitás” feltámadása 

is kígyótermészetű: „időről időre majdnem halálos álomba süllyedt, majd bőre váltásával 

metamorfózison ment át”. A kultúrának nincs is más léte. A jelentés immanens módon 

többértelmű. (225.) – Warburg nem hisz abban, hogy a poliszémia megszüntethető, nem 

hiszi, hogy az atavisztikus félelmek a technikai civilizáció, a logika által legyőzhetők. Az 

emberi civilizáció bármikor visszahullhat a káoszba. (Idézni előadása befejező részét: 217. 

old.) 

 

10. A legújabb irányzatok, módszerek 
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- kulturális ökológia 

- kognitív irányzatok 

 


