
Fejős Zoltán:
Hiedelemrendszer, szöveg, közösség

A  Néprajzi Közlemények című 
folyóirat korábbi kötetei többnyire 
csak szakkönyvtárakban hozzáfér
hetők. Noha a bennük megjelenő, 
elsősorban anyagfeltáró írások a 
népművészet, a paraszti kultúra 
iránti laikus érdeklődők -  utóbbi 
időben egyre szélesedő -  táborában 
is olvasókra találnának. Szerencsére 
Fejős Zoltán Hiedelemrendszer, szö
veg, közösség című munkája megvá
sárolható a könyvesboltokban. A  
szakember örül, ha tudományának 
eredményei egyre szélesebb körben 
válnak ismertté. S külön öröm, 
hogy jelen esetben olyan munkát 
ajánlhatunk az olvasónak, amely 
Nógrád parasztságának hagyomá
nyaiból meríti anyagát.

A  mű második részét képező 
Adattár több mint ezer Karancs- 
kesziben magnetofonszalagra vett, 
illetve lejegyzett hiedelemszöveget 
tartalmaz. A  feldolgozás szempont
jaitól vezérelve, a szerző különös 
gondot fordított a szöveghűségre, 
megőrizve a beszéd esetlegességeit, 
az elbeszélők egyéni stílusát, s je
löli a főbb nyelvjárási jellegzetessé
geket is. Mindez azt eredményezi, 
hogy belefelejtkezve az olvasásba, 
szinte úgy érezzük, magunk is ott 
ülünk valamelyik régi keszi házban, 
s Gáspár bácsi, Etel „nene”  egye
nesen nekünk meséli, amit a „régi 
öregektől”  hallott a boszorkányok
ról, földet tartó állatokról, az 
anyajegy elmulasztásáról stb. Mert 
amit a gyűjtő az elmúlt évtizedben 
rögzíthetett, nagyobb részt már 
csak nyelvi formában élt. A  szak

szerű, alapos kutatómunka eredmé
nyeként azonban feltárul előttünk a 
község gazdag, változatos hiedelem
készlete. A  terjedelmes anyagban 
az átgondolt rendszerezés mellett 
a szerző tudományos elemző érté
kelésével is segíti tájékozódásunkat.

Elöljáróban megtudjuk, milyen 
emlékek élnek a falu szűkebb, tá- 
gabb határába eső nevezetes helyei
nek elnevezésével kapcsolatban. A  
naiv, inkább folklorisztikus szem
pontból érdekes szómagyarázatok 
mellett, több névben (például Záh- 
falva, Torna vára) a község legko
rábbi történetére utaló nyomok is 
fellelhetők. A  tulajdonképpeni hie
delemrendszer bemutatása tartalmi 
szempontok alapján történik. Az 
embert körülvevő természeti világ 
az első nagy egység. A  népi koz- 
mogónia körébe tartozó szövegek 
túlnyomó része vallási, vagy tudo
mányos magyarázatok átvett, po- 
pularizálódott ismereteit közvetíti. 
Nyomokban azonban fellelhető ben
nük egy ettől alapvetően külön
böző világkép emléke is. A  tűzhöz, 
vízhez fűződő hiedelmek gyökere 
ugyancsak messze vezet. Az időjá
rással kapcsolatos jóslások, követ
keztetések alapja viszont főleg a 
megfigyelés, a tapasztalat. A  ter
mészeti világ két másik alcsoport
ját alkotó, a növényekkel, illetve 
az állatokkal kapcsolatos hiedelmek 
lényegileg hasonlóak egymással. 
Részint vallásos motívumokat tar
talmazó eredetmagyarázó történetek 
sorakoznak itt, részint a termé
kenység, a haszon növelésével kap
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csolatos cselekvések, jóslások. Az 
állatok, elsősorban a tehén esetében, 
az utóbbi kérdéskör negatív pólu
sa, azaz a rontás is nagy szerepet 
kap. Ugyanakkor itt is jelen van 
egy természetismereten nyugvó ösz- 
szetevő.

Az emberi világra vonatkozó kö- 
vekező adatcsoport szemléletesen 
tükrözi, hogy a hiedelmek átfogják, 
végigkísérik az emberi tevékenység 
egészét. Továbbá bizonyos esetek
ben a környezet számos, köznapi 
tárgya a felhasználás módja, alkal
mai, körülményei révén sajátos 
jelentőséget, ún. hiedelemfunkciót 
kaphat. Bár, mint a szerző hangsú
lyozza, a népi gyógyítás kimerítő 
feltárását nem tekintette feladatá
nak, a hiedelemszempontú közelí
téssel is számottevő mennyiségű 
adat került felszínre, amelyeket 
betegségek szerint csoportosít, de az 
alkalmazott gyógymódok felől is 
megvilágít. Különösen gazdag a 
szemmelverésre vonatkozó anyag, 
amely bizonyos fokig napjainkban 
is élőnek tekinthető. Az emberi 
élet fordulói: a születés, szerelem, 
házasság, halál gyűjtőpontja a hie
delmeknek. Különösen az óvó, vé
dő tartalmú cselekvéseknek jutott 
itt -  illetve esetenként még jut 
ma is -  nagy szerep.

Az Adattár legterjedelmesebb, s 
a néprajzban kevésbé járatos olvasó 
számára is talán legérdekesebb ré
sze a mitikus lényekkel kapcsolatos 
hiedelmek csoportja. Az adatok 
nagy hányada ún. hiedelemmonda. 
E  gyakran művészi szempontból is 
kiérlelt, epikus történetekben az 
előadók a különböző emberfe
letti erővel rendelkező személyek 
jellemző tulajdonságairól, ténykedé
seiről számolnak be, szívesen hivat
kozva saját, vagy közvetlen kör
nyezetük „tapasztalataira” . Ízelítőül 
csak néhány címszó: boszorkány, 
tudós pásztor, gyógyítók, halott

látó táltos, garabonciás, vál
tott gyerek, kísértet, visszajáró ha
lott, lidérc, tüzes ember, elátko
zott mérnök, bányarém.

Szándékosan szóltam először az 
Adattárról, amelynek a közönség 
körében minden bizonnyal több ol
vasója lesz. Inkább a már bizonyos 
néprajzi tájékozottsággal rendelke
zők érdeklődésére tarthat számot a 
mű első része, amelyben a bemu
tatott anyagon nyugvó következte
téseit adja közre a szerző. E löljá
róban szükségesnek látta sorra venni 
azokat az elsősorban társadalomtör
téneti tényezőket, amelyek K a- 
rancskeszi néphitének alakulását, 
konzerválódását meghatározhatták. 
Ad támpontokat -  a rendelkezés
re álló szerény kutatási előzmények 
adta lehetőségeken belül -  a köz
ség táji, illetve etnikai hovatarto
zásának kérdéseiben is. Majd a 
modern hazai és külföldi irodalom 
imponáló ismeretében elhelyezi sa
ját elveit, módszereit a néphitkuta
tás mai irányain belül. A z anyag 
értékelését két alapvető irányból 
közelíti meg. Vizsgálja egyrészt a 
gyűjtött szövegek tartalmából kiraj
zolódó hiedelemrendszert, elemzi 
annak kategóriáit. Keresi a választ 
arra, hogyan élt, működött ez a 
rendszer az 1970-es években K a- 
rancskesziben, melyek azok az egy
ségei, amik már csak emlékek, s 
melyek azok, amelyek adott helyzet
ben még ma is életre hívhatók a 
passzív tudásból a közösség, vagy 
annak egy része (főleg az időseb
bek) körében. A  továbbiakban a 
szövegeket formai szempontból, mint 
folklórjelenségeket vizsgálja. A  
hiedelmek megjelenhetnek, mint 
egyszerű, mondatnyi megállapítások, 
parancsoló jellegű mondások, de -  
jól körvonalazható szabályok sze
rint megformált -  epikus történe
tekként is. A  szerző számos új gon
dolatot, problémát világít meg, szé
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les tudományos összefüggésekbe 
ágyazva, amikor túllépve a szöveg
központú elemzésen, a szöveg, az 
előadó, az előadás szituációja, a 
befogadás (hallgatók) bonyolult köl
csönhatását vizsgálja.

A  mű tudományos eredményei
nek mindenre kiterjedő elemzése, 
értékelése nem lehet cél egy sze
rény, érdeklődésfelkeltőnek szánt 
írásban. Annyit azonban leszögez
hetünk, hogy a mai magyar folk
lórkutatás figyelemre méltó munká
ját veheti kezébe az olvasó. Továb
bá fontos kiemelnünk, hogy a re
konstrukciós és szinkronikus mód
szer együttes alkalmazásával a mű 
révén nemcsak hagyományainkra 
vonatkozó ismereteink gyarapod

nak. Eligazítást kapunk abban is, 
hogy a múlt ide vonatkozó emlékei 
mennyiben, hogyan vannak jelen 
egy mai nógrádi falu lakosságának 
kultúrájában.

Még csupán annyit, hogy Fejős 
Zoltán, a közelmúltban alakult ma
gyarságkutató csoport tudomá
nyos munkatársa, nem kizárólag 
szakmai megfontolásból választotta 
kutatása színhelyéül éppen K a- 
rancskeszit. Maga is nógrádi, kö
zelebbről balassagyarmati szárma
zású, s még több publikált, vagy 
feldolgozás alatt álló munkája épül 
Nógrád megye paraszti hagyomá
nyaira, kultúrájára. (Múzsák)
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