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I. 

Az egyszerűség kedvéért a következőkben szimbolizmuson a 19. 
század végétől Ikezdődő irodalmi i rányt ér t jük. Más művészeti jelensé-
gekre csak utalásképpen hivatkozunk. Egyébként is a képzőművészeti 
és zenei szimbolizmus esztétikailag tér el az irodaiimii szimbolizmustól, 
elsősorban a művészi kifejezés másféle jelszerűsége miatt. Ezen kívül 
a folklór keretein belül mind a képzőművészetek, mind a zene szimbo-
likussága egészen más, mint a népköltészeté. Ha elfogadjuk azt a fel te-
vést, hogy többé-kevésbé miniden műalkotása a hivatásos képzőművé-
szetnek vagy zenének szimbolikus jellegű, ezt a folklór alkotásaira nem 
vonatkoztathatjuk. A folklóron belül a zenei és képzőművészeti fo rma-
nyelv és kifejezési eszközök fejletlenebb volta éppen azt a közvetettsé-
get, áttételességet csökkenti, ami nélkülözhetetlen előzménye a hivatásos 
művészetek szimbolizmusának. A tematikai körülhatároltság e tanul-
mányban ily módon nemcsak gyakorlati okokból, hanem esztétikailag is 
igazolható. 

Mellőzve most az ide vonatkoztatható érvelés idézését, a követke-
zőkben a folklór és folklorizmus szavakat is pontosan körülhatárol t 
értelemben idézzük. Folklóron az osztálytársadalmak kizsákmányolt 
osztályaiinak teljes szellemi kul túrá já t (társadalmi tudatát) é r t jük . 
E meghatározás szerint az őstársadalmak vagy a recens primitív társa-
dalmak társadalmi tudata nem nevezhető folklórínak. Ez a megkülön-
böztetés csak látszólag terminológiai. Éppen témánk szempontjából igen 
fontos aninak megállapítása, hogy mind az őstársadalmak, mind a pr i -
mitív társadalmak (az ún. „természeti népek") esetében a kul túra homo-
génnek tekinthető: mivel nincs osztálytagolódás, nincs ennek megfele-
lően „elnyomó" és „elnyomott", vagy „uralkodó" és „alávetett" művé-
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szet. Azok a társadalmak viszont, amelyek a fenti definíció értelmében 
vett folklórt képviselik, éppen igen határozott kulturális megoszlottsá-
got mutatnak. Az orosz vagy francia folklór a 19. században lényegében 
más, miiint a korszak irodalma és egész szellemi műveltsége. E különb-
ség nyilvánvalóan társadalmi és esztétikai jellegű, és az egyes művészet-
típusokat hordozók szociokulturális különbségeiből magyarázódik. Érde-
kes módon a folklór iránti érdeklődés mégseim elsősorban ezt a magya-
rázatot fedezte fel. Már a műit századi első folklorisztikai kutatásokban 
is felbukkant az a gondolat (amely máig sem enyészeitt el teljesen), mi-
szerint a folklór sajátszerűségét három fő tényező: a itradicionalizmus, az 
etnikus jelleg és a természetesség adja meg. 

Nyilvánvalóan a nézetnek van reális alapja. Mindazáltal már elöl-
járóban leszögezhetjük, hogy az említett jelenségek egy-egy dialektikus 
ellentétpárnak egyik oldalát jelentik csupán. A folklór hagyományőrző, 
elmúlt korok termékeit őrzi meg, és azokra utal. Ezzel egyszerre azon-
ban kortársi és újító jellegű is. Éppen a rögzítés hiánya miatt a folklór 
prezcns jellegű, aktuális és mindig alkalmazkodik a közvetlen körül-
ményekhez. Tradíció és innováció, közösségi ós egyéni jelleg elválaszt-
hatatlanul fonódik össze benne. Az etnikus jelleg pedig minden esetben 
interetnikus, internacionális jelenségekkel társul. Csak a legjáratlanabb 
laikus szemlélő nem tudja, hogy <a leg,nemzetibbnek vélit szokások, mű-
fajok, olykor témák és motívumok is mennyire széles körben ismertek, 
kontinensnyi területéken vándorolnak, terjednek el. Végül a „termé-
szetesség" sem egyértelmű kategória. A romantika „Naturpoesie" fogal-
ma már a hivatásos művészet („Kunstpoesie") fogalmával szembenál-
lítva keletkezett. És amikor később az ellentétpár egyik félét elszakítva 
abszolutizálták a folklór „természetes", „tiszta", „eredeti" voltát, ez az 
értelmezés nem csupán az eredeti gondolat eltorzítása volt, hanem el-
fedte a folklór lényeges jellemvonásait is. Ugyanis a folklór valóban 
egyszerűbb a hivatásos művészetnél, de csak azzal összemérve. A folklór 
valóban közvetlenebb, természetesebb, de megint csak a hivatásos mű-
vészethez mérve. A folklór „természetessége" jellegzötesen relációfoga-
lom, amely az ellentétpár másik tagja nélkül értelmét veszti. Önmagá-
ban ugyanis a folklór sem „természeti" vagy „primitív". Mindig is a 
társadalmit képviseli szemben a természetivel, mindig is egy fejlettebb 
fokon haladja meg önmaga korábbi fázisait. A folklórnak is van törté-
nelme, amely ha dimenziójában különbözik is a hivatásos művészet tör-
ténetiségétől, abban azonos azzal, hogy ugyancsak a társadalmi-törté-
neti determinációnak engedelmeskedik. 

A folklór nem tükörképe a hivatásos művészetnek, de nem is ellen-
téte annak. Sokkal inkább mása és kiegészítője. Ez az az ok, amiért a 
hivatásos művészet oly sokszor és szívesen nyúlt a folklórhoz impulzu-
sok nyerése céljából. A különbségek láthatóak, de a hasonlóságok is 
lényegiek hivatásos művészet és folklór művészet között: ez a körül-
mény minden folklorizmus létrejöttének alapja. 

Mivel a folklorizmus fogalima körül is némi terminológiai és mód-
szertani félreértés gomolyog, külön is foglalkoznunk kell a kérdés tisz-
tázásával. A fent említett definíció értelmében a folklór mindig a nem-
folklórral együtt létezik. (Nem-folklóron gyakorlatilag az osztálytársa-
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dalmak kizsákmányoló osztályainak teljes társadalmi tudatát értjük.) 
Ez az egymásmellettiség két irányú kapcsolatokat eredményez. A nem-
folklór alkotásai, művészi eredményei eljutnak a folklórba (ezt nevezzük 
folklorizálódásnaik), ugyanakkor a nemfolklórba is eljut a folklór (ez a 
folyamat a folklorizvius). Folklorizálódás és folklorizmus egy kissé ki-
egészítői egymásnak, de nem tükörképszerű párhuzamosságunk. Nem 
állíthatjuk, hogy a folklorizmus fellendülése automatikusan a folklori-
zálódás megélénkülésével együtt járna, vagy fordítva. E jelenségeket 
külön és gondosan kell vizsgálná, egyszer együtt jelentkeznek, máskor 
arányuk különbözik, és periódusaik is különböznek. Természetesen ko-
ronként és tájanként is változik e jelenségek tartalma, eninek feltárása 
azonban összegező érvénnyel még nem történt meg, ezért most nem is 
utalhatunk rá. 

Közvetlenül a folklorizmusról szólván, el kéli különítenünk ezt a 
jelenséget néhány más, igen hasonló, mégis más jelenségtől. Elsősorban 
a primitivizmus (olykor exotizmus néven szerepéi) jelenségére gondo-
lunk. A primitivizmust az európai művészettörténet (és idea-történet) 
viszonylag tisztázta. Így nevezi a kortársi primitív népek iránti érdeklő-
dést a hivatásos művészetben és filozófiában. Ritkábban fordul elő a 
primitívizmushoz hasonló attitűd, amelyben az őstársadalmak kultúrája 
iránti hasonló érdeklődést figyelhetjük meg. (E fogalomnak nincs is 
önálló neve, jóllehet maga a jelenség jól ismert.) A primitivizmus és 
a folklorizmus egyfelől messzemenően hasonlítanak egymásra. A hasonló-
ság azonban egy szélesebb kontextusban érvényes. Mindkét jelenség 
egyezik abban, hogy a hivatásos művész valami mást keres, mindazt, 
ami eltér a maga megszokott művészi formáitól, megkísérli értékelni, 
beemelni a maga művészetébe. A folklór, a primitív népek művészete, 
az ősember barlangrajzai, őrültek műalkotásai, gyermekrajzok, a vélet-
lenszerű művészi jelenségek (objet trouvé), a technikai produkció ter-
mékei, egyáltalán mindaz, ami nem azonos a hivatásos művészet adott 
korszakának termékeivel, itt egy nevezőre kerül. Közvetlenül a folklór 
szempontjából ez a tendencia mintegy határjelenség, a dilettáns művé-
szet, a naiv művészet felfedezésével jár. Az a néhány elméleti törek-
vés, amely megkísérelte e folyamat egészének értelmezését, arra is tö-
rekedett, hogy egységes, összefoglaló nevet találjon az így beemelt művé-
szetek egészére. E kísérletek nem jártak sok sikerrel. Még leginkább 
az ars insita vagy a „más művészet" terminusok terjedtek el, de ezek 
sem általános érvénnyel, és még kevesebb esztétika elvi megalapozással. 

Igen fontos megjegyezni, hogy ez a terminológiai tisztázatlanság 
elvi és koncepcionális zűrzavart jelez. A folklorizmus és a primitiviz-
mus ugyanis több szempontból különböző jelenségek, és a „más művé-
szet" igen tág kategóriáján belül is voltaképpen sokféle esztétikai mű-
velet található. Ha minden ide vonható jelenségben a hivatásos művé-
szet olyan törökvését vesszük figyelembe, -amely valami mást befogad, 
átvesz, a transzformálás különböző formáit és ftíkoizatait különböztet-
hetjük meg. 

A saját folklórra vonatkozó follklorizmus esetében egy tradicioná-
lisan és társadalmilag interdependált jelenség transzpozíciójáról van 
szó, egy dichotómia két tagja közti különbség feloldásáról. Amikor 
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Goethe az általa gyermekkorában látott Faust-bábjátékból és olvasott 
népkönyvből hivatásos irodalmi alkotást készít, voltaképpen a német 
irodalom társadalmi és történeti keretein belül marad, csak a válasz-
falat tünteti el folklór irodalom és hivatásos irodalom között. Ezt a 
folyamatot nevezhetjük transzponáldsnak. A transzponálás eredménye-
ként az ú j alkotás még utal eredetére, és voltaképpen szimbiózisát adja 
hivatásos és nem hivatásos művészetnek. Ez a tendencia különösképpen 
megfigyelhető az európai romantika népköltészet iránti érdeklődésében, 
amikor is hivatásos írók közöltek népköltési szövegeket, felhívták a 
figyelmet azok művészi értékeire, de sohasem feledkeztek meg arról, 
hogy az így átvett alkotások eredetileg más környezetben éltek, sőt ezt 
a környezetet próbálták megőrizni, magyarázni, értelmezni, a hivatásos 
irodalom befogadó közönsége számára iközel hozni. (A Grimm testvérek 
meséi, Herder népdalgyűjteményei jellemző példái ennek a művészi 
transzponálásnak.) 

A szorosabb értelemben vett primitivizmus azonban más művészi 
eljárást igényel. Itt voltaképpen nincs eredeti közösség hivatásos és népi 
művészet között (vagy ez olyan távoli, hogy egyetemesnek, 'absztraktnak 
tűnik), az átvétel lényegi változtatással jár, az így beemelt műalkotást 
kiveszik eredeti környezetéből, vagy egy sosem volt funkcióval ruház-
zák fel. Gauguin óceániai festményei, vagy Picasso és Braque afrikai 
ihletésű maszk-imitációi voltaképpen nem adják vissza az eredeti mű-
alkotások lényegét, az átvétel itt arbitrális és valóban transzformáció, 
vagyis az eredeti formák megváltoztatása. Azok a társadalmi különb-
ségek, amelyek elválasztják a barlanglakát vagy a pigmeust a dekadens 
vagy avantgardista művésztől, nemcsak szociálisan, de esztétikailag is 
áthatolhataitlanok. 

Itt .'két további tényezőre kell utalnunk. Egyrészt a transzponálás 
és a transzformálás szembeállításával még nem utaltunk a „más művé-
szet" egyéb jelenségeinek sajátszerűségére. Ez a feladat azonban kívül 
esik a jelen tanulmány keretein. Másrészt a két művészi eljárás meg-
található magán a folklorizmuson belül is. Ez utóbbi jelenségre ki kell 
térnünk. 

Némi általánosítással azt mondhatjuk, hogy a folkloriizmusnak két 
válfaja van, egy tradicionális folklorizmus, amely a transzponálásra 
épül, és egy modem folklorizmus (avagy neofolklorizmus), amely a 
transzformáció művészi módszerét követi. Az első főként a 19. század-
ban található meg, és a romantikus irányzatoktól a különböző népies 
ideológiai-művészeti mozgalmakig jut el. Legfőbb elve az, hogy a művé-
szeti fol'klorizmusi társadalmi és politikai progresszióval köti össze, a 
népköltészet átvételét a néptömegek politikai emancipációja keretébe 
illeszti. E félfogás talán legtömörebb és mindenesetre klasszikus érvé-
nyű megfogalmazása Petőfi Sándornak Aratny Jánoshoz intézett első 
levelében olvasható (nem véletlen, hogy e levél a kései kelet-európai 
romantika és a „fiatal Európa" meg a Vormarz időszakában íródott, 
1847. február 4-én): „Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk 
rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészet-
ben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század 
föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már 
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látni, minit martirkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek 
és élvezzenek. Egbe a népet, pokolba az aristokratiáti" 

Ez az emancipációs jellegű tradicionális foliklorizmus egyszerre tar-
talmi és formai vonatkozásban transzponálta a folklórt, és mindenfajta 
népiesség megnyilatkozási formájává vált. Ezzel szemben a neofolklo-
rizmusban csak a formai vonások dominálnak. Ez -az irányzat leginkább 
az avantgarde művészi áramlataiban fedezhető fel. Amikor például 
James Joyce egész sor angol vagy ír folklórelemet montíroz a Finnegan's 
Wake részleteiben, itt szó sincs politikai vagy társadalmi emancipáció-
ról, egyáltalán a folklór eredeti funkciójára való utalásról, az átvétel 
jellegzetesein változtató módszerű: transzformáció. 

Igaz ugyan, hogy a 20. században is továbbél a korábbi transzpo-
zíciós népiesség folklorizmus-gyakorlata (ezt követeli például a sokféle 
„völkisch" irodalom), a modernista törekvések mégis következetesen a 
másik módszert, a transzformálást alkalmazzák, amely a neofolkloriz-
mus jellegzetes művészi gyakorlatává válik. (Ha csupán zárójelben is, 
mégis utalnia kell arra, hogy e tekintetben is különbözik a neofolkloriz-
mustól a vele egykorú neoprimitivizmus művészi gyakorlata. Akár a 
négritude, akár például ia Szovjetunió kis népednek 1917 után kifejlő-
dött irodalmai művészi gyakorlatára gondolunk, i t t a transzponálás és 
transzformálás másként jelentkezik. Ez a jelenség, éppen különállása 
miatt, külön és részletes tárgyalást igényelne, amely ismét kívül esik 
e dolgozat megszabott keretein.) 

A szimbolizmus irányzata és korszaka több szempontból is igen 
jelentős helyet foglal el a folklorizmus így értelmezett kérdéskörében. 
E tényezőkről később még részletesebben esik szó, most csupán felsorol-
juk őket. 

1. A szimbolizmus jellegzetes művészi eljárása, jelképek, szimbólu-
mok alkotása vagy használása egyszerre tartalmi és formai tényező. 
Még ha csak egyes motívumok vagy formulák átvételét is bizonyíthat-
juk, ezeknek jelentés tulajdonítása már a tartalmi és formai tényezők 
összekapcsolását jelenti. A szimbolizmus (és a szimbolista folklorizmus) 
tanulmányozása esztétikai szempontból elsősorban ezért érdekes feladat. 
Nem véletlen, hogy mindazok az esztétikai-irodalomelméleti munkák, 
amelyek megkísérelték az irodalmi szimbólum fogalmának tisztázását, 
érintették a szimbólumok eredetének, archetipikus jellegénök, folkloriz-
musának kérdését — jóllehet nem -ebből a szempontból indultak ki. 

2. Történetileg a szimbolizmus közbülső helyet foglal el a tradicio-
nális és a neofolklorizmus között. A tartalmi átvétel, transzponálás még 
hasonlít a romantika gyakorlatára (a szimbólumok jórésze közvetlenül 
is onnan származik), ugyanakkor a szimbolizmus már előlegzi az avant-
garde transzformáló, formai folklorizmusát. Az átvett szimbólumok 
értelmezése egyre inkább önállósul,, egyéoivé és stilizálttá válik, de még 
mindig megőrzi közösségi (és ennek megfelelően tartalmi) vonatkozásait. 

3. Külön kérdés a szimbolista folklorizmus tárgyalásakor ennek 
kapcsolata a primitívizmussal és hasonló jelenségekkel. Itt azt figyel-
hetjük meg, hogy a szimbolizmusban még a folklorizmus a kiinduló-
pontja a „más művészet" felé való fordulásnak. Ebből magyarázódik 
például a primitív művészet vagy ősművészet iránti érdeklődés. Az 
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utóbbiakhoz tartozó alkotások, motívumok, minták még kvázifolklór-
kónt szerepelnek. A későbbi avantgarde folklorizmusa már alárendelő-
dik az általában vett primitivizmusnak, „más"-keresésnek. A szimboliz-
musban különösen a mitizálás eredményezi azt, hogy itt egyéni és kö-
zösségi, folklór és nemzeti hagyomány egymás mellé kerül. Ez a szinkré-
tisztikus jelleg ismét általános esztétikai és irodalomtörténeti jelenség, 
amelyet ilyen dimenzióban érdemes feldolgozni. 

4. Csak utalni szeretnék arra, hogy a szimbolizmus folklorizmusa 
saját jelenség a különböző művészeti ágak kölcsönhatását tekintve is. 
Igaz ugyan, hogy például az impresszionizmus egyaránt elképzelhető 
képzőművészetben és zenében, vagy a dadaizmusnak és konstruktiviz-
musnak van átmenete irodalomból képzőművészetbe vagy az alkalma-
zott művészetből az irodalomba, mindazáltal a szimbolizmus központi 
jelentőségű minden olyan művészetben, amelynek jelentése van. A folk-
lorizmus pedig itt elsősorban éppen jelentés és funkció áttételezéséből 
áll. Különösen jelentős a képzőművészeti szimbolizmus folklorizmusa, és 
nemegy folklorizmus-motívum (főként a halál, a természet, a falu meg-
jelenítése) többszörösen mozog a képzőművészetek és az irodalom között. 

5. A foiklorizmus szempontjából a szimbolizmus kutatását állandóan 
ki kell egészíteni a romantika örökségének, valamint a párhuzamos 
naturalizmus és szecesszió jelenségei vizsgálatával. A foiklorizmus meg-
nyilvánulási módjainak szempontjából fontos, hogy a romantikától veszi 
át a szimbolizmus a szimbólumok nagy részét, a naturalizmus volta-
képpen egyfajta nagyon degradált szimbolizmus (már-már a szimboliz-
mus ellentéte), a szecesszió (Jugend, art nouveau, Sezession) pedig a 
szimbolizmus közvetlen megnyilatkozási formáját ölti. Itt számunkra 
nem is az egyes irányzatok és periódusok elkülönítése a fontos, mint 
inikább a szimbolista foiklorizmus művészi módszerének meghatározása, 
amely csak a fenti kontextusban végezhető el. 

Ebben foglalhatjuk össze a felvetődött kérdéskör legfontosabb elmé-
leti csomópontjait. 

II. 

Ha most a fentiek előrebocsátása után tudománytörténeti szemlére 
indulunk, azt kell mondanunk, hogy a felvetett összes szempontot az 
eddigi kutatások során nem érvényesítették, jóllehet egyikükre-mási-
kukra régóta és határozottan rámutatott az esztétikai, irodalomtörté-
neti, művészettörténeti, ritkábban az irodalomelméleti-poétikai vagy 
a néprajzi-folklorisztikai kutatás. Éppen ezért a következőkben csak a 
jelzett szempontok szerint tekintjük át a tudománytörténet eseményeit, 
nem áll szándékunkban teljes irodalomtörténeti vagy folklorisztikai 
szimbolizmus-kutatástörténetet adni. Ez érdekes munka lenne, de lega-
lább egy Ikötet tárgyául kínálkozik. 

Kezdve az egyszerűbben áttekinthető hagyománnyal, az európai 
folklór és folklorisztika kutatástörténetei érdemben nem tárgyalják a 
szimbolizmus folklorizmusát.1 Csupán a freudista és jiungiánus folklór-
elméletek foglalkoznak a folklór szimbólumaival önálló kérdésként, de 
az ilyen összegezések2 természetesen csupán egyetlen szempontból in-
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dúlnak ki. Igen feltűnő, hogy a szó szoros értelmében vett folkloriz-
musnak nincs önálló kutatástörténete. Ezzel összefüggésben a neofolklo-
rizmus fentebb említett gondolatkörét is csak újabban különítették el3 a 
hasonló témáktól. A mai íolklorizmus (és neofolklorizmus) kutatói álta-
lában a folklór művészeten kívüli (elsősorban turisztikai) felhasználását 
vizsgálják.4 A primitivizmus (és a vele e tekintetben azonosítható orien-
talizmus) monográfusai5 viszont igen értékes adatokat halmoztak fel, 
azonban ezek között a közvetlenül a folklorizmusra vonatkozó észrevé-
telek száma csekély, és az is más természetű anyag közé rejtve van. 

A szimbolizmus irodalomtörténeti és poétikai összefoglalásai"' viszont 
a fol'klorizmusnak nem szentelnek önálló fejezetet, jóllehet annak egyes 
tényeit általában említik. Annál több a hivatkozás mítoszra, mondákra, 
mesékre, sőt közvetlenül a folklórra is a szimbólumról, jelképről, költői 
képről szóló beláthatatlanul nagy esztétikai és irodalomelméleti iroda-
lomban. Mivel véleményem szerint az irodalmi szimbólumfogalomból 
nem lehet a folklór szimbólumvilágát levezetni, és az irodalom szim-
bólumfogálma sem származtatható egyes-egyedül a folklórból, ennek a 
rendkívül összetett kérdéskörnek csupán egyetlen aspektusát szükséges 
megvilágítani: jelesen a folklór szimbolikus értelmezésének változásait, 
főbb tendenciáit, és ezeknek a kapcsolatát az irodalomelmélettel, ponto-
sabban a szimbolizmus művészi rendszerével. Ez a megközelítés ugyan 
nem ad teljes képet, minden esetre bővíti azonban azokat a szemponto-
kat, amelyek segítségével a szimbolizmus (és annak folklorizmusa) 
egyáltalán megérthető.7 

A legtöbb egyetemes néprajztörténeti összefoglalás8 legfeljebb csak 
utalásszerűén foglalkozik a szimbolikus antropológiával, ily módon mint-
egy magunknak kell a vonatkozó adatokat rendre felidéznünk. A termé-
szeti népek, az antikvitás, a középkor, sőt a manierizmus és barokk 
szimbólumfogalmát többször tárgyalták9, de ezekben voltaképpen folk-
lórról még nem esik szó. Tulajdonképpen a felvilágosodás veti fel a tár-
sadalmi formák és társadalmi jelek kapcsolatát, ezt azonban nem kíséri 
folklorisztikai kutatómunka. Csak a 19- században kapcsolódik össze a 
szimbólumok és a folklór vizsgálata. Mivel sok országban hasonló, mégis 
egymástól elválasztható folyamatok játszódnak le, ezek részletes tudo-
mánytörténeti áttekintése igen sokrétű és bonyolult feladat lenne. Most 
azonban csupán a legfontosabb erővonalak megrajzolásával is meg-
elégedhetünk. 

A szimbólumkutatásban úttörő jelentőségű >a német mitológiai iskola 
felbukkanása. Első fontos műként Creuzer ismert görög és antik szim-
bolikáját tekintik10, amely a német romantika számára szállított építő-
anyagot, és egyszerre megalapozása az összehasonlító szimbolikának meg 
a fantasztikus, csapongó mitológiai kényszeregyeztetéseknek. Érdekes, 
hogy a megjelenése után kibontakozó vita11 elsősorban az irodalom pán-
szimbollkus értelmezése ellen fordult, és érintetlenül hagyta a módszer 
filológiai egyoldalúságát. 

Creuzer munkatársaiként indultak a Grimm testvérek, akik több 
előtanulmány után 1835-ben adták ki német mitológiájukat12. Ez hova-
tovább indogermán összehasonlító mitológiává nőtte ki magát, és mesz-
szemenően befolyásolta a 19. század második felének egész foiklorisz-
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tikáját Európában. Majdminden inép megkísérelte összeállítani a maga 
nemzeti „mythológiáját", és a Grimm testvérek elszórt természetszim-
bolikát sejtető megjegyzéseiből kisarjadt az úgynevezett „természetmi-
tológiai" vagy csúfnéven „meteorológiai" irányzat, amely minden folklór 
alkotásban (főként mesékben, mondákban, mítoszokban) természeti je-
lenségek szimbolikus ábrázolását vélte felfedezni.13 Ez az irányzat fő-
ként a német, az orosz, francia és angol kutatásban terjedt el. 

E munkák közös jellemzője az, hogy régi feljegyzésekből és kisebb 
mértékben kortársi néprajzi gyűjtésekből minden olyan adatot össze-
hordtak, amelyekben istenségek, démonok, természetfeletti lények szere-
peltek. A néphit adatait mitológiának, a népmeséket és népmondákat 
mítoszoknak értelmezték. A szimbolizmust a szüzsében fedezték fel, és 
direkt jellegűnek tartották. A természetmitológiai nézőpont az oka 
annak, hogy a kedvelt szimbólumok (nap, hold, tenger, föld, évszakok, 
hajnal, éjfél, vihar, tűz) cselekményképző elemmé változtak: az évsza-
kok változása vagy a tűz megszerzése egy-egy történet lényegét adta. 

Külön áll ez irányzat mellett a svájci vallástörténész Bachofen. 
Munkáihain14 inkább archetipikus módon fogja fel a szimbólumokat, 
egyetemes jelentőséget tulajdonít főként az anya-, a föld- és a termé-
szetjelképeknek. Az ő közvetlen hatását a 19. században kisebbnek te-
hetjük fel, a 20. században azonban közvetve befolyásolta a mítoszok 
szimbolikus újraértelmezését. 

Némi előzmények után a 19. század 70-es éveitől indul meg az úgy-
nevezett „angol antropológiai iskola" működése. Első jelentős figurája 
E. B. Tylor15, akinek érdeklődése elsősorban társadalomtörténeti, nem 
folklorisztikai. Mégis ő az, aki kidolgozza a továbbélő csökevények 
(survival) elméletét, és összekapcsolja a régi mítoszokat a korabeli nép-
szokások és néphit anyagával. Kortársai ilyen szempontból elemezték 
az angol (és egyetemes) folklórt is.16 Tendenciájuk egyenlőséget látott a 
primitív népek (kultúrája és a folklór között, és az egyoldalú mitológiai 
szemléletből egy tarsadalmiasabb, evolucionista történetiséggel is szá-
mító nézőpontot alakított ki. Az iskola legnagyobb hatású képviselője 
természetesen az „Aranyág" írója, J. G. Frazer.17 Nála is összefonódik 
az antikvitás meg a primitív anyag (a szorosabban vett folklórral ke-
vesebbet foglalkozik), rendező elvként a rítus és a mágia szerepel. 
Mindkét gondolat közvetlenül folytatódik a szimbolista művészetben, és 
Freud könyve, a Totem és tabu is elsősorban innen meríti néprajzi bizo-
nyítékait. 

Oj fázisába lép a német kutatás a múlt század végéin. Elsősorban 
Mannhardt nevéhez fűződik ez a változás.18 Ö az első, aki a korábban 
még vegyesen tárgyalt mitológiai és folklór anyagot elválasztja egymás-
tól. Nála az „alsóbb mitológia", elsősorban a népszokásokban és néphit-
ben megtalálható vegetációs démonok kérdése kap középponti helyet. 
Annak ellenére, hogy Mannhardt még mitológiai kérdésfeltevésből in-
dul el, életművével zárul a folklór és a mitológia azonossága: később 
a kutatás két ágon folyik tovább. 

A századfordulón bontakozik ki az úgynevezett „ritualista" iskola 
is: ennek képviselői19 a folklórban nem hiedelmek (azaz mítoszok), ha-
nem szokások (azaz rítusok) visszfényét lát ják. 
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Mind a „vegetációs démonok", mind a „rituaMsta" szemlélet már 
felibukkan Frazernél is, aki ilyen módon összegezője az egész 19. századi 
kutatásnak. Emiatt is érthető nagy hatása a kortársakra és a későbbi 
nemzedékre. Frazer mágia-elmélete mintegy utoljára egyesíti az egye-
temes néprajz, a folklór és a mitológia kutatási módszereit. A később 
kialakuló, szorosabb értelembein vett szaktudományos módszerek, ered-
mények sosem kapnak olyan nagy társadalmi és művészeti visszhangot, 
mint ekkor. 

A teljesség kedvéért szeretnék utalni arra, mi lett az emiitett tudo-
mányos irányzatok későbbi sorsa. A mitológiakutatást felváltja a nép-
hitkutatás, az összehasonlító módszer filológiai komparatizmussá alakul 
át. A ritualista és mágikus módszertan a két világháború között az an-
golszász funkcionalizmusba megy át. Egyes kérdésekben heves polémiák 
árán, általában azonban természetes változással ú j áramlatok születnek. 
Ezekkel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a fentebb idézett elgondo-
lások inkább hatottak széles társadalmi körben. Az újabb és kritikai 
elképzelések viszont megmaradtak a szaktudomány keretei között.20 

Az összegezéshez először is egy időbeli szempontból kell kiindul-
nunk. Nagyon leegyszerűsítve az európai szimbolizmus (mint irodalmi 
irányzat) történetét, azt mondhatjuk, hogy különböző kezdeményeket 
egy előkészítő periódusba helyezhetünk el, amely az 1880-as évek elején 
vált át egy meghatározott irodalmi irányzatba. Ez az irányzat életerős 
vagy egy évtizedet, később azonban inkább újjáélesztése, mint tovább-
folytatása figyelhető meg. Különösen az 1905 körüli időben lángol fel 
az ú j szimbolisztikus irány. Nem egyes-egyedül Kelet-Európában, de itt 
jelentősebb formában. Különleges az amerikai szimbolizmus történeti 
sorsa: ha itt többről beszélhetünk, mint írói módszerről, a mozgalmat 
az európaihoz viszonyítva még későbbinek kell tartanunk. 

Mindez rendkívül érdekessé teszi az idézett tudománytörténeti té-
nyek időrendjét. Azt mondhatjuk, hogy a voltaképpen a romantika által 
megszabott tudományos feladatok (a nemzeti folklór összegyűjtése, köl-
tészeti szempontból értékelése) egészen az 1860-as évekig dominálnak. 
Ekkor a német kutatásé a módszertani vezérszerep. Itt történik meg 
a szaktudományos kutatásnak a nemzeti és kulturális célokkal való azo-
nosítása. A mitológia és a szimbólumkutatás a Greuzer-vita óta közvet-
lenül kapcsolódik az esztétikai (sőt filozófiai) kérdésekhez, a heidelbergi 
romantika egyik fontos tényezője. Ez az a gondolatvilág, amely befo-
lyásolja az európai kultúrát, anélkül azonban, hogy közvetlen és nagy 
hatást váltana ki az irodalom művelőinél. 

A múlt század hatvanas éveitől kezdődik a természetmitológiai 
irányzat fénykora. Ez is német földről indul ki, de korán nemzeti jel-
leget ölt. Angliában a kelta mitológia, Franciaországban is a breton 
tradíciók válnak központi jellegűvé. Az orosz (és egyéb szláv) kutatá-
sok imögött a szlavofil tendenciák húzódnak meg. Még a kisebb népek 
(skandinávok, finnek, magyarok, románok stb.) is megkísérlik, hogy 
maguk is hasonló, önállónak képzelt mitológiai rendszereket fedezzenek 
fel. Az igény az iskolák feltörekvő korszakában fogalmazódik meg és 
széles körben elterjed: a soron következő kijózanító bírálat már szak-
tudományos berkekben történik, és a nagyközönség meg az irodalmi élet 
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nem is vesz róla igazán tudomást. Talán az egyetlen kivétel itt az orosz 
szellemi élet, ahoi a forradalmi demokraták (N. G. Csemisevszkij és 
N. A. Dobroljubov) az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején, a 
komüaratista módszert képviselő esztéta V. V. Sztaszov pedig egy évti-
zeddel később igen éles vitát folytattak a mitológiai szimbolizmus ellen, 
és különböző érvek alapján, de egyező módon ia filológiai, történeti és 
szociológiai módszert javasolták e helyett.21 Nyilván az a szélesebb kör-
ben ható vita is hozzájárult ahhoz, hogy az orosz folklór és általában a 
hagyományosság kérdései olyan fontos szerepet játszottak még a 20. szá-
zad első évtizedének orosz szellemi életében is. 

A mitológiai és szimbolikus iskola könnyűszerrel válhatott művészi 
módszerré. A mítoszok definíciójaként ugyanis a nyelvi szempont sze-
repelt: a mítoszt makróm etafórának, szimbólumnak értelmezték, és ezt 
a nyelv korai kifejezésmódja „tökéletlenségéből" vezették le. Nem min-
denki vallotta ugyan Max Müller extrém felfogását, aki szerint a mítosz 
„a ínyelv betegsége" (vagyis a kifejezés korai formáinak tehetetlensége), 
mindazáltal a mítosz (és az ebben előforduló istennevek) szimbolikus 
értelmezése általános volt. 

A folklorizmus szempontjából mindez tovább erősítette a szimbo-
lizáló és transzformáló tendenciákat. Mivel a népköltészet termékeit 
nem a maguk műíajiságában, művészi (stiláris és poétikai) vonásaik 
miatt, hanem jelképesnek felfogott tartalmuk szerint értékelték, azt 
szabadon kezelték, egyes elemeket, motívumokat önállóan értelmeztek, 
használtak, vettek és alakítottak át. Az a Grimm testvérek által megfo-
galmazott tétel, miszerint a mesék és mondák egy hajdani egységes 
(akár egyetlen népre vonatkozó, például „német" vagy „orosz", ennél 
is gyakrabban azonban egész nyelvcsaládokra vonatkoztatott, például 
„árja", „szláv", „indogermán", „finnugor" stb.) hagyomány töredékei, 
mintegy bátorított az elemek szabad felhasználására egymáshoz illesz-
tésére. Különösen a szecesszió mitologizálásában felitűnő vonás az egy-
mástól eredetileg igen távol eső elemek szinte montázsszerű összevo-
nása, sosem volt kompozíciókba illesztése, magánmítoszok és dekoratív 
mitológiák feltalálása. 

Ez a tendencia feltűnően jelentkezik a 20. században, akár Yeats, 
Maeterlinck, Rilke, Ady, Blok, Giurlionis és mások műveit idézhetnénk. 
Mivel ia korábbi szakaszban, például Baudelaire, Verlaine vagy Rim-
baud költészetében még nincs nyoma, sajátosan megkésett jelenségnek 
nevezhetjük. 

A következő vonás, amelyet meg kell említenünk, az, hogy a folklór 
iránti érdeklődés mintegy véget ér a 19. század végére. Amíg a korábbi 
kutatások minden történeti vagy myelvcsaládbeli meghatározottság elle-
nére is a saját kultúra gyökereit keresték, az angol antropológiai isko-
lával kezdődően a primitív népek adatai kerülnek előtérbe: innen már 
nem folklorizmust, hanem primitivizmust vesz át az irodalom. Társul 
ehhez a rituális (később pszichoanalitikus) szemlélet is: ez megintcsak 
áttételesebben poétikus, mint elődje volt; a költészet és mitológia vol-
taképpen azonos s annak tűnt, köztük csupán transzponálást kellett elvé-
gezni. Szokás és költészet, pszichikum és művészet között eggyel több 

14 



a változtatások száma, itt megint a transzformálás módszerére van 
szükség. 

A szimbolizmus előkészületi periódusában a folklorizmus tradicio-
nális (romantikus) módozata él tovább. Ez közismert irodalomtörténeti 
és -elméleti megállapítás. Úgy látszik azonban, hogy a közhittel ellen-
kezőleg a szimbolizmus voltaképpeni első szakaszában már nem ez a 
helyzet, itt a felsorolt transzpozíoiós folklorizmus jelenléte igazolható. 
A szimbolizmus második szakaszában már a primitivizmus általánosabb 
körvonalai látszanak, és a művészi módszer a transzformálás lesz. Ezt 
a változást sem vette észre az eddigi kutatás. Hogy képletesen is idézzük 
e három szakasz különbségét, azt mondhatjuk, hogy az elsőben csak-
ugyan a herderi, Walter Scott-i, wagneri folklorizmus él tovább — a má-
sodikban Grimm és esztétikailag-filozófiailag Schelling a hangadó —, 
végül a harmadik szakaszra jellemző Frazer és általában a mágia köz-
pontba kerülése. 

III. 

Eddig azt tekintettük át hogyan jelentkezik a folklorizmus a szim-
bolizmus előtt, vagy annak kisérőjeként. A kép teljessége kedvéért is 
tovább kell lépnünk, meg kell kérdeznünk, hogyan értelmezték a szim-
bolizmust a folklór későbbi ismerői? Ez a retrospektív munka csak lát-
szólag felesleges. Éppen a szimbolizmus fogalmának tisztázásához járul-
hat hozzá az, ha tisztázzuk, utólag milyen elemekből rakódott össze ez i 
koncepció. 

Legelőször a mélylélektani irányzatokra kell röviden utalni. 
Amennyire ezt a pszichoanalízis történészei feltárták, körülbelül 1907-től 
foglalkoztak a Freudhoz közelállók mítoszok és valamilyen folklórtéma 
vizsgálatával. Freud maga 1912-ben írta meg a Totem és tabu című 
könyvét, amelyhez az ötletet Frazer 1910-es totemizmuskönyve adta. 
Ettől az időtől kezdve többé-kevésbé állandóan megtalálható a freudiz-
musban a, mítoszok, a folklór és az etnológia magyarázata. Rank, Rick-
lin, a magyar Róheim Géza és mások idevágó tanulmányai21 azonban 
csak néhány kérdést eriintenek, egymással sem mindenben egyeznek, és 
az irodalmi szimbolizmushoz is utólagos interpretációként nyúlnak. 
Egyébként is Freud elmélete szeriint az irodalmi mű ugyan kivetülése 
a lelki problémáknak, azonban a pszichoanalízis inkább az értelmezést, 
interpretációt, mint a genezist adja ehhez. Mind Freud, mind hívei a 
mítoszokat és a folklórjelenségeket együvé sorolták, a folklorizmus 
speciális megközelítésével nem foglalkoztak. 

Sokkal inkább érdekelte Jungot és iskoláját a folklór. Jung maga 
valószínűleg korai freudista életszakaszában már találkozott e kérdé-
sekkel, önállóan azonban csak a harmincas évektől kezdve foglalkozik 
ezzel. Ekkor indul meg együttműködése a magyar mditológus-vallástör-
ténésszél, Kerényi Károllyal és az amerikai etnológussal, Paul Radinnal. 
Munlkáikban főként a primitív költészet prózai alkotásait vizsgálják, 
Jung magánérdeklődése azonban mindvégig kiterjed az európai mesékre 
is.23 Noha a folklorizmus jelenségeit közvetlenül nem érinti, elgondolá-
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sai mégis igen fontosak számunkra, mivel az egész mélylélektani fel-
fogás alapja a szimbolika. Jung a folklórban főként az archetipikus 
megnyilvánulását látja, és tanítványai főként az ötvenes években ki is 
dolgozták a folklór ilyen interpretálását. E munkák24 elsősorban a mesék 
jeliképrendszerére vonatkoznak, és teljességre törekednek, minden egyes 
motívum, sőt a szerkesztési elvek mélylélektani magyarázatát adják. 
A szaktudomány általában véve idegenkedik e nézeteiktől, annyit azon-
ban elismer, hogy az összes pszichológiai irányzat közül a jungiánizmus 
foglalkozott a legtöbbet és a legrészletesebben a folklór szimbolizmusá-
val. Számunkra még egy megjegyzés kínálkozik: a jungiánizmus első-
sorban a szimbolizmus feltárását tűzte ki céljául. A művészi irányzatok 
közül azonban a romantika és a szürrealizmus közelebb áll hozzá. 
A freudista pszichoanalízis inkább szimbolizmusközeli, Jung követői a 
szabad asszociációk és a kollektív tudatalatti tényeit tá r ják fel. Emiatt 
mind a freudista, mind a jungiánus szimbolizmusmagyarázat bizonyos 
fokig jogosult ugyan, de önálló, befejezett érvényű megoldásnak nem 
tekinthető. Az irodalom nem is az egész elméleteket, hanem azoknak 
többé-kevésbé pontosan átvett morzsáit, részleteit használta fel. Az el-
méletek heterogenitását tükrözi, hogy olyan fórumok is megjelentek, 
amelyekben különböző természetű szimbolizmusértelmezések találhatók 
meg egymás mellett. Inkább vallástörténeti, mitológiai és pszichológiai 
felfogás jellemzi a 40-es évek elejétől meginduló Eranos-Jahrbuch tema-
tikus kötetsorozatát. 1960-tól a Symbolon — Jahrbuch für Symbol-
forschung a baseli (jungiánus) szimbólumkutató társaság közlönyeként 
jelenik meg. Nem véletlen, hogy éppen az utóbbi húsz évben indult meg 
(főként Svájcban), a szimbólumkutató társaságok munkája. Ezek volta-
képpen a Jung képviselte elveket követik, de érdeklődésük szélesebb 
körű, és az irodalom tanulmányozásában érvényesítenek némi filoló-
giai, irodalomtörténeti módszertant is. 

A huszadik század szorosabban vett etnológiai kutatásai több ízben 
is foglalkoztak a primitív költészet szimbolikus értelmezésével. Ez a 
módszer legtöbbször a mítoszok vizsgálatában ölitött testet, és ilyen mó-
don összekapcsolódott a vallástudomány irányzataival is. A mítoszoknak 
központi kategóriává válása a folklorizmus helyébe a primitivizmust 
állítja, és még a szorosabban véve folklorisztikus témákat is a primi-
tivizmus módszertanával közelítik meg. Állandó tényezőként említhet-
jük meg azt is, hogy a pszichológiai magyarázatok igen gyakoriak, sőt 
nem egy esetben társadalomelméleti, filozófiai következtetéseket is le-
vonnak a mítoszok vizsgálatából. Általában azt látjuk, hogy a mítoszok 
kutatása — végtére is egy távoli szaktudományos probléma — igen nép-
szerűvé válik, és nem csupán ,a művészi alkotás titkát próbálják segít-
ségével megfejteni, hanem a kultúra és társadalom lényeges vonásait is 
ilyen módon magyarázzák. 

Mivel e témakörnek van folklorista által írott összegezése, csupán 
a legfontosabb fejlődési szakaszokat kell bemutatni. 

Legelőször a 20. század tízes éveiben a néplélektannal foglalkozó 
pszichológus, Wundt veti fel azt a gondolatot, hogy a mítosz, akárcsak 
a nyelv, önálló gondolati rendszert alkot, amelynek sajátszerűsége szim-
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hólizmusában van.25 Ebből indul ki egy évtizeddel később a filozófus 
Cassirer, amikor mind a nyelvet, mind a mítoszt „szimbolikus formá-
nak" nevezi.26 A harmincas években az afrikai kultúrákkal foglalkozó 
Frobenius27 és az amerikai indiánok kultúratipológiáját megrajzoló 
Ruth Benedict28 egyaránt a mítoszokból és szimbolikus formákból kiin-
dulva próbálják meg a kultúrák „világszemléletét", illetve „mintáit" 
megállapítani. Ugyanebben az időben a mitológiában a Walter F. Ottó 
és Kerényi Károly képviselte ú j ókortudomány vetette fel a mitológia 
művészi szimbólum voltát. (Mint ismeretes, ez a nézőpont az egyik kiin-
dulópontja az antik kultúrákat újjáértelmező művek egész sorának, kőz-
tük Thomas Mann műveinek is.) Már említettük, hogy az angolszász 
funkcionalizmus (főként Malinowski) elsősorban ugyan a jelentés ol-
daláról közelített a mítoszokhoz, de a pszichikai és szimbolikus értelme-
zésnek így is elég tág teret engedett. 

A második világháború után az összehasonlító vallástudományban 
főként a Mircea Eliade képviselte irányzat foglalkozott a mítoszok 
állandó tényezőivel, ahová az irracionálisnak felfogott jelentést is sorol-
ták.29 A pszichoanalízistől és a szimbolizáló amerikai irodalomelmélettől 
(például Kenneth Bürke „szimbolikus formatanától"30) befolyásolt ame-
rikai etnológia a primitív népek szellemi termékeiben ma is elsősorban 
szimbólumokat lát. Néha azzal korszerűsítik e voltaképpen régi elmé-
letet, hogy e műveket egy „expresszív kul túra" megnyilvánulásának 
tartják.31 A legutóbbi időben egyenesen kialakult a „szimbolikus antro-
pológia" fogalma. Ezen azt a főként angliai kutatók által alkalmazott 
módszert nevezik, amely a rítusok és a társadalmilag elfogadott szim-
bólumok funkcióvizsgálatával próbál kultúrakutatást végezni. Az ide 
sorolható munkák (Victor Turner, Mary Douglas, Edmund Leach, Ray-
mond Firth és mások kiváló könyvei, tanulmányai32) azonban bár-
mennyire is újat adnak a néprajzi kutatásnak, vagy akár a mai társa-
dalmak jelképvilágának megismeréséhez, az irodalomtudományban egye-
lőre nem nyertek még alkalmazást. 

Módszertanilag tanulságos, hogy az ú j vizsgálatokban a szimbólum 
helyére inkább a mítosz, a mágia fogalma kerül. Ismét primitívizmus 
előzi meg a folklorlzmust. Az ú j tudományos módszerek közül előbb a 
strukturalizmus hallatta szavát. Lévi-Strauss nem egy elméleti gondo-
latát szaktudományosán is igazán megszívlelendő mítoszvizsgálataiból35 

vonta le. Majd a kommunikációelmélet és legutóbb a szemiotika jelent-
kezett a jelképek vizsgálatának új, objektívebb és adekvátabb eljárása-
ként. E legújabb fejlemények még részletes bemutatást kívánnak. Ta-
nulságos azonban, hogy az említett új módszertani elvek segítségével 
eddig a legmegbízhatóbban éppen a fölklóralkotásokat vizsgálták. 
Strukturalizmus, szemiotika és kommunikációelmélet úgy látszik igen 
adekvát megközelítési módok a folklór és a primitív költészet vizsgá-
latában.34 Ebből most nem is azt a tanulságot kívánjuk hangsúlyozni, 
hogy ilyen módon a folklorisztikai szimbólumkutatás, amely témaként 
elmúlt, most módszerként ismét visszatérni látszik az irodalomtudo-
mányba. Inkább azt említhetnénk, hogy az ú j módszerek interdiszcipli-
náris jellegűek. Különösen a szemiotika igéri azt, hogy kellőképpen fino-
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mított eljárásai alkalmasak a társadalmi jelalkotás legkülönfélébb 
területeinek áttekintésére. Amikor 1973 nyarán megindították a Journal 
of Symbolic Anthropology folyóiratát, ilyen törekvések tették ezt 
időszerűvé. 

Ilyen értelemben úgy látszik, csakugyan összekapcsolható a szim-
bolizmus különféle területeken35 folytatott kutatása. 

IV. 

Összegezésünk elején arra kell hivatkozni, hogy az irodalomtudo-
mányi, esztétikai, poétikai szimbólumkutatást nem mutattuk be. Ennek 
nemcsak gyakorlati okai vannak: a folklórból és az etnológiából kiin-
duló tendenciákat kellett sorra venoi. Természetesen a szimbolikus iro-
dalom, meg az ezzel foglalkozó irodalomtudomány is befolyásolta a 
folklór vagy a primitív művészet (újra)értelmezését. Igaz ugyan, hogy 
amikor például az avantgarde vagy az absztrakt teoretikusai azt állít-
ják, hogy sajátos művészi módszerük előzményeit felfedezik a jégkor-
szakban vagy az őserdők mélyén, ez inem más, mint az etnikus művé-
szet félremagyarázása, modern szempontok indokolatlan érvényű kiter-
jesztése. Ugyanakkor azonban e szempontok alkalmazhatók a folkloriz-
mus számára. Ha minden népköltésztei motívum vagy formula megléte 
sem bizonyítja azt, hogy a folklór szimbolikus lenine, és az ilyen folklór-
magyarázatok a tudomány szférájában tarthatatlanok, mindez mint a 
folklór felé forduló figyelem aspektusa nagyon is érthető. Nem a szim-
bolikus folklórból született a szimbolikus irodalom, ellenkezőleg, a szim-
bolizmus irodalmának analógiájára interpretálják a folklórt egyesek 
szimbolikusnak. De ez az összevegyítés, ha ideiglenes is (mint mottónk-
ban a isámán és Vénusz találkozása), egyszersmind nyilvánvalóan indo-
kolható is (mint ugyancsak a mottónkban említett találkozás). 

A bemutatott adatok alapján nyilvánvaló, miért találkozott a folk-
lorisztikai kutatás és a szimbolizmus. Mindez a tradicionalizmus tradi-
cionalizmusának a számlájára írható. A korai néprajz kutatástörténetei 
ugyan hivatkoznak néhány szimbol'isztikus felfogásra, mindazáltal ezek 
koránt sem kapták meg azt a helyet a történeti visszapillantásokban, 
amelyet megérdemelnének, mint a szimbolizmus előfutárai. A néprajzi 
gondolkodás olyan klasszikusai, mint Lafitau (1670—1740) vagy Vico 
(1668—1744) már a tradicionalizmus egyik formájának tar t ják a jelké-
peket, és ilyen értelemben foglalkoznak velük. Ismert tény, hogy Goethe 
és Schelling esztétikájában milyen helyet foglal el a szimbólum. Hegel 
a művészet korai szakaszát nevezi szimbolikusnak. Általában a német 
romantika már egy fejlett szimbólumfogalmat vesz át, és azt igen sok-
féleképpen értelmezi. Ezek köztudott tények.30 Az azonban kevéssé köz-
tudott, hogy már a korszak elején (olykor előtte) felbukkannak azok a 
szimbólumértelmezési elképzelések, amelyek azután befolyásolják a 
romantika, meg a még később belőle táplálkozó szimbolizmus teóriáit. 
Az álmok szimbolikus értelmezését egészen Freudhoz közeli formában 
adja az 1760-as évek végén Lichtenberg,37 Karl-Philipp Moritz 1786-os 
regénye, az Andreas Hartknopf az allegóriát (és a szimbólumot) regé-
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nyesíti meg.38 1 791-ből való Götterlehre oder Mythologische Dichtungen 
der Altén című költői mitológiája, amely 1861-ig nem kevesebb, mint 
tíz kiadásban jelent meg, és 1830-ban angolra is lefordították. E mű is 
ékesen bizonyítja, hogy a romantika mintegy csak közvetíti, továbbítja 
a szimbolizmust. A francia Jacques Aratóimé Dulaure, giroradista poli-
tikus a francia forradalomban 1805-től kezdve adja ki szokásokra, kul-
tuszokra és mítoszokra vonatkozó tanulmányait, amelyek ugyancsak a 
szimbolizmus gondolatrendszerében mozognak. Itt is beszédes tény, hogy 
a Divinités Génératices chez les Anciens et les Modernes ú j kiadását 
1905-ben Arnold van Gennep jelenteti meg, kiegészítve a szekszuális 
szimbolika újabb adataival. Itt is egy évszázad átívelését lát juk: a f ran-
cia forradalomtól Freud korszakáig.39 

Ebben az összefüggésben érthetjük meg az egyébként közismert 
tudománytörténeti adatokat is. Creuzer 1806-ban lépett fel Idee und 
Probe altér Symbolik című munkájával, majd 1810-től publikálja a 
Symbolik und Mythologie der altén Völker köteteit. Ez is, akár a bírálók 
írásai (legkivált Johann Meinrich Voss kétkötetes Antisymbolikja 
1824—26-ból) még mindig etnológiai anyagot vonultat fel, görög és per-
zsa, bibliai és pogány adatokat értelmez. A költészet és mitológia össze-
tartoznak e korszakban: ha az előbbiben szimbólumra van szükség, az 
utóbbiból meríti — ha az utóbbi lényegeként a szimbolizmust állapítják 
meg, ezt automatikusan az elsőre is vonatkoztatják. Még egy harmadik 
összetevő is megjelenik: a pszichológia. Olykor meglepő olvasmányok 
mutatják, hogy a 19. és 20. század fordulójának gondolataiból mi min-
dent előlegeztek már ezek. Schubert 1814-ben Die Symbolik des 
Traum.es című könyvet jelentet meg,40 ebben arról beszél, hogy az álom 
képei valóságos nyelvet alkotnak (Bildersprache), amely azonban külön-
bözik a köznapi nyelvtől, és az emberiség hajdani kifejezési eszközére, 
a mítoszra hasonlít. Említi, hogy az álomképek „hieroglifikusan" rövidí-
tik, összevonják a köznapi beszéd szavainak jelentését. Herbart 1824-es 
pszichológiájában41 vagy Carus híres Psyche könyvében42 (1846) számos 
olyan gondolat található a tudatról és tudatalattiról, az utóbbi szimbo-
lizmusáról, és az emberi „alak" (Gestalt) szimbolikus jellegéről. Ezek 
a munkák kisugároztak egészen a múlt század utolsó harmadáig, és nem 
nehéz közvetlen nyomukat megtalálni például a szimbolikus esztétika 
első jelentős ekkori képviselőjénél, Volkéltnél.43 

Ismét eljutottunk kiindulópontunkhoz, a múlt század hatvanas és 
hetvenes évéig. Ekkor kezdődik az a folklorisztikai és néprajzi kutatás, 
amelyet bemutattunk, valamint a szimbolizmus, mint önálló irodalmi 
irányzat. Nyilvánvaló, hogy ekkor a szimbólum már polgárjogot kapott 
fogalom az irodalomban, esztétikában, nyelvfilozófiában. Azonban még 
jól érezhető, hogy eredetében irodalmon kívüli jelenség, igazi forrása 
a mítosz, a kultuszok, a vallás, és az ezzel foglalkozó lélek világa. 
A szimbólum nem egyszerűen az irodalmon belül sajátos jelentésvi-
szony, valamelyen hatványozott metafora, hanem a költészet és valami 
más közötti kapcsolat megnyilvánulási formája. A szimbólum nyelvi 
megfogalmazású, ennyiben poétikai jelenség. Jelentése van, ez nyelvi 
mivoltából következik. Igazi értelme azonban a társadalom és az egyén 
produktív szellemének megnyilatkozása. A szimbólum adja a közösség-
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hez tartozás, a lélek mélyére hatolás, a néphez kapcsolódás, a régmúltba 
visszatekintés varázsát. Olyan kifejezőeszköz, amely egyszerre köti a 
művészt egy közösséghez, és kapcsolhatja a mű befogadóját a művész-
hez (sőt ugyanahhoz a közösséghez is). 

Láthattuk, hogy a szimbolizmus természetesen a folklór, a mítosz, 
a pszichológikum felé fordul, hiszen a szimbólum fogalma ezt tartal-
mazta egészen a múlt század végéig. Azonkívül a tradicionalizmus jelen-
ségét is minduntalan felfedezzük: a mítoszok, a folklór jelenségei nyil-
vánvalóan a múltat reprezentálják. De még a pszichikumban is a szim-
bólum a már meglevőt, a preformáltat jelenti. Találó kifejezéssel nevez-
ték ezt később éppen arche-típusnak. Ez a tradicionalizmus a szimbo-
lizmusban történeti okokból származik: maga a romantikából, meg még 
élőbbről átvett szimbólumfogalom hozta magával. És magától érte-
tődő, nem is vitatott vonása volt ennek a folklorizmus, <a. primitivizmus. 
Mindez együtt sajátos művészi gyakorlatot alakított ki: a nem irodalom-
ból irodalomba transzponálás művészi technikáját. A folklorizmus szem-
pontjából sem előzmény nélküli ez a gyakorlat, volt már népiesség 
korábban is az irodalomban. Mégis egyfajta új, változott forma ezt a 
folklorizmus önállósodása a primitivizmusból, majd ismét visszatérése 
a primitivizmus tágabb kereteibe. A transzformálás önálló művészi 
eljárássá válik, és ez megmaradt a szimbolizmusnak, mint művészi 
iránynak a lehanyatlása után is. 

A mítosz, folklór, mágia egymással is összefüggő kérdései nem 
csupán a néprajzi-folklorisztikai kutatástörténet, nem csupán az alkal-
mazott folklór tanulmányozása szempontjából fontos kérdések. Talán 
éppen ez összefüggések hangsúlyozásával sikerült rámutatni a szimbo-
lizmusnak nemcsak történeti előzményeire és szellemi környezetére, 
hanem sajátos poétikai kategóriájának, a jelképnek lényegére is. 

És ha szabad egy módszertani megjegyzéssel zárni e szemlét: a jel-
képet csak komplex kutatás tárhat ja fel igazán. Pszichológia és szemio-
tika, művelődéstörténet és mítoszkutatás nélkül nem mondhatjuk el, 
mit is képviselnek a szimbólumok. A szimbólum ugyanis egyike azok-
nak a poétikai (esztétikai) kategóriáknak, amelyek a műveket a való-
ság sokrétűségével összekötik. Ezért is olyan sok az olyan kísérletek 
száma, amelyek akár a „szimbolikus forma" kategóriájában ezt a tár-
sadalmi tudat egy igen fontos, önálló jelenségének tekintik. Vizsgála-
taink is igazolták e feladat jogosultságát, azonban éppen a bonyolult 
összefüggések következtében itt egyoldalú kutatások eredményeiben 
aligha bízhatunk meg. A szimbólumok pszichológiai, mitológiai, filo-
zófiai kutatása egymással kell hogy összefüggjön, és az irodalmi szim-
bólumkutatásnak mindezek eredményeit fel kell használnia. A folklo-
rizmus magában is relációfogalom, ezért a folklór szimbolizmusát is 
hasonló módon kell feltárni. Csak ezek után végezhető el a szimbolisz-
tikus folklorizmus teljes, részletező kutatása. 

A szimbólumok és a szimbolizmus kutatása során rendszerint hang-
súlyozták, hogy ez az irodalmi irányzat jellegzetesein kreatív jellegű: 
szimbólumok és azok rendszereinek megalkotása a költő törekvése. Ter-
mészetesen minden irodalmi irányzat alkotásokat hoz létre, mégis 
helyénvaló megállapítás, hogy a szimbolizmus az átlagosnál jobban fog-
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lalikozik a kreáció jelentőségével. Ugyanakkor azonban a szimbólum 
nem is annyira az ú j kreációt, mint a helyreállítást, a rekonstrukciót 
képviseli. A szimbólum természeténél fogva valaminek a visszaállítása 
(leginkább a „hajdani" jelentés újraalkotásának az igényével lép fel). 
Ez a mítoszok, archetípusok, primitivizmus, a hajdankori álmok szim-
bolisztikus felhasználásának értelme. A reális közeli, közösségi múlt a 
foiklorizmus, a távolibb, absztrakt múlt a primitivizmus formáját ölti 
itt. Ez a szimbolizmus folklorizmusának igazi oka, értelme és magyará-
zata. A fentiekben ezt igyekeztünk bizonyítani. 
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R E Z I M E 

FOLKLORIZAM U SIMBOLIZMU 

1. Folklorizam je dijalektički proces koji predstavlja okretanje profe-
sionalne umetnosti (nefolklorne) ka folkloru i preuzimanje stvaralaštva iz 
njega. Sličan je primitivizmu (ili egzotizmu, orijentalizmu i arhaizmu), koji 
na sličan način preuzima stvaralaštvo primitivne kulture i koristi se njome. 
Najčešće se u simbolizmu folklorizam meša sa primitivizmom iako se estetska 
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S U M M A R Y 

FOLKLORISM IN SYMBOLISM 

Folklorism is a dialectical process Which means the turning of the pro-
fessional art (non-folklore) towards folklore and taking over its products. 

Symbolism made its appearance after romanticism, and from the aesthe-
tical point of view, it is both a formal and a content category. Traditional 
meanings have been ascribed to the symbols. It is why the investigation of 
folklorism in symbolism has been contributing to the elaboration of the 
theory of symbols and symbolism. 

The author points to the lack of historical surveys on connections bet-
ween the investigations in folklorism and symbolism in Europe. 

The notion of symbol should be paid a special interest in these investi-
gations. So far, it can be stated that the notion of symbol had had an ethno-
logical and mythological meaning in 'the 18th century, which was taken over 
by romanticism and is present in the meaning of folklorism in symbolism 

24 

suština preuzimanja razlikuje: u folklorizmu se odvija transpozicija unutar 
iste kulture, dok se prevazilaženje većih (i to ne samo umetničkih) razlika u 
primitivizmu može nazvati transformacijom. Istorijski se simbolizam javlja 
posle romantizma, ali pre pojave neofolklorizma i neoprimitivizma u 20. sto-
leću kao prelaz iz transpozicije u transformaciju. Estetski posmatrano, sim-
bolizam je istovremeno formalna i isadržinska kategorija: simbolima se pri-
pisuju tradicionalna značenja. Stoga izučavanje folklorizma u simbolizmu 
doprinosi razradi teorije simbola i simbolizma. 

2. Istorijati istraživanja evropske folkloristike i simbolizma posvetili su 
malo pažnje pregledu istorije istraživanja njihovih uzajamnih veza. Postoje 
pokušaji da se da pregled o nemafikim mitološkim istraživanjima od prve 
decenije do kraja 19. stoleća, o tzv. školi mitologije prirode, o engleskoj 
antropološkoj školi, o istraživanjima narodnog verovanja, o ritualističkom 
pogledu i o istraživanjima magije. 

3. Treba imati u vidu kako se docnije tumači simbolizam folklora: daje 
se tumačenje književnosti simbolizma i simbolizma uopšte, a ne simbolizma 
kao književnog pravca. Stoga se javljaju Frojdova i Jungova psihoanaliza, 
novija istraživanja mita, narodna psihologija, istraživanja simboličkih oblika 
i pominjanje strukturalno-semiotičkih pristupa u tim istraživanjima sve do 
danas. U najnovije vreme pod nazivom ,,simbolička antropologija" javlja se 
pravac takvog karaktera. 

4. Da bi se sumirala ova problematika sa stanovišta folkloristike, teorije 
književnosti i estetike, posebno se mora tretirati razvoj pojma simbola. Iako 
se iz dosadašnjih istraživanja ne može mnogo videti, ipak je izvesno da u 
18. veku ta j pojam ima prvenstveno etnološko i mitološko značenje, a roman-
tizam ga je u interesu čuvanja tradicije kao takvog i preuzeo. U pomenutom 
periodu mogu se naći i gledišta koja su prethodila psihološkom i ritualistič-
kom shva,tanju i ona se kontinuirano protežu sve do formiranja simbolizma 
kao umetničkog pravca. Pravo značenje folklorizma u simbolizmu predstavlja 
tradicionalno nastojanje koje upućuje neposredno na romantiku. Međutim, 
pojam simbola u romantizmu ima etnološko-folkloristički karakter. Stoga 
se može smatrati da folklor i mit daju tumačenje simbolu, pa je simbolistička 
poezija pribegla ovakvom rešenju u svom formiranju simbola. 


