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Tánczos Vilmos

Erdélyi Zsuzsanna szimbólumkutatásainak 
tudománytörténeti hátteréről

„Valóban nagy és rendkívül gazdag terra incognita vagy inkább így fo-
galmazhatjuk meg: spiritualia incognita felfedezője lett” – írta Erdélyi 
Zsuzsannáról a nyelvtörténész Pais Dezső 1971-ben,1 utalva arra, hogy az 
1968-ban általa felfedezett majd módszeresen feltárt apokrif népi imádsá-
gok szövegvilága révén hirtelen új rálátásunk nyílt a középkor vallásos vi-
lágképére és mentalitására.

Erdélyi Zsuzsanna hosszú életútja végén, három legutolsó kötetében, A 
kockás füzet2, a „...Századokon át paptalanúl...”3 és a Múltunk íratlan lírája4 
című könyveiben, továbbá a vele készült interjúkban5 összefoglalt mindent, 
amit önmagáról és nagy jelentőségű életművéről még el akart mondani. És 
ezt most is a rá jellemző módon tette: pontos, szigorú adatolással, tárgysze-
rűen, de ugyanakkor őszinte személyes formában. Az utókor tehát, akire ki-
vételes szellemi értéket hagyott, abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
tőle magától kapta meg azt a kulcsot is, amely kinyitja az életművét. 

Vajon lehet-e, szabad-e, illetve kell-e a spirituális „terra incognita” 
őmaga által megvalósított értelmezéséhez hozzátenni bármit is? Ha őt ma-
gát kérdeznénk erről, egészen biztosan azt válaszolná, hogy szabad is és kell 
is, hiszen a „néprajz nem hitbizomány”, és hogy lezárt tudományos kérdé-
sek nincsenek. Ennek a kutatói szabadságnak a jegyében a saját munkássá-
gát is a maga egyéni, a tudományos „főirányokba” nem besorolható, illetve 
azokhoz olykor nehezen illeszkedő meggyőződése szerint alakította életpá-
lyája minden korszakában.

A továbbiakban Erdélyi Zsuzsanna életműve kapcsán a vallásos szimbo-
lizmus magyar etnológiai kutatásának néhány történeti − és több vonatko-
zásban ma is aktuális − kérdését vetem fel. Alapkérdésem az, hogy milyen 

1  pais 1971, 364.
2  Erdélyi 2010.
3  Erdélyi−várhElyi 2011.
4  Erdélyi 2015.
5  Erdélyi Zsuzsannáról készült portréfilmek jegyzékét lásd a tanulmány végén.
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magyar és európai kontextusba helyezhető bele az a tudományos paradig-
ma, amelynek jegyében ő a népi vallásosság folklórműfajait, így az általa 
felfedezett archaikus népi imádságokat is elemezte.

Erdélyi Zsuzsanna könyveit forgatva, tanulmányait olvasva, mindenek-
előtt az tűnik szemünkbe, hogy mindig a keresztény világnézet alapján ér-
telmezi az általa vizsgált vallásos ‒ vagy olykor nem kifejezetten vallásos ‒ 
folklórjelenségeket. Ez az alapállás már a kutatási tárgy megválasztásában 
is tetten érhető, de még inkább megnyilvánul a népi keresztény világkép 
működési elveinek beható ismeretében és feltétlen tiszteletben tartásában 
az elemzés során. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a tudományos értelmezés 
ugyanannak az eszmerendszernek a keretén belül történik, mint amit maga 
a vizsgálati tárgy, vagyis a vallásos folklór is kifejez.

Ahhoz, hogy ebben a világban jól, helyesen eligazodjék, személyes vallá-
sos megggyőződése is kétségkívül hozzájárult.6 Kutatóként a maga keresz-
tény világnézetét a legtermészetesebb módon egyeztette össze a szakszerű-
séggel, következetességgel és a nagy fokú szakmai igényességgel. Impozáns 
életművének épp tudományos megbízhatósága jelenti a legfőbb bizony-
ságot arra, hogy a keresztény világkép alapján végzett szimbólumelemzés 
nemcsak lehetséges, hanem kifejezetten sikeres paradigma is lehet a val-
lásetnológiában.

A keresztény világnézeti alapon nyugvó néprajzkutatói alapállás min-
denesetre nem előzmény nélküli, és nem is egyedülálló sem a magyar, sem 
az egyetemes vallásetnológiában. A 19. században már Kálmány Lajos is 

6  A vallásetnológiában eltérő álláspontok vannak azt illetően, hogy a keresztény 
világképben – illetve általánosabban: a vallásos világképben – való eligazodáshoz 
szükséges-e a személyes vallásos hit is. Szulovszky János egyik, élénk vitát kiváltó 
értekezésében (Lehet-e a szellemi világ néprajzának keresztény tudományos megkö-
zelítése? – szulovszky 2014) úgy vélekedik, hogy ez az összefüggés nem szükségsze-
rű, azaz hogy a keresztény vallásos világkép alapján történő tudományos világér-
telmezés akár a kutatást végző személy vallásos meggyőződése nélkül is létrejöhet. 
A tanulmány fő gondolata, hogy egy hit-alapú világképen nyugvó tudományos 
világértelmezés módszertani szempontból a materialista elvű világértelemezés 
egyenrangú alternatívája lehet, vagy akár afölé is emelkedhet. Vitapartnerei közül 
többen (Pócs Éva, Klaniczay Gábor és Vargyas Gábor – lásd ugyanott) ellenben a 
keresztény vallásos világképet a vallásos meggyőződés, azaz a hit szinonimájának 
fogják fel, és ezt a vallásos hitben gyökerező, „teologizáló” értelmezési keretet nem 
tekintik az adott vizsgálati tárgy tudományosan is elfogadható megközelítési le-
hetőségének. Másik oldalról nézve viszont kétségkívül jogosan merül fel a kérdés, 
hogy maga a kutatás tárgya, azaz egy népi vallásos jelenség, megérthető-e és értel-
mezhető-e adekvát módon akkor, ha a kutató nélkülözi, illetve kutatói szempontból 
irrelevánsnak tartja magát a vallásos hitet, amelyik végső soron az általa vizsgált 
népi világkép legfőbb szervező elve.
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hangsúlyozta a „compassió” (együttérzés, együttélés) szükségességét a 
népi vallásosság kutatásában, de ez a kutatásmódszertani imperatívusz 
csak később, a 20. század első felében a Georg Schreiber (1882−1963) által 
megalapozott ún. lelkipásztori vallási néprajzban (vagy más néven: pedagó-
giai néprajzban) teljesedett ki az európai és a magyar vallási néprajzi ku-
tatásokban. Az irányzat legjelentősebb magyar képviselője Bálint Sándor 
(1904−1980) volt, aki olyannyira össze tudta egyeztetni a Fides és Ratio 
princípiumait, hogy halála után a katolikus egyházban boldoggá avatási el-
járását is kezdeményezték. Ugyanez jellemezte a magyar lelkipásztori nép-
rajz többi kutatóját is, például az erdélyiek közül a titkos ordinárius Erőss 
Alfrédet (1909−1950), a volt katolikus pap Székely Lászlót (1912−1982), a 
református lelkész Illyés Endrét (1897−1962) és még másokat, akik közül 
többekkel Erdélyi Zsuzsanna személyes kapcsolatban is állt.

Mivel az ő szellemi elődeit és szellemi rokonait kétségkívül ebben a 
környezetben kell keresnünk, nézzük tehát, hogy mi jellemzi még a Georg 
Schreiber-i vallásetnológiai iskola kutatói magatartását:

1. A kutatás tárgya maga a vallásos hit, valamint ennek a hitnek a meg-
élése. És mivel a vallásos hit csak szimbolikus kifejeződéseiben érhető tet-
ten, írható le, ezért a kutatói figyelem a vallásos szövegekre (folklórra), a 
vallásos ikonográfiára, a liturgikus és paraliturgikus cselekvésekre irányul. 
Ebben a szemléletben minden szimbólummá lesz: a tér és az idő szegmen-
sei, a tárgyak, a személyek, a rítusok és így tovább. A vallásos hitet kifejező 
szimbólum pedig ebben a felfogásban mindig valódi hierofánia, azaz maga 
is mindig megszentelődik: a jel és a jeltárgy egyaránt tartalmazza ugyanazt 
a szentségi elemet. Következésképpen a valódi szimbólumok az emberi lé-
tezés legmélyét érintik, funkciójuk alapvetően nem társadalmi, hanem teo-
lógiai, ontológiai. 

2. A vallásos szimbólumok a maguk vallásos funkcióját magas esz-
tétikai minőséggel képesek betölteni. Bálint Sándor nem véletlenül be-
szél folyamatosan a népi vallásosság „artisztikus” és heroikus jelensé-
geiről.7 Erdélyi Zsuzsanna népi imaszövegeiért a legjelesebb nyelvészek 
(Pais Dezső, Bárczi Géza és mások), művelődéstörténészek (Holl Béla, 
Mezey László, Bán Imre és mások) mellett a legnagyobb magyar költők, 
írók (Juhász Ferenc, Csoóri Sándor és mások) is lelkesedtek, és ezeket az 
imádságokat neves előadóművészek, színészek szívesen és nagy érzelmi 
átéléssel adták elő.

3. A pogány-keresztény, mágikus-vallásos képzetek szinkretizmusa eb-
ben a felfogásban kihangsúlyozódik. „A keresztény magvetés termékeny ta-
lajra talált a néplélekben” – írja Bálint Sándor.8 A népi imádságok kapcsán 

7  bálint 1938; bálint 1942.
8  bálint 1944, 103.
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gondoljunk arra, hogy a Hegyet hágék... kötet ráolvasásokkal kezdődik, és a 
latin eredetű vallásos himnuszköltészet darabjaival fejeződik be. A konzer-
vatívabb egyházi körök olykor fenntartásokkal, sőt néha elutasítólag viszo-
nyulnak a vallásos mágiához, de általában ez a kutatói irányzat mégis har-
móniában van az egyházzal.

4. Mivel a keresztény hit egyetemes, ebben a rendszerben az európai 
kitekintés egészen természetes. Erdélyi Zsuzsanna teljes életműve példa 
erre, de mégis kézenfekvő itt az Aki ezt az imádságot... Élő passiók című kö-
tetre9 utalni, amelyben a magyar népi imahagyományt összegző módon il-
leszti be ebbe az egyetemes keresztény hagyományba.

5. A Georg Schreiber-iskola szerint a történeti szemlélet központi jelen-
tőségű: a múlt (esetünkben a középkor) az autenticitás forrása, a mai korra 
jellemző szekularizáció pedig megbontja a vallásos világkép egységét és en-
nek artisztikus megnyilvánulásait. 

6. Természetes, hogy egy olyan tudományos paradigmában, amelynek 
központi tárgya az abszolút vallásos hit, illetve ennek recens és történeti 
megnyilvánulásai, a vallás társadalmi kontextusának vizsgálata már nem 
áll a tudományos érdeklődés középpontjában.

A Georg Schreiber-féle iskola – amint ezt neve, a lelkipásztori néprajz is 
jelzi – a 20. század első felének többi pszichologizáló irányzatához sorolható, 
amelyeken belül jól körülhatárolható, azaz más pszichologizáló irányzatok-
tól jól elkülöníthető. De ugyanakkor vannak olyan kapcsolódási pontok is, 
amelyekre tekintettel kell lennünk, és amelyek később Erdélyi Zsuzsanna 
szimbólumfelfogása kapcsán is jelentőségre tesznek szert. Tekintsünk te-
hát a Georg Schreiber-i – illetve magyar vonatkozásban Bálint Sándor-i – 
vallási néprajzra kissé tágabb kontextusban, úgy, mint az egyik pszicholo-
gizáló irányzatra.

A 20. század első felében nagyon népszerű freudi pszichoanalitikus et-
nológia ugyancsak a szimbólumokkal való azonosulást, az ezekben való 
kollektív hitet teszi a mágikus-vallásos jelenségek vizsgálatának alapjává, 
de a freudisták a szimbólumot ‒ a tételes keresztény vallásoktól és a lelki-
pásztori vallásos néprajz képviselőitől eltérően ‒ tágan, „nagyvonalúan” 
értelmezik. Így ebbe a tágabb szemléletbe a kifejezetten mágikus elemet 
tartalmazó jelenségek vagy az erotikus jelképek elemzése is jól belefér. A 
freudista irányzat magyar vonatkozásban leginkább Róheim Géza (1920-as 
évek), Marót Károly (1930-as évek), majd Lükő Gábor (1940-es évek) szim-
bólumelemzéseire hatott erőteljesen, de jellemző, hogy mindannyiukra 
gyökeresen más-más módon.

 A szent szimbólumokhoz való freudi megalapozottságú tudományos 
igényű hozzáállás érthető módon váltotta ki a hivatalos egyházak, sőt ne-

9  Erdélyi 2001; Erdélyi 2004.
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megyszer a lelkipásztori néprajzhoz sorolható egyes vallásetnológusok el-
utasító vagy legalábbis távolságtartó magatartását, ugyanis a vallásos hitet 
abszolútumként kezelők a szimbólumok ilyen „tág” értelmezésében a val-
lásos hit relativizálását, sőt profanizálását látták. A mágikus vagy erotikus 
jelképek „tolerálása”, a kereszténységen kívüli világvallások vagy a termé-
szeti vallások iránti nyitottság stb. ebben az „erősebben keresztény” rend-
szerben megengedhetetlennek minősül.

A freudi paradigma azonban a vallásos jelképek elemzésében is hasz-
nosíthatónak tűnik. Az archaikus népi imádságokban és vallásos népéne-
kekben is bőven találunk olyan erotikus jelképeket, amelyeket a folklór 
más, „világi” területeiről is ismerünk, és amelyeket a freudi vagy jungi 
pszichoanalitikusok is elemeztek. Például épp emiatt az Amor Sanctus 
képzetkör szimbólumvilágát elemző Erdélyi Zsuzsanna-tanulmány10 való-
ban jól beleillett a képzőművészet és folklór erotikus jelképeit vizsgáló A 
szerelem kertjében című, 1987-ben megjelent „pajzán” kötetbe.

A pszichoanalitikus paradigma későbbi kifejezetten neoplatonikus 
irányzatai – itt Carl Gustav Jung archetípus elméletére, Mircea Eliade mí-
toszfelfogására és Northrop Frye irodalomelméleti vonatkozású mítosz-
kritikájára gondolok −, amelyek a 20. század középső évtizedeiben lettek 
meghatározó jelentőségűvé a vallásetnológiában, még tovább erősítették, 
elméletileg és módszertanilag is megalapozták azt a gondolatot, hogy a 
szent szimbólumokban való hit a megismerés magas szintjét, formáját je-
lenti, amely képes befolyásolni az emberi viselkedést.

Köztudott, hogy Magyarországon mindazokat a néprajzkutatókat, aki-
ket a század első felének szerteágazó, de mégis sok ponton – legfőképpen a 
szimbólumokba vetett közös hitben, a szimbolizáció abszolutizálásában − 
találkozó lélektani irányzatai megérintettek, 1948 után radikálisan elhall-
gattatták, félreállítva őket az egyetemi oktatásból, a tudományos intézmé-
nyekből és általában a szellemi életből. Az esztendő vallásos ünnepeinek 
világát vizsgáló Bálint Sándor évtizedeken át – erdélyi társához, Székely 
Lászlóhoz hasonlóan − az íróasztalfióknak írta főművét, Karácsony Sándort 
a Debreceni Társaslélektani Intézet vezetőjét 1950-ben eltávolították az 
egyetemről, egyik legfőbb tanítványa, a népi kultúra szimbólumait kutató 
Lükő Gábor pedig vidéki múzeumokban élte le életét. 

Így a különféle pszichologizáló irányzatok, amelyek az 1930-as és 1940-
es években Magyarországon is ígéretesen indultak, és a kezdeti eredmények 
után további jelentős tudományos eredményekkel kecsegtettek, hirtelen 
teljesen eltűntek. A szimbólumkutatás kezdeti, 1948 előtti jelentős ered-
ményei közé sorolom Róheim Géza munkásságát11, Marót Károly szimbó-

10  Erdélyi 1987.
11  róhEim 1925.
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lumelemző tanulmányait12, Lükő Gábor 1942-ben megjelent A magyar lélek 
formái című könyvét13, valamint a vallási néprajz Bálint Sándor által tör-
tént megalapozását14. Az 1948-ban bekövetkezett politikai-ideológiai hata-
lomváltás után a szimbólumkutató tudományos paradigmát évtizedeken át 
nem lehetett visszahozni a magyar néprajztudományba, különösen nem a 
vallásos szimbolizmus kutatásának területén.

Mi maradt mégis ezekből az ígéretes magyar kezdetekből a soron követ-
kező évtizedekben?

A szimbólumvizsgálat 1948 utáni további próbálkozásai a magyar folk-
lorisztikában már csak elszigetelt jelenségek, amelyek ma már csupán 
tudománytörténeti jelentőségűek. Az 1951−1963 között működő, csak fé-
lig-meddig legitim, a rendszer által voltaképpen csupán kényszerűségből 
megtűrt ún. Lajtha-csoport15 1956-ban kiadta a Sopron megyei virrasztó 
énekek című gyűjteményt, amelynek zömmel 16‒17. századi eredetű vallá-
sos népénekeihez, Erdélyi Zsuzsanna készített fontos, további kutatásokat 
igényét is felvető szövegjegyzeteket.16 Ugyancsak Lajtha László volt az, aki 
az 1953-tól csoportjában dolgozó Erdélyi Zsuzsannának a magyar nép-
költészet jelképeinek vizsgálatát javasolta. Ő mestere ösztönzése nyomán 
1958-ban el is készítette a jelentős szövegadatbázisra alapozott első nagy 
szimbólumelemző tanulmányát (Adatok a magyar népköltészet színszim-
bolikájához), amely hosszas, ideológiai alapokon nyugvó kiadói huzavona 
után végül 1961-ben három részben meg is jelent az Ethnographiában.17 
Erdélyi Zsuzsanna az ekkor már rendelkezésére álló hatalmas cédulaanya-
ga alapján további „népdalszimbolikai” tanulmányokat is tervezett, sőt már 
írta is a népi líra növényi jelképeiről szóló tanulmányát, továbbá gyűjtötte 
az adatokat az állat- és viseletszimbolika számára18, de ezek elkészítésére 
– a Lajtha László 1963-ban bekövetkezett hirtelen halála utáni új helyzet-
ben − már nem nyílt lehetősége. A megjelent színszimbolika-tanulmány vi-
szont mások számára is zöld utat adott a hasonló vizsgálatokhoz: 1962-ben 
ugyancsak az Ethnographiában jelent meg Dankó Imre tanulmánya az al-
maszimbolikáról19, Lükő Gábor pedig a búzáról készült hasonló összefogla-
lót írni. (Utóbbi megjelenéséről nincs tudomásom, vélhetően ő sem készült 
el vele.)

12  marót 1913; marót 1933; marót 1940; marót 1949.
13  lükő 1942.
14  bálint 1938; bálint 1942; bálint 1944; bálint 1948.
15  Erről bővebben: Erdélyi 2010. 
16  lajtha 1956.
17  Erdélyi 1961.
18  Erről lásd: Erdélyi 2015, 24.
19  dankó 1962.
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Ezek az elkészült tanulmányok, illetve olykor csak adatgyűjtések, távlati 
tervek azonban csak elszigetelt kivételeknek, mondhatni csak tudomány-
történeti kuriózumoknak számítanak, nem pedig valósan létező és a nép-
rajzi intézmények kereteiben is művelhető jelentős tudományos irányzat-
nak, noha kétségkívül jelzik a szimbólumkutatás iránti igényét ennek a kor-
szaknak. A szimbólumkutatás „polgári”, „pszichologizáló”, „irracionális” 
tudományelméletei és módszertanai azonban semmiképp nem jelenhettek 
meg az azidőtájt elég behatárolt ideológiai határok között művelt magyar 
folklorisztikában és az akkoriban sajátosan értelmezett vallásetnológiá-
ban20. Ez az általános helyzet azért rendkívül sajnálatos, mert azidőtájt épp 
a szimbólumelemzés volt az egyik legkorszerűbb, legnagyobb eredménye-
ket felmutató tudományos paradigma az európai mítoszkutatásban, vallás-
etnológiában, irodalomelméletben és más területeken. Erről a mai magyar 
folklorisztikai tudománytörténeti összefoglalók rendre megfeledkeznek. 
Talán részben jogosan, ugyanis ezeknek az irányzatoknak sajnálatos mó-
don alig volt valós hatásuk a magyar néprajztudományra.

De tekintsünk ki kissé a vasfüggöny mögül, és nézzük, hogy mi tör-
tént 1958−1963 táján a nyugat-európai vallásetnológiában, akkor, amikor 
Magyarországon Erdélyi Zsuzsanna színszimbolika tanulmánya borzolta a 
kedélyeket. 

Ebben az időben az európai szimbólumkutatásban Gaston Bachelard 
(1884−1962), a párizsi Sorbonne nagy tekintélyű idős professzora számí-
tott egyik meghatározó egyéniségnek, aki életművében a pszichoanalitikus 
szemléletet és egy bizonyos kultúrtörténeti világlátás egységét valósította 
meg, és aki a korábbi két évtizedben egy sor fontos archetipikus szimbólum-
kör monográfiáját jelentette meg. Könyvei a tűz, a víz, a levegő, a felemelke-
dés, a föld zárt tereiben történő pihenés és általában a térképzetek szimbo-
lizmusát mutatták be.21 Ezeket a munkákat azóta is újra és újra kiadják, de 
az akkor már idős Gaston Bachelard munkásságának voltaképpen az 1950-
es és 1960-as években volt újszerű jelentősége és igazi nagy átütő ereje. 
Természtes, hogy ő az egyik legtöbbet idézett szerző Gilbert Durand 1960-
ban megjelent Les structures anthropologiques de l’imaginaire [A képzelet 
antropológiai struktúrái] című könyvében22 is. Ez az impozáns, az európai 
szimbólumkutatást máig döntően befolyásoló monográfia az archetipikus 
jelképkörök teljes és rendszerszerű leírása. A könyvben bemutatott szim-
bólumrendszert elméletileg erősíti meg az iskolateremtő francia kutató 

20  A magyar vallásetnológiai kutatások 1948 utáni beszűküléséről lásd: tüskés 
1986.
21  baChElard 1938; baChElard 1942; baChElard 1943; baChElard 1948a; baChElard 
1948b; baChElard 1957.
22  durand 1960.
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1964-ben kiadott Lʼimagination symbolique [A szimbolikus képzelőerő] 
című, a képzelőerő működéséről szóló másik könyve23 is. Gilbert Durand 
az archetípusokat Carl Gustav Junghoz hasonlóan egyetemes jelképeknek 
tartotta, de Jungtól eltérően nem tekintette ezeket örökleteseknek, hanem 
a nagy archetipikus képzetköröket az ember személyes biológiai fejlődésé-
hez szükségszerűen hozzátartozó ún. „ontogenetikai reflexekből” vezette 
le. Az amerikai mítoszkritika megalapozója, Northrop Frye (1912−1991) 
ugyanebben az időben az irodalom és a mitológia (népmese, monda, vallá-
sos prózai műfajok stb.) azonosságát vallja azon az alapon, hogy mindezek 
hátterében egy közös szellemi megalapozottság, nevezetesen a mítosz mint 
egyetemes struktúraszervező elv áll. Ebből elméletében az a neoplatonikus 
gondolat is következik, hogy az archetípusokban megnyilatkozó mitologi-
kus gondolkodást sem az irodalomban, sem a művészetekben nem lehet 
túlhaladni. Az 1957-ben megjelent A kritika anatómiája című könyvében 
az irodalmi műnemeket (komédia, románc, tragédia, irónia és szatíra) és 
kifejezésformákat (epika, próza, líra, dráma) mint ősi archetipikus jelen-
téseket határozza meg. Továbbá ugyancsak ebben az időben voltak igen 
nagyhatásúak és a folklorisztikai kutatásokban is megtermékenyítő jelle-
gűek a jungi pszichoanalitikus archetípus elmélethez igen közel álló néze-
teket valló Mircea Eliade (1907−1986) szimbolista gyökerű vallástörténeti 
„traktátusai” és magának Carl Gustav Jungnak (1875−1961) a munkái.

Az 1950-es és 1960-as évek jelentős szimbólumkutatásait fémjelző nagy 
nyugat-európai kutatók névsora természetesen tovább folytatható. Ezek a 
kutatók más-más elméleti alapokról indulva, más-más módszerekkel vé-
geztek szimbólumelemzéseket más-más kulturális jelenségeken (mítosz, 
vallás, folklór szépirodalom, képzőművészet, populáris kultúra stb.), de 
mindannyiukban közös, hogy az azidőtájt korszerű szimbólumkutatás tár-
gya egy vallásos-mágikus képi szimbolizáció volt, amelyet egészében véve 
joggal nevezhetünk neoplatonikusnak.

Nem véletlen, hogy a kitűnő nyugati kapcsolatokkal és tájékozódással 
rendelkező Lajtha László épp ekkor biztatja arra tanítványát és munka-
társát, Erdélyi Zsuzsannát, hogy a magyar népi líra szövegeinek elemzé-
sével maga is csatlakozzon valamiféle szimbólumelemző paradigmához. 
És valóban: Erdélyi Zsuzsanna 1958-ban írt színszimbolika-tanulmá-
nyának könyvészetében néhány nyugati „pszichologizáló” szimbólum-
kutató munkája is felbukkan. Ilyen például Eugène Droulers 1948-as 
szimbólumszótára, Louis Hautecoeur 1959-ben kiadott, kétezer oldalas 
művészettörténetének a mágikus-vallásos szimbolizmust bemutató első 
kötete, René Huyghe művészetpszichológus egyik akkor új könyve és több 
német nyelvű munka is. 

23  durand 1964.
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De a kor ideológiai viszonyai miatt a vallásosan motivált képi szim-
bólumok, a belső mentális képek kutatására Kelet-Európában ekkor 
természtesen nem volt lehetőség. A magyar tudományos élet ebben a korban 
nemhogy a fenti neoplatonikusokat, de még a strukturalista szimbólumku-
tatókat sem nagyon ismerhette meg. Az utóbbi paradigma azért volt ideoló-
giailag talán elfogadhatóbb, mert az irányzat vezéregyénisége, Claude Lévi-
Strauss (1908−2009) a vallásos-mágikus szimbólumokban sem vallásos 
képzetet, hanem csak valamiféle formális kombinatorikát, „struktúrákat” 
látott. (Mivel felfogásában ezt a „struktúrát” is a tudattalan belső szerke-
zete határozza meg, ezért voltaképpen ez is idealista neoplatonikus eszme, 
de erre most nem térek ki.) Claude Lévi-Strauss szemlélete hatott is vala-
melyest a magyar kutatásokra, például a remdszerezés és elemzés során a 
folkloristák több területen is próbálkoztak a szimbolizáció szintagmatikus 
és paradigmatikus tengelyének „gyakorlatba ültetésére”, de még az ő ek-
kor megjelent szimbólumelemzései is − itt mindenekelőtt a Mythologiques 
[Mitológiák] 1964−1971 között megjelent könyvsorozat köteteire gondolok 
− máig lefordítatlanok maradtak.24

A szimbólumkutatás Erdélyi Zsuzsanna által művelt neoplatonikus 
irányzata azidőtájt teljesen „korszerűtlennek”, ideológiai és szakmai „el-
tévelyedésnek” minősült Magyarországon. Voigt Vilmos A szerelem kertjé-
ben. Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának 
vizsgálatához című, 1969-ben az Ethnographiában megjelent tanulmányá-
ban, miután kritikailag értékeli Solymossy Sándor 1943-as összegzését a 
magyar népi líráról, így folyatja: „Ennél merészebb célt tűzött maga elé az a 
népdalszimbolikainak nevezhető irányzat, amelynek alapgondolata az volt, 
hogy a magyar lírai népdalban valamilyen konstans jelképrendszer van, és 
ennek feltárásával lehetne megrajzolni líránk legjellemzőbb vonásait, köz-
tük természtesen eredetét is. Ennek az irányzatnak az első jelentős képvi-
selője Vikár Béla (Somogymegye népköltése. Bp. 1905. kommentárjában, és 
A magyar népköltés remekei. I−II. Bp. 1906−1907 bevezetésében), folytatója 
pedig Lükő Gábor (A magyar lélek formái. Bp. 1942). Ezt a felfogást a szak-
folklorisztika nem csupán elvetette, hanem általában fantazmagóriának 
tartotta, és még újabb, szelídebb változatait is (Erdélyi Zsuzsanna: Adatok 
a magyar népköltészet színszimbolikájához. I−III. Ethnographia LXXII. 
1961. 173−199, 405−429, 583−598.) némi szkepszissel fogadja.”25

Azóta bebizonyosodott, hogy a korabeli szakfolklorisztika éles kritikai 
állásfoglalása az ún. „népdalszimbolikai” irányzattal szemben téves volt. 
A megkérdőjelezett „konstans jelképrendszer” ugyanis nemcsak a ma-
gyar népi lírában, hanem még a folklór más területein is valóban létezik: 

24  lévi-strauss 1964−1971.
25  voigt 1969, 245., 17. jegyzet
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például hiedelmekben, a népszokások rítusaiban és szokásköltészetében, 
a vallásos folklórban, a népdalokban, a proverbiumok képi népnyelvében 
stb. ugyancsak megjelenik az egyetemes szimbólumok Gilbert Durand ál-
tal strukturálisan és teljességre törekvően leírt rendszere.26 Egy adott folk-
lórműfaj természtesen csak az archetipikus szimbólumok egy adott részét, 
olykor nagyobb tartományát aktivizálja, vagyis a szimbolikus jelentésme-
zője műfajspecikusan tagolódik és ez a tagolódás bizonyára valamelyes 
mértékben bizonyára történetileg is változik. Továbbá természetes az is, 
hogy az egyetemes jelképek megjelenése kultúránként bizonyos fokig el-
térő lehet, azaz a folklórnak is vannak táj- vagy közösségspecifikus, illetve 
nemzeti jegyei.

26  A magyar folklorisztika ezen eredményeinek taglalása külön tanulmányba kíván-
kozik, ugyanis azóta kutatók egész sora vizsgálta célzottan a magyar folklór szimbó-
lumainak működését. Utóbbiak közül a teljesség igénye és a megfelelő könyvészeti 
adatok nélkül említem meg a következő szerzőket és kutatott témákat: Balázs Lajos 
(a székely népi kultúra rituális szimbólumai, líra, hiedelemvilág), Bálint Péter (me-
sei jelképek), Bálint Sándor (vallásos szövegfolklór, rítusok, hiedelemvilág), Bálizs 
Beáta (színszimbolika), Barabás László (kalendarisztikus népszokások), Bernáth 
Béla (erotikus jelképek), Berze Nagy János (mesei jelképek, mítosz), Bogdán Me-
linda (táncszók), Bosnyák Sándor (hiedelmek, álmok, látomások), Czégényi Dóra 
(román pap, hiedelmek), Czövek Judit (angyalkultusz, látomások), Csoma Gergely 
(szerelmi varázslások), Csonka-Takács Eszter (női tisztátalansági tabuk, a gyer-
mekágyas asszony hiedelemköre), Dankó Imre (almaszimbolika, vasfű), Deáky 
Zita (női tisztátalansági tabuk, a bába körüli hiedelmek), Demény István Pál (hősi 
epika, hiedelemvilág, népi líra, népművészet), Erdélyi Zsuzsanna (népi imák és 
ráolvasások, vallásos költészet, népi líra), Fehér Zoltán (hiedelemvilág), Gagyi Jó-
zsef (millenarisztikus hiedelmek, látomások), Gazda Klára (gyermekfolklór, ha-
lottkultusz, szakrális kovács, kígyókultusz, hintázás, tojásjelképek stb.), Grynaeus 
Tamás (hiedelemvilág, népi orvoslás), Halász Péter (etnobotanika), Harangozó 
Imre (halottkultusz, népi vallásosság), Hoppál Mihály (hiedelmek, samanizmus, 
mítosz), Iancu Laura (vallásos képzetek, rítusok, szövegek), Juhász Katalin (rituá-
lis tisztaság, szentelmények), Jung Károly (mítosz, monda, líra, népszokások stb.), 
Keszeg Vilmos (román pap, hiedelmek), Komáromi Tünde (rontás, igézés), Kunt 
Ernő (temetők népművészete), László Gyula (rituális meztelenség), Lengyel Ágnes 
(látomások, napcsodák, messianisztikus időképzetek), Limbacher Gábor (nemzeti 
jelképek, vallásos jelképek), Lükő Gábor (hiedelem, líra, népművészet), Móser Zol-
tán (népművészet, hiedelem, vallásos műfajok, líra), Peti Lehel (látomások, álmok, 
millenarisztikus mozgalmak), Pócs Éva (hiedelemvilág), Pozsony Ferenc (népszo-
kások), Povedák István (hőskultusz), Silling István (archaikus népi imák, hiedel-
mek), Szacsvay Éva (vallásos népművészet), Szijártó Éva (tej és méz szimbolizmu-
sa a folklórban), Takács György (népi imák, ráolvasások, hiedelmek, tojáshímek), 
Tánczos Vilmos (népi imádságok), Tóth G. Péter (testjelképek, ördögűzés), Ujváry 
Zoltán (agrárkultusz, karneváli világkép), Vargyas Lajos (líra, ballada, szerelmi jel-
képek), Verebélyi Kincső (a szív szimbolizmusa, vallásos jelképek) stb.
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Ezeknek az összefüggéseknek az egyes műfajokra vonatkoztatott és 
esetleg történeti szempontokat is szem előtt tartó feltárásával a magyar 
szövegfolklorisztika épp az 1950‒1960-as években kapcsolódhatott volna 
az akkor korszerű és nagy hatású nyugat-európai pszichologizáló tudomá-
nyos irányzatokhoz. De a kor ideológiai viszonyai miatt ehelyett teljesen el-
szakadt ezektől, és így ez a fontos, lélektani megalapozottságú tudományos 
paradigma nálunk elveszett. Amikor szinkrónban lehettünk volna Nyugat-
Európával, nem történt meg a magyar folklór szimbólumrendszerének fel-
tárása és értelmezése. Ezekben az évtizedekben mindenekelőtt az alapvető 
archetipikus szimbólumkörök tárgyszerű, szövegadatbázisokra alapozott 
leírására lett volna szükség mind a folklór egészének, mind a legfontosabb 
folklórműfajoknak a vonatkozásában. Olyan tanulmányokra, amilyeneket a 
Lajtha-tanítvány Erdélyi Zsuzsanna és még néhány más kutató is tervezett. 
Amint előbb jeleztem, ehhez akkor meg is voltak a korszerű elméleti alapok 
és a gyakorlatban megvalósult külföldi példák, minták is, de a kor mostoha 
viszonyai miatt a gyakorlati kivitelezés nálunk nem volt lehetséges.

Azóta az elmúlt fél évszázadban a magyar folklórkutatók több műfaj 
szimbólumvilágát is elemezték, illetőleg egy-egy archetipikus képzetkör 
szimbólumait több műfajban is bemutatták, de ezek az elemzések nem áll-
tak össze egyetlen nagy egésszé, azaz a magyar folklór vonatkozásában a 
szintézis elmaradt. Ez már csak azért sem volt lehetséges, mert a jelentős 
részeredmények mellett sok területen − egyes műfajok vonatkozásában, va-
lamint egyes szimbólumkörök vizsgálata terén − egyáltalán nem is történt 
tudományos kutatás. Nem végeztünk el tehát valamit, amit a maga idejében 
korszerű módon meg lehetett/kellett volna tenni, és aminek a hiányával ma 
is nap mint nap szembesülünk.

A képi vallásos szimbolizáció kutatásának elveszített paradigmáját 
kétségkívül nemcsak nálunk, hanem más kelet-európai országokban is 
érezték, aminek bizonysága, hogy a szimbólumkutatás nagy klasszikusai-
nak (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Gaston Bachelard, 
Gilbert Durand, Northrop Frye stb.) munkáit − évtizedekkel később, meg-
késve − nemzeti nyelveken is igyekeztek megjelentetni, sőt egy-egy nemze-
ti folklór szimbólumvilágára kiterjedő szimbólummonográfiák is elkészül-
tek. Román vonatkozásban például ez részben Ivan Evseev (1937−2008) 
temesvári folklórkutató életművében27 valósult meg.

Az 1950-es és 1960-as években tehát a magyar folklorisztika épp a szim-
bólumkutatás akkor világszerte korszerű paradigmája révén kerülhetett 
volna egy hullámhosszra bizonyos nagy hatású nyugat-európai valláset-
nológiai és folklorisztikai kutatásokkal. A lehetőség azonban, amint látjuk, 
nem volt valós. Mi következett ehelyett a későbbiekben Magyarországon?

27  EvsEEv 1994; EvsEEv 1997; EvsEEv 1999.
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A vallásos-mágikus szimbólumktutatás paradigmája az 1960-as évek-
től kezdve Nyugaton is fokozatosan veszített jelentőségéből, korábbi átütő 
erejéből. Kelet-Európában pedig, anélkül hogy a pszichologizáló irányzatok 
meghozták volna a maguk eredményeit, teljesen más irányzatok és mód-
szerek váltak domináns jelentőségűvé az etnológiában. Amint tudjuk, a hi-
vatalos tudományos elmélet és módszertan az 1960-as és 1970-es években 
nálunk a marxizmus volt. Fogalmaira lassan csak az idősebbek emlékeznek: 
a társadalom mint alap, a szellem mint felépítmény, a vallás népbutítás, az 
ún. „sötét középkor” csökevénye stb. Ebben az alapállásban a folklórkutatók 
vallásos-mágikus jelenségeket is tárgyalhattak, sőt még akár néprajzi doku-
mentumfilmekben vizuálisan is megjeleníthették ezeket nagyobb nyilvános-
ság előtt. (Például Manga János 1962-ben tanulmányt írhatott a hasznosi 
búcsús kegyhely „tömegpszichózisáról” vagy Moldován Domokos 1977-ben 
dokumentumfilmet készíthetett a putnoki halottlátóról.) Ugyanekkor szü-
lettek a tipologizáló szövegfolklorisztikai módszer nagy szintézisei is (a két 
népmesekatalógus, a hiedelemmonda-katalógus, a Vargyas Lajos-féle bal-
ladakatalógus stb.), kartográfiai módszerrel elkészült a Néprajzi Atlasz stb. 
Ezeknek az irányzatoknak és eredményeknek azonban nem volt és nincs 
közvetlen hatásuk a szimbólumkutatásra, hiszen másban jelölik meg a kuta-
tás tárgyát és a szövegfolklorisztika feladatait.

Némileg más volt a helyzet a strukturalista alapon művelt szemiotiká-
val, amely az 1960-as évektől van jelen Magyarországon, majd – kissé meg-
késve − az 1970-es években vált meghatározó paradigmává. A szemiotika, 
azaz a „jelek tudománya” ugyanis a vallásos szimbólumkutatás területét 
is érinti. Az európai tudományosságot jól ismerő Lajtha László már 1953 
táján azt kéri Erdélyi Zsuzsannától, hogy a népdalok szimbolizmusával 
szemiotikai módszerrel foglalkozzék. Erdélyi Zsuzsanna azonban ezt nem 
ilyen alapon teszi meg, bizonyára azért, mert vallásos világképétől és egész 
egyéniségétől távol állnak azz azidőtájt egyre erőteljesebben jelentkező 
szemiotikai irányzat formalizált módszerei. Ehelyett a népdalok jelképeit 
már az 1950-es évek végén is úgy vizsgálja, hogy vizsgálati szempontja már 
ekkor is neoplatonikus, amely a jelek mögötti eszmei, szellemi ‒ sőt, ha úgy 
tetszik: „isteni” ‒ lényeg megtalálását célozza. 

A két paradigma közötti nagy eltérés abban áll, hogy a szemiotika kere-
tében nincs helye a vallásos hittel megalapozott jelkapcsolatoknak. A sze-
miotika ugyanis – Charles Sanders Peirce híres jeltipológiája szerint − épp 
a konvencionális jelkapcsolatokat tekinti szimbólumoknak, vagyis egyálta-
lán nem az archetipikus képeket. Elismeri ugyan, hogy vannak motivált je-
lek is, csakhogy ez a motiváció indexikus, „materiális” jellegű vagy pedig az 
egymástól elkülönített jel és jeltárgy hasonlóságán alapul (ikonikus jelek). 
A szemiotikai irányzat észrevette ugyan, hogy a népi kultúrának vannak 
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rendszerszerűen működő területei, de ezeket a rendszereket az akkor (még 
nálunk) korszerű strukturalista szemlélettel kísérelte meg leírni: a vallá-
sos- és hiedelemképzetek működésének szintagmatikus és paradigmatikus 
viszonyairól beszélve szemantikai modelleket alkotott, és ezek alapján ág-
rajzokkal, képletekkel mutatta be egy-egy részrendszer működését. Ez való-
sult meg például a magyar hiedelemrendszer bizonyos részeinek vizsgálata 
során az 1970-es és 1980-as években. (A hiedelemvilág vizsgálata terén a 
módszer legkiválóbb magyar eredményei Hoppál Mihály és Keszeg Vilmos 
nevéhez fűződnek.)

 Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy a paradigmatikus tengely 
neoplatonikus szimbolista értelmezésével lett volna valós lehetőség a val-
lásos szimbolizmus kutatására is. Ha ugyanis a paradigmatikus tengelyt 
− Gilbert Durand-i rendszer alapján − úgy fogjuk fel, mint egymással kap-
csolatban álló archetipikus jelképkörök és e jelképkörökön belül többé-ke-
vésbé hasonló jelentésű, „izomorf ” értékű szimbólumok együttesét, akkor 
nem fosztjuk meg az egész rendszert ennek eredendően rá jellemző vallá-
sos-mágikus tartalmától.

A szemiotikai irányzat előtérbe kerülése, sőt mondhatni egyeduralkodó-
vá válása idején az 1970-es években Magyarországon sor került arra az ide-
ológiai enyhülésre, amely lehetővé tette, hogy a korábban teljesen elnémí-
tott vallásos-szimbolikus, neoplatonikus paradigma nagy művei is nyilvá-
nosságra kerüljenek. A „nyitás” például lehetővé tette, hogy megjelenjenek 
Bálint Sándor íróasztalfióknak írt, kifejezetten vallásos szimbolizmussal 
foglalkozó művei, a Karácsony, húsvét pünkösd és az Ünnepi kalendárium 
(igaz, utóbbi csak egyházi kiadónál, a Szent István Társulatnál). A magyar 
szellemi élet egészében nagy áttörést jelentett Erdélyi Zsuzsanna Hegyet, 
hágék... imagyűjteményének háromszori megjelentetése (1974, 1976, 1978), 
és vele egy új vallásos folklórműfaj, az archaikus népi imádság28 tudományos 
kanonizálása. A „nyitás” jele volt az is, hogy Erdélyi Zsuzsanna a Néprajzi 
Kutatócsoport tagjaként állami támogatással végezhetett nemcsak ma-
gyarországi, hanem külföldi (lengyelországi és olaszországi) gyűjtőmun-
kát. (Igaz, a hatalommal való kompromisszum jegyében, a vallásos folklór 
gyűjtésének biztosítása végett jónak látta közben a Marxista Egyetemre is 
beiratkozni és ott diplomát szerezni.29)

28  A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályában a műfaj 1970. február 11-i 
„keresztelőjén” az apokrif jelző áldozatául esett ennek a kanonizációs folyamatnak, 
és az újonnan felfedezett régi folklórműfaj neve végül „csak” archaikus népi imád-
ság lett. Az apokrif jelző elhagyását – talán a „legalább az egyházat ne irritáljuk” 
gondolat jegyében? − Erdélyi Zsuzsanna később is nehezményezte, de a korrekció 
témája fel sem merült a magyar folklorisztikában.
29  Erdélyi Zsuzsanna erről szóló visszaemlékezése: Erdélyi−várhElyi 2011, 34−36.
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Az 1968-ban újonnan felfedezett vallásos folklórműfajt, pontosabban 
az archaikus népi imádságokban kifejeződő „terra incognita spiritualis”-t 
értelmezni kellett − ez legalább annyira fontos volt, mint a szövegvilág fel-
tárása és az európai összefüggések megtalálása. A népi imádságok szimbó-
lumvilágának rendszerező bemutatása során Erdélyi Zsuzsanna a legelső 
pillanattól kezdve azokhoz a szellemi gyökerekhez, ahhoz az elméleti-mód-
szertani hagyományhoz nyúlt vissza, amelyet korábban, a már 1958-ban 
írt „népdalszimbolikai” tanulmányában is képviselt. Ez pedig a szimbólum 
teofániaként való értelmezése volt. Elméleti vonatkozásban ugyanis nincs 
semmiféle különbség a népdalok szimbolizmusa és az archaikus népi imád-
ságok vagy egyéb mágikus-vallásos folklórműfajok kifejezetten vallásos 
szimbolizmusa között: nemcsak az imádságok jelképvilága, hanem a népi 
líra és a hiedelmek szimbólumvilága is teofánia. A népi líra színszimboli-
kájáról elkészített tanulmány kapcsán a korabeli hatalom is épp ezt a „gya-
nús” transzcendens vonatkozást vette észre, és épp emiatt került sor csak 
három évvel később, 1961-ben a nagy tanulmány megjelentetésére. Erdélyi 
Zsuzsanna maga is így érezte ezt, és a Múltunk íratlan lírája című utolsó, 
már posztumusz megjelent könyvének előszavában meg is fogalmazta azt, 
hogy az életmű egésze ugyanabban az elméleti keretben értelmezhető: „A 
színszimbolika-tanulmányt [...] jómagam is pályám fontos állomásának 
tartom. Szorosan ugyan nem tartozik az imádságműfaj körébe, de mondani-
valója előrevetíti az imádságszövegek dús szimbolisztikáját és archetipikus 
jelképi rendszerét” − írja.30 Az életmű elméleti-módszertani vonatkozásban 
is egységes tehát, és ezt az egységet a vallásos-neoplatonikus szemlélethez 
való következetes hűség jelenti.

Mi volt elméleti-módszertani szempontból közös a népdalok és a népi 
imák szimbólumainak elemzésében? Az, hogy Erdélyi Zsuzsanna mindkét 
műfaj esetében motivált szemiózist vizsgált: a szent szimbólumok esetében 
ugyanis a jelölő és a jelölt mindig egybeolvad. Például az imaszövegekben a 
felkelő Nap maga az Isten, az éjszaka maga a démon, úgy, ahogyan az ostya 
is maga Krisztus teste, és maguk az imaszövegek is valódi szent szövegek, 
amelyeket az imák öreg adatközlői olykor sírva, megrendülve mondanak el. 
A szent szimbólum ebben az összefüggésben nem más, mint valami transz-
cendenssel való találkozás. A népdalok vagy más nem kifejezetten vallásos 
folklórműfajok szimbólumai is tartalmaznak egy ilyen neoplatonikus esz-
meiséget, a kifejezetten vallásos hittel használt szövegek, rítusok, tárgyak 
által pedig megtörténhet a Rudolf Otto-i mysterium tremendum tényleges 
megtapasztalása, azaz az istenivel vagy magával az istenséggel való miszti-
kus találkozás. Egy ilyen szimbolizáció a racionalista szemléletű szemioti-
ka számára per definitionem értelmezhetetlen, mert ebben a rendszerben 

30  Erdélyi 2015, 24−25.
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lehetetlen megérteni azt a jelölési viszonyt, amelyben nincs világos különb-
ség a jel és a jeltárgy között. Erdélyi Zsuzsanna és a többi neoplatonikus 
előtt ez az „egybeolvadás” azonban ugyanúgy evidencia, mint a jelképeket 
világosan értő és azokat helyesen megélő egyszerű adatközlőik számára, 
akik mély vallásos meggyőződéssel, olykor egyenesen sírva végzik népi 
imáikat, földön túli átszellemült örömérzéssel vagy épp szomorúsággal 
éneklik népdalaikat, teljes önátadással táncolják táncaikat. A jelképek ér-
zelmi megélésének az a magyarázata, hogy ők nem száraz jelként, hanem 
isteni hierophániaként kezelik ezeket a jelképeket. Röviden szólva: épp a 
hit-mozzanat az, ami lehetővé teszi a „beleérzést”, és ami a hétköznapi lé-
ten túlról jövő transzcendens megnyilatkozásokká teszi ezeket a folklór-
jelenségeket, megszüntetve a különbséget a jelölő és a jelölt között. Azok 
számára azonban, akik csak „szemiotikai jelet” látnak a szent jelképekben, 
természetesen mindez érthetetlen és így értelmezhetetlen is, a tudomány 
tárgyához való minden ilyen „beleérző” viszonyulás pedig „tudományta-
lan”. A Kálmány Lajos-féle „compassió”, a kutatott tárggyal való azonosulás, 
empátia tehát egyszersmind alapvető kutatói imperatívusz is a vallásetno-
lógiában, ugyanis enélkül nem lehet a legalapvetőbb vallásos jelenségeket, 
például az imitatio Christi Erdélyi Zsuzsanna által feltárt szövegvilágát, 
helyesen megérteni.

A Hegyet hágék... gyűjtemény első megjelenései idején, az 1970-es évek 
derekán a nagy strukturalista eszményt valló szemiotikai irányzat már las-
san gyengülni és később kiüresedni látszott, de ez nem jelentette azt, hogy a 
magyar néprajztudomány főirányának érdeklődése a vallásos szimbolizmus 
felé fordult volna. A strukturalista szemiotikát lassan felváltó új, nagy erő-
vel terjedő paradigma, az 1930−1940-es évek régebbi funkcionalista irány-
zatából kinőtt, ahhoz sok szállal kapcsolódó antropológiai szemlélet lett, 
amely ugyancsak nem pszichologizáló, hanem kifejezetten szociologizáló 
irányzat volt. A mai vallási néprajzi kutatásban erőteljesen érvényesülő 
kontextualizáló pragmatikai szemlélet pedig a vallásos jelenségeket ugyan-
csak társadalmi okokkal magyarázza meg. Ez az új paradigma a jelek tár-
sadalmi használatára, funkcióira irányítja a figyelmet, és a maga rendjén 
ugyancsak érzéketlen a vallásos-mágikus szimbolikus jelképek vallásos-
pszichológiai megalapozottsága iránt.

Így elmondhatjuk, hogy az 1980-as évekre a vallásosság kutatása legi-
timmé lett ugyan Magyarországon, de az új irányzatok (kulturális antro-
pológia, kontextualizáló pragmatika) ugyanúgy nem tudtak mit kezdeni a 
tulajdonképpeni vallásos hittel és vallásos szimbolizmussal, mint az 1960-
as és 1970-es évek irányzatai (marxizmus, strukturalista szemiotika stb.) A 
vallás mint tárgy kutathatóvá lett ugyan, de a materialista társadalomköz-
pontú szemlélet alig változott: egy ideig a vallás csak hiedelem volt (marxiz-
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mus), majd struktúra lett (a képzetek szintagmatikus és a paradigmatikus 
tengelyét kellett vizsgálni), jó ideje pedig a vallás csak valamiféle társadal-
mi funkció, szerep, esemény, kontextus stb. Ez a szociológiai szemlélet vég-
ső soron redukcionista: ez a paradigma ugyanis a szimbólumot megfosztja 
teofánia mivoltától, és a vallásos jelképeket arbitráris jelekké változtatja, 
amelyeknek az a szerepük, hogy kodifikálják és megjelenítsék az adott tár-
sadalmi viszonyokat vagy éppen megvalósítsák a közösségen belüli kom-
munikációt. A napjainkban sokak által művelt, jobbára inkább a mágikus 
tartalmú epikus folklórműfajok (népmese, hiedelmek, nyelvi kifejezések 
stb.) kutatásával foglalkozó fenomenológiai irányzat visszanyúl ugyan a val-
lásos-mágikus jelenségek pszichológiai gyökereihez (az archetípusokat fe-
noméneknek nevezi), de nem a vallásos-mágikus szimbólumok rendszerét 
akarja már megalkotni (ez lehetett volna az 1960-as években elveszített pa-
radigma legnagyobb tudományos hozadéka!), hanem a vallásos élménnyel 
való egyedi, egyszeri szembesülést – például a (folklór)szövegolvasatokat 
vagy a rituális eseményekben való valós jelenlétet − mint érzéki és egyéni 
emberi élményt igyekszik vizsgálni. Ennek az új paradigmának egyfelől a 
pragmatikai, a kontextualizáló paradigmával szemben kell a saját lélektani, 
sőt filozófiai vizsgálati tárgyát, szempontjait érvényesítenie, de ugyanakkor 
túl kell lépnie a vallásos szimbolizmus korábbi pszichológiai szempontú 
kutatásán, mindenekelőtt magán a jungi archetípus-elméleten is.

Mint látjuk, a 19. század közepétől a folklorisztikában olyan tudomá-
nyos irányzatok követték egymást (funkcionalizmus, marxizmus, struk-
turalista szemiotika, kulturális és társadalmi antropológia, fenomenoló-
gia stb.), amelyektől távol állt a vallásos képi szimbolizáció vallásos szel-
lemű kutatása. Ilyen körülmények között az 1970-es években megtapasz-
talható, előbb már említett ideológiai enyhülés, és ennek következtében 
a vallási néprajz területén is megfigyelhető nyitás (például a népi imák 
műfaji legitimálása, Bálint Sándor könyveinek megjelentetése, a Tüskés 
Gábor által szerkesztett „Mert ezt Isten hagyta...” tanulmánykötet31 stb.) 
voltaképpen nem integrálódott a magyar néprajztudomány főáramába, 
hanem valahol a periférián maradt. A kanonizált néprajztudomány olda-
láról nézve így történt ez még akkor is, ha a Hegyet hágék...-ot a magyar 
szellemi élet egészét tekintve nagy lelkesedés és Erdélyi Zsuzsanna ku-
tatásait később európai szakmai elismerés fogadta, ha az ekkor kiadott 
Bálint Sándor-kötetek nagy példányszámban fogytak el, és így tovább. A 
főáramba való integráció továbbra sem volt lehetséges, mert ez a főáram 
továbbra is szekularizált maradt még akkor is, ha történetesen vallásos-
mágikus jelenségekkel foglalkozott, és ikonoklaszta volt még akkor is, ha 
szent ikonokról beszélt.

31  tüskés 1986.
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Vajon miért történt mindez? Mi volt az oka a valódi vallásos szimboliz-
mustól való ódzkodásnak?

Alapvető jelentőségűnek tartom, hogy az a 20. századi neoplatonista 
paradigma, amelyhez Erdélyi Zsuzsanna életműve is tartozik, úgy tekint a 
modern Nyugatra, mint ami szétzúzta a hagyományos társadalmak vallá-
sos szimbolikus gondolkodását. Mégpedig nemcsak kint a világban, a tár-
sadalomban, hanem a tudományon belül is. A szekularizált Nyugat ugyan-
is nemcsak a hétköznapi életben, hanem a tudományos gondolkodásban 
is bevezette a profán jel diktatúráját. Ezért a 20. század derekától kezdve 
– Kelet-Európában az éles határkő természetesen az 1948-as esztendő − 
lassan értelmezhetetlenné lett minden olyan tudományos szemlélet, amely 
szerint a vallás alapvetően hit, és nemcsak valamiféle társadalmi funkció, 
szerep, magatartás, kommunikáció, élmény stb. Ez utóbbi felfogás nem tud 
mit kezdeni a 20. századi vallásantropológia bizonyos nagy klasszikusaivel, 
így például Rudolf Ottóval, Carl Gustav Junggal, Micea Eliadéval, Gilbert 
Durand-nal és a többiekkel. Ezek a szerzők a magyar tudományos életben 
sohasem voltak igazán szívesen látottak, és műveiket ma is alig találjuk 
meg a könyvészeti hivatkozásokban.

Teodor Baconsky román vallásantropológus Gilbert Durand-ról tette 
a következő megjegyzést: „A vallásantropológia nagy klasszikusa egyszer-
smind egyike azoknak a kényelmetlen szerzőknek, akik mélyrehatóan be-
folyásolják a jelenkori tudományos gondolkodást. De ez a befolyásolás nem 
valamiféle hivatalos és autoriter pozícióból érkezik, hanem valahonnan a 
hivatalos akadémiai körök széléről. Ez a relatív intézményi marginalitás 
azzal magyarázható, hogy az életmű egésze olyan nézőpontból kritizálja a 
Nyugatot, amelyet a nyugati egyetemek baloldali és haladó elitjei tűrhetet-
lennek minősítenek.”32 Ezt a megjegyzést azért idéztem, mert a Baconsky 
által említett marginális helyzetet jellemzőnek tartom a magyar vallási 
néprajzi kutatások mindazon nagyjaira – így Erdélyi Zsuzsannára is −, akik 
a vallásos hittel és ennek megnyilvánulásaival úgy foglalkoznak, hogy köz-
ben nem relativizálják (értsd: nem teszik adott pragmatikai körülmények, 
kontextusok stb. függvényévé), hanem abszolút adottságként kezelik az ál-
taluk vizsgált népi vallásos hitet, sőt mindeközben a maguk vallásos hitét 
sem rejtik véka alá.33 

32  baConsky 1994.
33  A népi vallásos jelenségek hitalapú keresztény világképen vagy materialista tala-
jon álló értelmezésének problémáját vetette fel Szulovszky János – előbb már más 
vonatkozásban említett – tanulmánya, amely az Ethnographia 2014/2-es számá-
ban jelent meg (szulovszky 2014, 161-183.) a magyar vallásetnológia több jeles ku-
tatójának − Klaniczay Gábor, Mohay Tamás, Pócs Éva és Vargyas Gábor – válasza 
kíséretében. (szulovszky 2014, 184-215.)
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Erdélyi Zsuzsanna életművének egészét tekintve, bizonyos, hogy a 
vallásos hit és a tudományosság elveinek összeegyeztetése, harmóniája 
szükséges feltétele volt az általa elért kiemelkedő eredményeknek. Az ar-
chaikus népi imádságok által kifejezett középkori vallásos világkép − amit 
Pais Dezső 1970-ben még joggal nevezett „terra incognita spiritualis”-nak 
− nem vált volna újra érthetővé és megélhetővé, ha ő nem úgy viszonyul 
ehhez a felfedezéséhez és a szöveghagyományt hordozó öregeihez, aho-
gyan ezt tette. Az érzelemmel és élményszerűen megélt közös vallásos hit 
a titka annak a bensőséges viszonynak is, amely őt a népi imák gyakran 
írástudatlan, „egyszerű” adatközlőihez fűzte, továbbá ugyanez a vallásos 
hit jellemzi a kutatási tárgyhoz, a népi imádságok és korábban a népi líra 
szimbolikus képi világához fűződő viszonyát is. Úgy gondolom, épp ezek az 
egymásratalálások teszik hitelessé, és örökérvényűvé a tudományos élet-
mű egészét is.
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