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A FOLKLÓR-KÉPEK KÉTFÉLE ÉRTELMEZÉSÉRÕL

A rendezett fogalmi kategóriákban való világértelmezés az írásbeliséghez kötõdõ kultú-
rák sajátja. A Gutenberg-galaxison kívül azonban ez az intellektuális szemlélet érvényét
veszti, például a hagyományos orális kultúrákban vagy a vizualitásra alapozó modern
tömegkultúrában egészen másfajta jelrendszerek mûködnek.

A folklór nyelve sem logikus fogalmi nyelv. Ha végigtekintünk a „klasszikus” vagy
az újabban „felfedezett” és meghatározott folklórmûfajok során, azt látjuk, hogy a képi
jellegû kifejezés jelentõsége mindegyikben alapvetõ, sõt a folklór egészét tekintve jog-
gal beszélhetünk egy képi nyelv mûködésérõl.

A folklór képi nyelvét azonban csak akkor fedezhetjük fel és juthatunk közelebb e nyelv
megértéséhez, ha képeken nemcsak konkrét, szemmel valóságosan is látható jeleket (pl. dí-
szítõmûvészetet, egyéb vizuális ikonográfiai ábrázolásokat stb.) értünk, hanem a lírai és nar-
ratív jellegû folklórszövegekben (pl. népdalokban, imákban, balladákban, mesékben, pro-
verbiumokban és egyéb nyelvi kifejezésekben), továbbá a rítusokban (pl. hiedelemcselek-
ményekben, vallásos rítusokban, közösségi népszokásokban stb.) jelen lévõ képeket is. A lé-
nyeg az, hogy a folklór képei voltaképpen „belsõ képek”, amelyeknek külsõ tárgyiasulása
különbözõ médiumokban (pl. orális vagy – újabban – írásbeli népi szövegekben, rítusok tár-
gyaiban és rituális cselekedeteiben, valóságosan is látható képi jelekben stb.) valósulhat meg.

Ha azonban a különbözõ médiumok – kimondott vagy leírt szavak, rítusok, tárgyak,
vizuális ábrázolások stb. – a maguk sajátos módján ugyanazt fejezik ki, akkor tehát nem
a folklór belsõ képeit hordozó médium, a kifejezés közege, nem az ábrázolási mód a lé-
nyeg, hanem az a belsõ jelentés, amit ezek a médiumok kifejeznek. A folklór képeinek
jellemzõ sajátossága, hogy ugyanazok a mentális képek különbözõ médiumokban jelen-
nek meg. Ha csak a jelen konferencia elõadásainak témáit tekintjük át, megbizonyosod-
hatunk afelõl, hogy a médiumköziségnek ez a problémája erõteljesen foglalkoztatja a
kutatókat: elõadások hangzanak el a magyar kéziratos vershagyomány és a népmesék
vizuális képeirõl, a protestáns exemplumok képi megfelelõirõl, a népi imák képeinek
képzõmûvészeti kapcsolatairól, a bibliai képek templomi dekorációkon való megjelení-
tésérõl, a történeti mondák vizuális megjelenítéseirõl, a modern kor folklórmûfajainak
(pl. reklámok, graffiti, városi népmûvészet) képszerûségérõl, a közösségi identitást
meghatározó verbális, mentális és „reális” képekrõl stb.

Amikor a folkloristák ugyanazokat a mentális képeket fedezik fel a különbözõ médi-
umokban, egyáltalán nem azt állítják, hogy a folklór közvetítõ közegének (szó, írás, kép,



tárgy, rítus stb.) pusztán formai jelentõsége lenne, hanem azt, hogy a különbözõ médiu-
mokban található, lényegileg azonos képek közötti eltérések „csak” mediális természe-
tûek. Úgy gondolom, a népi kultúrák kutatóinak legalább olyan mértékben kell figyel-
niük a folklór képeinek azonosságaira, mint a különbözõ médiumok természetébõl adó-
dó mediális jellegû különbözõségekre. Marshall McLuhan ismert tétele, miszerint „a
közlési eszköz maga az üzenet”1 és ennek továbbfejlesztett változatai (például az ame-
rikai médiaszekember Neil Postman elmélete, mely szerint a médiumok a világról alko-
tott ismereteink természetét is meghatározzák2) a képek mediális különbözõségeit
amúgy is kellõképpen hangsúlyozták. 

De milyen természetûek azok a jelentések, amelyeket ezek a különféle közegben
megjelenõ képek hordozhatnak, vagyis milyen szerepük, funkciójuk van a folklór tágan
értelmezett belsõ képeinek a kultúrában? Ernst Gombrich egyik tanulmányában3 a ké-
pek négy alapvetõ funkciójáról beszél, amelyek szimultán módon, egymásba átjátszva
is érvényesülhetnek: 1. a képek egyszerûen ábrázolhatnak valamit; 2. jelképezhetnek va-
lamiféle elvont eszmét, gondolatot; 3. megvalósíthatnak valamiféle mûvészi kifejezést
és végül 4. szakrális-mágikus funkcióval is rendelkezhetnek. (Az ún. „fikciós képek”,
amelyek esetében nem kérdezünk rá jelölõ és a jelölt viszonyára, azaz hitetlenkedésün-
ket önkéntesen felfüggesztjük, újabb, sajátos képtípust jelentenek.)

Már a fent megnevezett funkciók körülírása sem egyszerû feladat – gondoljunk arra
például, hogy milyen nehéz a folklórmûvészet esztétikumát meghatározni –, de talán
még nehezebb az egyes funkciók egymástól való elkülönítése. Az elegáns intellektuális
distinkciók megvalósítása bizonyára örök vágyálom marad.

Alább a képek jelképezõ és mágikus-szakrális funkciójának definiálása, illetve a két
funkció elkülönítése körül néhány folklórszemiotikainak nevezhetõ kérdésre szeretnék
kitérni. Azért tartom szükségesnek ezt a témát felvetni, mert úgy látom, hogy a kérdé-
sekre adott eltérõ válaszok az utóbbi évtizedek folyamán két alapvetõen különbözõ tu-
dományos paradigmát eredményeztek a nemzetközi és a magyar folklorisztikai kutatá-
sokban, amelyekhez minden kutatónak valamiféleképpen viszonyulnia kell.

I.

A folklór képeire egyfelõl tekinthetünk úgy, mint egy intellektuális mondanivaló (jelen-
tés) vizuális formában való transzponálásaira. Eszerint a képek nem egyebek, mint képi
nyelven kifejezett szavak, valami olyasmit mondanak el, mint ami a verbális nyelv se-
gítségével is kifejezhetõ. Az archaikus népi imádságok képei például úgy is értelmezhe-
tõk, mint egy-egy teológiai mondanivaló kifejezõdései. Az alábbi imarészlet képi formá-
ban tartalmazza az emberi nem sorsára vonatkozó alapvetõ teológiai tanítást a teremtés-
tõl kezdve Krisztus második eljöveteléig: „Én Uram Teremtõm, / aki ingem teremtettél,
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1 McLuhan, M. 1985. 258–284.
2 Postman, N. 1986. 16–29.
3 Gombrich E. 1997. 31–114.



/ szent lelkedvel megszerettél,4 / szent véredvel megvátottál! / Fogadj hozzám Úriste-
nem!” (Gyimeshidegség) Egy másik imarészlet a rettenetes pestisjárványt jeleníti meg
egy olyan képi vízióban, amelynek elemei a kor embere számára pontosan érthetõek le-
hettek: „Ó, én Uram, én Istenem, / egyebet nem látunk halál képinél, / melj utánnunk
leseskedik, / elkapjon és elragadhasson. / Mondjad a csapdosó angyalnak, / szünjék meg
a te kezed a csapdosástól, / szúrd hüvelibe véres kardodat, / szánakodjál immá, / hogy a
fõd el ne pusztuljon, ámen.” (Klézse)5 A népi imaszövegek képi egységei még sokáig –
de nem a végtelenségig – sorjázhatók: a folklorisztika jól ismeri például a hajnali égen
repülõ lélekvivõ madár, az égi mise, a kakas általi hajnali ébresztés, a gyász jegyekkel
székében ülõ istenség, az imitatio Christi képi egységeit és e képek keresztény teológi-
ai jelentéseit. A képi egységeket összetevõ képelemek mindegyike érthetõ és verbális
nyelvre is lefordítható. Azt mondhatjuk tehát, hogy a népi imák vizuális nyelve kötött,
és a kultúra használói számára érthetõ. A jelek és a nekik megfelelõ jelentések szilárd
kötöttsége más vallásos mûfajok esetében is megfigyelhetõ. Moldvai gyûjtéseim során
az 1990-es években azt tapasztaltam, hogy az idõsebb generáció viszonylag jól ismeri a
fontosabb szentek attribútumait, és ezekhez narratívákat is társít, pontosan fel tudja
idézni a passióepika különbözõ mozzanatainak részleteit, a Krisztus második eljövetel-
ét vagy a világ és az ember teremtését megjelenítõ látomásos képek többé-kevésbé az
„apróbb” részleteket illetõen is megegyeznek egymással stb. Úgy tetszik, hogy mind-
ezek a narratívák intellektuális jellegûek: a történetek felidézése képekben, de ami még
fontosabb: belsõ képek alapján történik.

Orális kultúráról lévén szó, a folklór – olykor egészen bonyolult – képsorainak fel-
idézésben vélhetõen nagy szerepe van azoknak a mnemotechnikai eljárásoknak, ame-
lyek az ars memoriae vagy art of memory-nak nevezett módszerhez kapcsolhatók.6 A
folklorisztika keveset foglalkozott a térszerkezethez, a tárgyakhoz, a szövegegységek-
hez kötött emlékezés formáival, így ezekrõl az emlékezési eljárásokról még viszonylag
keveset tudunk. Bizonyos esetekben – pl. a rózsafüzérmondás, a keresztútvégzés stb. so-
rán – nyilvánvaló, hogy az ars memoriae különbözõ formáival állunk szemben, de pél-
dául egyes közösségi népszokások rítuselemeinek egymásra következése, a gyógyító cé-
lú hiedelemcselekményekhez kapcsolódó mágikus szövegek vagy éppen a népi imádsá-
gok képi egységeinek látszólag logikátlan, de egy szimbolikus értelem szerint nagyon is
logikus sorjázása esetében is gyanítható, hogy a felidézésben a mnemotechnika fontos
szerepet játszik. Walter J. Ong nevezetes elmélete7 szerint orális kultúrákban az értékek
hosszabb távú hagyományozódása csak akkor valósítható meg biztonságosan, ha a kö-
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4 A „szeret” szónak a régi magyar nyelvben „valamivel ellát” jelentése is volt. Tehát az imasor jelen-
tése: „szent lelkedet adtad nekem”. A „szeret” igének ezt a jelentését a Történeti Etimológiai Szótár
is ismeri: „ ... 5. [valamivel szeret] 1519?: „valamivel ellát, megajándékoz, valamirõl készségesen
gondoskodik” (Jordáky Kódex 226.)” (3. köt.)

5 A két idézett imarészlet megjelenési helye: Tánczos V. 1995. 27. szöveg; Tánczos V. 1999. 28. 8.
szöveg.

6 Az ars memoriae kommunikációs technikájának „klasszikus” összefoglalása: Yates, F. 1975. A téma
magyar ismertetése: Arasse, D. 1997. 115–156.

7 Ong, W. J. 1982. – W. J. Ong elméletét Nyíri Kristóf ismerteti (Nyíri K. 1994).



zösségek „emlékezetes mintákban”, vagyis szilárd mnemonikus alakzatokban gondol-
kodnak, amelyek lehetõvé teszik a felidézést és az átörökítést.

Bármiféle módszerrel történjék is a folklór-képek felidézése és sorjáztatása, a cél
mindig ismert történetek ismert képekben való elmondása, vizuális megjelenítése, dra-
matikus eljátszása és így tovább. Az igen archaikus moldvai csángó folklór vallásos mû-
fajaival való foglalatoskodás arról gyõzi meg a kutatót, hogy ebben a középkorias szem-
léletû keresztény kultúrában egy szilárd jelrendszer mûködik.

De miért van szükség a képekre, ha mondanivalójuk verbálisan, fogalmi kategóriák-
ban is kifejezhetõ? A válasz igen sokrétû lehet: a képek könnyen felfoghatók, azonnal
befogadhatók, mások felé könnyen kommunikálhatók, alkalmasak a közösségi befoga-
dásra is, érzelmi hatásuk pedig messze felülmúlja a rációra ható szavakét stb. Mindezek
a szempontok egy-egy analfabéta társadalomban – ilyen volt mind a barbár kor, mind a
keresztény középkor, mind az újkor paraszti társadalma – igen fontosak lehettek. A kö-
zépkor didaktikus szemlélete alapozott ezekre a képekre. Egy intellektuális eszmeiség
jegyében a képek eszméket, teológiai gondolatokat személyesítettek meg, tárgyak és ál-
latok is válhattak eszmei jelentések (pl. erények és bûnök, jutalmazások és büntetések,
rend és rendetlenség stb.) emblémáivá. A középkornak még a legmeghökkentõbb képi
víziói sem szabad mûvészi asszociációk, hanem mindig jelentenek, jelképeznek valamit.
Ezért a képzõmûvészeti látványok kavalkádjának vagy a középkori szövegek bizarr ké-
peinek sohasem szabad „bedõlni”, mert ebben a korban egyetlen kép sem csak önmagá-
ért való. (Kézenfekvõ itt Hieronymus Bosch vagy idõsebb Peter Brueghel ismert képe-
ire, esetleg Dante vízióira gondolni.)

Az itt elmondottak a középkor szellemi világából kisarjadt népi vallásosság megnyil-
vánulásaira és bizonyára más, nem vallásos folklórmûfajokra is érvényesek, de ezekre
itt most nincsen mód kitérni. A fenti példákkal csak szemléltetni szerettem volna azt,
hogy a folklór belsõ képeinek tulajdoníthatunk olyan világos jelentéseket, amelyek szi-
lárdak, történetileg is értelmezhetõk, és kutatásuk során a folklorisztika együtt dolgoz-
hat például a képelmélettel, a mûvészettörténettel, a vallástörténettel stb.

II.

Az eddigiekben a folklór képeinek jelképezõ funkciójáról volt szó, a továbbiakban a ké-
pek szakrális-mágikus funkciójáról és néhány tudománymódszertani következményrõl
szeretnék szólni.  

Tagadhatatlan, hogy sok folklór-kép esetében a mágikus funkció különösen fontos,
hiszen lépten nyomon azt tapasztaljuk, hogy a folklór képei és tárgyai mintegy fétissé
válva helyettesítik az ábrázolt objektumot, mintegy eggyé válnak vele, azaz eltûnik a kü-
lönbség az ábrázolások és az ábrázolt dolgok között, amit az imént felvázoltunk. A
moldvai csángók vallásosságánál maradva: a csángók megszentelt ima- és énekesköny-
vei nemcsak egyszerûen tartalmazzák a szent szövegeket, hanem maguk is a Szent meg-
nyilatkozásai, ezért ha fennállt annak a veszélye, hogy ezek a szent dolgok valaha pro-
fán cselekmények tárgyaivá lesznek, a moldvai csángók inkább elégették, vagy volt tu-
lajdonosuk koporsójában vele együtt eltemették õket. A híres csíksomlyói kegyszobor-
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ról nem elég azt állítani, hogy az a Szeplõtelen Fogantatás teológiai tanának vizuális áb-
rázolása, hanem a folklórkutatónak azt is tudomásul kell vennie, hogy ez a szobor a ka-
tolikus székelység szemében magával Szûz Máriával azonosul, tehát nem egyszerûen
egy égi patrónust jelképezõ szimbólum, hanem a maga tárgyi valóságában is egy közös-
ség égi pártfogója. Az Égi Anya, a Csodatevõ Szûzanya, a Patrona Hungariae eszméi fe-
lé a katolikus székelyek szemében csak ezen a konkrét, mindenki által ismert vizuális
ábrázoláson keresztül vezet az út, a mennyei ajtó csak a kegyszobor révén nyílik meg.
Mivel a transzcendens jelentés, a platóni idea, azaz a fogalom csak a médiumok képei-
ben jelenik meg, ezért a kép és a fogalom szétválaszthatatlanul egybefonódik. Kétség
sem fér ahhoz, hogy 1916 õszén a román betörés elõl tömegesen menekülõ csíki széke-
lyek nem Szûz Máriának egy mûvészi ábrázolatát, hanem magát a Csodatevõ Szûzanyát
vitték magukkal Székelyudvarhelyre majd Kolozsvárra, miközben tudták, hogy ugyan-
ezekhez az eszmékhez más „ajtókon”, más médiumokon, például a kolozsvári piarista
templom Könnyezõ Mária vagy máriaradnai Szûzanya kegyképein keresztül is, el lehet
jutni.

A két idézett példa alapján is világos, hogy a szakrális-mágikus funkcióval rendelke-
zõ képek esetében eltûnik a különbség a jelölõ és a jelölt között, a jel és a jelentés mint-
egy egybeolvad. A felkelõ Nap nemcsak szimbóluma az istenségnek, hanem õ maga az
istenség, ezért a gyimesi csángók pap hiányában a nyelvük alá „fehérmagyarófalapit” té-
ve a felkelõ Napnak is meggyónták a bûneiket. Ebben a szimbolizációs folyamatban a
jel nem kevesebb annál, mint amit reprezentál, sõt mindig többet képvisel, mint a nyil-
vánvaló és közvetlen jelentése. 

Elméleti szempontból legalább ennyire fontos következmény az is, hogy a mágikus
kép egy transzcendens üzenet hordozójává válik. Ebben az esetben szó sincs már arról,
hogy a képek egyszerûen vizuális nyelven kifejezett szavak lennének, itt a hangsúly a
magasabb igazság megismerésére, vagyis az arisztotelészi racionális logikával szemben
a neoplatonikus szemléletre tevõdik át. A mágikus kép nem intellektuális jellegû, nem
valamiféle illusztrált metafora, ezért didaktikus célokra nem alkalmazható. A mágikus
kép maga a transzcendens üzenet, ami mélyen, teljes valójában megrázza a benne hívõ
embert. Ezt manapság, a mai szekularizálódott világban már sokan képtelenek megérte-
ni. Ez év tavaszán a Dialëktus Magyar Néprajzi és Antropológiai Filmszemlén meghök-
kenve tapasztaltam, hogy a fõdíjas Romani Krisz (magyarul: Cigány törvény) címû do-
kumentumfilm vetítésének végén a moziteremben megszólaló nézõk, sõt az antropoló-
gus szakemberekbõl álló zsûri egyik-másik tagja sem hiszik el azt, amit a szemükkel lát-
tak, tudniillik azt, hogy a mai Magyarországon egy gazdag oláh cigány közösségben az
eskü és az átok még élõ valóságként mûködhet, ezért ezek az emberek a film kapcsán
csalást emlegetnek.

De tegyük fel, hogy mégis vannak vallásos emberek, akik ezeket a képeket úgy fog-
ják fel, mint a Szent hierophániáit. Azt mondhatjuk, hogy lelkük rajta. De mit kezdhet a
kutató egy ilyen furcsa, nem intellektuális szemiózissal, amikor a jel és jeltárgy egymás-
tól nem elkülöníthetõ? Egyáltalán beszélhetünk-e ebben az esetben valamiféle ikonog-
ráfiai „ábrázolásról”?

A 20. századi interdiszciplináris kutatások bebizonyították, hogy a mágikus képek
esetében nemcsak ikonográfiáról, hanem e képek teljes ikonográfiai rendszerérõl is be-
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szélhetünk. Ezt a rendszert tudtommal máig legteljesebben Gilbert Durand francia kuta-
tó írta le A képzelet antropológiai struktúrái címû 1960-ban franciául megjelent köny-
vében,8 amelyben szimbólumtartományokba és szimbólumkörökbe (ún. konstellációk-
ba) sorolta ezeket a jelképeket és meghatározta a képeket rendezõ ún. dinamikus alap-
elveket.

III.

Félreértés ne essék: fentebb nem kétféle képekrõl, hanem ugyanazoknak a képeknek a
kétfajta szemléletérõl, a kétfajta szemiózis tudományos megszerkesztésérõl beszéltünk.
Az igaz, hogy a folklór képei között vannak olyanok, amelyek esetében a jelképezõ
funkció a hangsúlyosabb, míg mások esetében a kép szakrális-mágikus erejét érezzük
elsõdlegesnek, de alapjában véve mégis egyetlen kultúra jelrendszerével állunk szem-
ben, amelyhez eltérõ módon viszonyulunk. Vannak olyan emberek például, akik a csík-
somlyói kegyszobor lábánál állva sem képesek mást látni benne, mint az immaculata
conceptio egy adott történeti korban keletkezett mûvészi ábrázolását, Európa legna-
gyobb fából készült gótikus Mária-szobrát, míg mások, akik esetleg nem is tudnak egy
ilyesfajta intellektuális értelmezési lehetõségrõl és történeti-mûvészettörténeti háttérrõl,
nem látnak a kegyszoborban mást, mint a csodatevõ Égi Édesanya jelenvaló valóságát,
és ruhadarabjaikat, imakönyvüket azzal a hittel érintik Mária lábához, hogy a rítus által
maguk is megtelnek az általa közvetített égi erõvel.

Elõbb az archaikus népi imádságok képi egységei kapcsán megállapítottuk, hogy
egy-egy adott teológiai mondanivaló kifejezõdéseiként valódi, azaz intellektuális fogal-
mi nyelvre is átfordítható jelekként funkcionálnak. Ezzel viszont egyáltalán nem állítot-
tuk azt, hogy az imák képi világa mögött ne lehetne felfedezni az Égi Fény, a Sötétség,
az állatiasság, a megváltó Áldozat, a lélekvivõ Madár, a messianizmus, a ciklikusság stb.
archetípusait, mint olyan platóni ideákat, amelyek a végsõ soron racionálisnak, akár a
klasszikus peirce-i jeltipológia értelemében is jelszerûnek mondható képi szimbolizmust
is létrehozzák.   

A képekhez való eltérõ viszonyulásunk tehát két, egymással nehezen összeegyeztet-
hetõ tudományos paradigma mentén szervezõdik. A neoplatonikus alapállás a 20. száza-
di európai mítoszkutatásban nemcsak a pszichoanalitikusok révén (mint tudjuk, Carl
Gustav Jung és követõi ezeket az egyetemes képeket a kollektív tudattalanból származ-
tatják), és néhány, ehhez az irányzathoz közel álló mítoszkutató (pl. Mircea Eliade,
Northrop Frye, napjainkban Julien Ries stb. iskolái) révén van jelen, hanem egy sor más
elméletben is. (Szõnyi György Endre már a saussure-i strukturalizmus langue koncepci-
óját is a transzcendentális tudatot tételezõ idealista, neoplatonista tanításokkal állítja
párhuzamba, amennyiben Saussure felfogásában az állandónak, öröknek tekintett
langue sem volt más, mint egy Nagy Õseredeti Jel, amit az instabilnak felfogott parole
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8 Durand, G. 1960. Ez a kötet magyarul nem jelent meg. A szerzõnek egyik magyarul is olvasható
tanulmánya: Durand, G. 2003. 75–124.



révén csak megközelíthetünk.9 Ehhez még annyit tehetünk hozzá, hogy a strukturalista
jelelmélet ráadásul a jel és jelölõ kapcsolatát is megkérdõjelezte akkor, amikor ezt a kap-
csolatot nem természetes adottságként fogta fel, hanem azt hangsúlyozta, hogy egy jel
funkciója kizárólag a többi jellel való kapcsolatától és a bináris oppozíciók által képzett
különbözõségétõl függ. Az 1920-as években Ernst Cassirer eleve adott „szimbolikus
formái” ugyancsak ezt a platonikus szemléletet sugalmazták, még mielõtt Jung archetí-
pus-elmélete az 1930-as és az 1940-es években igazán nagyhatásúvá lett volna Európá-
ban.)

A 20. század folyamán azonban a humántudományok minden területén megfigyelhe-
tõ volt egy rendkívül erõteljes pragmatikai fordulat, aminek eredményeképpen a külön-
bözõ tudományterületek találkoznak, és a század végére már egy általános kultúraszemi-
otika látszik körvonalazódni.10 Ez a tudományos paradigma, amely a figyelmet minde-
nekelõtt a képek használatára irányítja, egyedül a képek irracionális eredetével és mági-
kus-misztikus funkciójával nem tud mit kezdeni (pontosabban ehhez a funkcióhoz is
csak a használat oldaláról képes közelíteni), ezért egy teljesen racionális szemlélet je-
gyében kategorikusan kérdõjelezi meg a képzelet képeinek a priori jellegét, nem hiszi,
hogy az emberi kultúrában egy eleve adott ikonográfiai rendszer volna mûködésben, és
nem is veszi komolyan ezeket a „homályosoknak” tartott jelképeket. (Ez utóbbi vonat-
kozásban a pragmatizmus hívei elõszeretettel szoktak arra hivatkozni, hogy C. G. Jung
archetípus értelmezése nem egyértelmû, és még a jungi életmûvön belül is idõrõl idõre
változott.)

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a lélektanilag (vagy – mint Mircea Eliade esetében
– ontológiailag) megalapozott vallásos-mágikus képek elutasítása, illetve racionális ér-
telmezése nemcsak a pragmatista szempontok elõtérbe kerülése miatt következett be.
Legalább ennyit nyomott a latban az is, hogy a képek pszichológiai megközelítése nagy-
vonalúan lépett túl a tudományos kutatásban kötelezõnek számító történetiség követel-
ményén, ami egyes, nagy hagyományokkal rendelkezõ tudományterületeken (például a
mûvészettörténetben, illetve az Erwin Panofsky munkássága nyomán a század közepén
önállósodott ikonológiában) valódi szentségtörésnek számított, hiszen a mûértelmezé-
sek századok alatt kialakult gyakorlata épült a történetiség elvére. Nyugtalanító volt to-
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19 Szõnyi Gy. E. 2004. 47.
10 Szõnyi György Endre ezzel kapcsolatban ezt írja: „Ma úgy látjuk, hogy a pragmatikai szempont

megjelenése tette lehetõvé, hogy a különbözõ irányokban folyó kutatások összekapcsolódjanak, és
hogy az 1970-es évekre egy általános kultúraszemiotika jelenhessen meg. E pragmatikai fordulat a
humán tudományok mindegyikéban rendre bekövetkezett: a szemiotikában Morris után elsõsorban
Umberto Eco rendszerében teljesedett ki, a nyelvfilozófiában a késõi Wittgensteintõl a szocioling-
visztikáig és diszkurzus-analízisig érzékelhetjük, az ábrázolások értelmezésében Panofsky, Ernst
Gombrich és Neslson Goodman mûvészettörténeti felfogásában jelenik meg, továbbá ide sorolható
az irodalomtörténet hermeneutikai fordulata, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser és Stanley Fish be-
fogadásesztétikája, a társadalom- és kultúrafilozófiában pedig Mihail Bahtyin és Michel Foucault
diszkurzuselmélete tartozik ide. E pragmatikai fordulat igen hangsúlyosan jelentkezett a kulturális
antropológiában (Clifford Geertz és James Clifford ‘interpretív antropológiája’), valamint a szocio-
lógiában is (Pierre Bourdieu).” (Szõnyi Gy. E. 2004. 51–52.)



vábbá a mûfaji határok gátlástalan áthágása is, hiszen a mûfajok kutatásába, az alkotá-
sok belsõ rendszerezésébe a humántudományok többsége – így a folklorisztika is – rend-
kívül nagy energiákat fektetett.   

Mindezen okok együttesen vezettek oda, hogy a pragmatista fordulat nyomán a „ko-
moly” tudományos mûvek bibliográfiáiból egyszerûen kimaradnak a folklór képeinek 20.
századi „vallásos-misztikus” kutatói, mondjuk úgy, hogy a „neoplatonikusok”. Minden-
féle  teljességigény nélkül, csak épp a világosabb láttatás végett jegyzem meg, hogy ez a
fajta pragmatista kultúrakutatás nem nagyon tud mit kezdeni Carl Gustav Jung, Mircea
Eliade, René Guénon, Gaston Bachelard, Julien Ries munkásságával, vagy a magyar
folklorisztikai kutatáson belül Erdélyi János, Vikár Béla, Bálint Sándor, Lükõ Gábor és
még mások szimbolikus szemléletével. Ha mégis elõfordul olykor, hogy a pragmatizmus
hívei a misztikus gondolkodók által bevezetett terminusokat használják, akkor ezeket
igyekeznek racionálisan definiálni és nekik racionális tartalmat adni. Jan Białostocki len-
gyel mûvészettörténész például elismeri, hogy archetipikus képek léteznek, de ezeket az
irodalmi toposzokhoz hasonló „hosszú életû”, lassan változó formáknak, ábrázolásoknak
tekinti, és inkább nevezné õket „kerettémáknak”, mint archetípusoknak.11 A modern mi-
tológiákat vizsgáló magyar Király Jenõ archetípus fogalma némiképpen ehhez hasonló,
õ ugyanis archetípuson csak kulturálisan rögzült, állandósult sztenderdet, tehát végsõ so-
ron csak kulturális konvenciót, hosszabb életû sztereotípust ért.12

A kulturális jelrendszerekkel foglalkozó legújabb elméletek a maguk sajátos szem-
pontjait követve túllépnek azon a feloldhatatlannak tûnõ, elõbb felvázolt ellentmondá-
son, ami a kultúra (folklór) képeinek neoplatonista és pragmatista értelmezései között
feszül. A kognitív tudományok (kognitív pszichológia, nyelvészet, képelmélet stb.) az
emberi gondolkodás mechanizmusaira, szerkezetére, a mentális képalkotás logikájára
irányítják a figyelmet, anélkül azonban, hogy az emberi gondolkodás metaforikus képe-
inek egyetemes jellegében valamiféle metafizikus dimenziót feltételeznének képi gon-
dolkodás bizonyos mérvû egyetemessége ezek szerint az elméletek szerint az emberi
agy mûködésével magyarázható, a kognitív képességek azonosságával. A legújabb öko-
lógiai elméletek követõi pedig, amikor azt a kérdést teszik fel, hogy a történelem folya-
mán miért volt elõnyös az ember számára egy adott világérzékelési mód, visszatérnének
az evolucionizmus és pragmatizmus irányába, és a „percepció” és „kogníció” fogalma-
ival operálva gyakran teljesen empirikus kutatásokat végeznek.
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