
A HIEDELMEK

A létezés örök kihívás az ember számára. Az emberi értelem megszakítás nélkül szembesül
olyan kérdésekkel, mint a világ felépítése, a létezés és a történések oka, célja, módja. E kérdésekre
a válasz nem eleve adott, ezért az emberi értelem folytonosan lehetséges válaszokat termel. E vá la -
szok, az emberiség kollektív tapasztalata, a világról szerzett igazolt vagy igazolatlan tudása, egy sé -
ges rendszerbe, a világképbe szervezõdnek. A világkép tehát az emberi értelem terméke, de ugyan -
ak kor a világértelmezés normarendszere. Az ember maga hozza létre, s a világkép a maga rendjén
meg határozza, hogy az ember adott térben és idõben milyennek lássa a világot, hogyan élje meg
éle tét. Ezért a világkép kollektív (közösen birtokolt), konvencionális (megegyezésen alapuló),
normatív (szabályozó) és történeti (változó) jellegû.

Hagyományos, tudományszemléleti megközelítés szerint a hiedelem olyan hamis állítás, mely
lé tezõnek tételez egy nemlétezõ dolgot, tulajdonságot vagy kapcsolatot, illetve nemlétezõnek tekint
egy reális dolgot, tulajdonságot, kapcsolatot. E szemlélet a tudomány és a hiedelem közötti határt a
kö vetkezõ matrix alapján húzza meg:

igazolatlan ismeretek

vélekedés           hiedelem

személyesen szerzett ismeretek    közvetve szerzett ismeretek

tudomány          tudomány

igazolt ismeretek

Az ábra szerint a tudásunk közvetlenül vagy közvetve szerzett, de mindenképpen igazolt része
a tudomány körébe tartozik, a személyesen megtapasztalt ismereteink vélekedések, az átvett, tanult,
de nem igazolt ismeretek pedig hiedelmek.

A gyakorlatban azonban ez az elhatárolás nem érvényesül. A vélekedések, a tudás és a hi e -
de lem együttesen teszik lehetõvé a világértelmezést. Továbbá esetleges az is, hogy egy kor
tudománya mi lyen ismereteket fogad el helytállónak, és mit minõsít megalapozatlannak. A
tudomány bizonyos ál lításai idõvel hiedelemnek minõsülnek át (például a középkor geocentrikus,
mágikus világnézete), s gyakran, ezzel párhuzamosan, hiedelemnek tartott ismereteket a tudomány
a maga rendszerébe emel (például a népi gyógyászat évezredes hagyományai). A tudás és hiedelem
közötti határ máshol hú zódik az európai középkori, felvilágosodás kori és 20. századi kultúrában,
máshol a magas- és a mély kultúrában, és szintén máshol az európai, az afrikai és az ázsiai
kultúrában.

A hiedelmek egyik része a múltból származó örökség, amelyet a tudomány az évszázadok so -
rán nem számolt fel. Ugyanakkor minden korszak újabb hiedelmeket termel. Létrejöttük és al kal ma -
zá suk lélektani és gondolkodástörténeti okokra vezethetõ vissza. Az alábbiakban megemlítünk né -
há nyat ezen okok közül.

1. Az egyénnek vagy a közösségnek rendkívüli élményben van része (például természeti ka -
taszt  rófa, szokatlan látvány, hang- vagy fényélmény), amelyre magyarázatot keres.

2. Az egyén vagy a közösség önkényesen egy talányos élményhez tudományos értelmezést
kap  csol.

3. A szájhagyomány átörökíti a hagyományos értelmezési és cselekvési normákat, amelyek
ha tékonysága a használókban nem kérdõjelezõdik meg.

4. A hagyományos értelmezési normák az élet újabb területeit fedik le.
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5. A tudományt vagy a vallást gondozó intézmények ideológiai boltozatuk alól kizárnak bi zo -
nyos ismereteket, meggyõzõdéseket, amelyeket a köztudat tovább éltet.

6. Az önmagát beteljesítõ jóslat pszichikai jelensége a hiedelem miatti túlérzékenységen
alapszik.

Habár a köztudatban a hiedelem szóhoz negatív, pejoratív jelentés társul, a hiedelmet
használó sze mély tudatában a hiedelem nem határolódik el a nem-hiedelemtõl (a tudománytól, a
vallástól). Egy ismeret hiedelemmé minõsítése mindig egy külsõ perspektívából történik.

A hiedelmek termelõdését és fennmaradását funkciójuk motiválja. Az alábbiakban néhány
funk ciót sorolunk fel.

A hiedelem a kozmikus élményt kodifikálja és termeli újra. Eszerint az élmény szerint a világ
nem ér véget az érzékszervekkel és mûszerekkel befogható dimenzió határánál, hanem kiegészítõ
(transz cendens) világokban folytatódik. Ezekkel a kiegészítõ világokkal különleges, kivételes hely -
ze tekben lehet kommunikálni. A nyitott világ élményét, a kiegészítõ világok létezését az el ra ga dot -
tak élménybeszámolói, valamint a látomásokról, álmokról szóló történetek mondják el.

Amikor szültem a kislányomat, alig hogy elaludtam, olyan szép csend volt a külön szo -
bában, hát olyan félálomban voltam, hát jönnek olyan szép asszonyok, s olyan csendben, s
olyan szépen imádkoznak, s én es velük mondtam a rózsafüzért. Mikor szépen elvégeztük,
fel ébredtem, az ajtó nyitva volt, de én nagyon megijedtem. Akkor kiabáltam, a férjem béjött,
mert külön szobában voltam. Azt mondja:

– Mi lelt tégedet?
– Jaj! – mondom – a szent asszonyok itt voltak.
Azt mondja:
– Mit beszélsz?
S mondom:
– Itt voltak a szent asszonyok, a rózsafüzért elimádkozták.
De úgy lelkesedtem ott az ágyban, olyan szépen mondták, olyan szép halkan. Ezt még

élek se felejtem el.
(Istensegíts)

Megint ez a szomszédasszony. Az is kint lakatt a mezõn. Aztán az is hozzá közeledett
a... [lü dérc]. Aztán jött, vitte. Vitte fenn. Milyen formába? Mind az ura. Me az ura meghalt.
S ak kor aztán unta magát, egyedül vót, és aztán jött hozzája, mind az ura. S na vitte felfelé,
s ecce kihúzta az ablakon az asszonyt, s felvitte oda a szakálli erdõhez.

(Bodon)

A transzcendens világ lényei gyakran bejárnak a mi világunkba, különleges körülmények kö -
zött találkozni lehet velük, vagy hang- és fényhatásokból, nyomokból, áldásukból vagy rontásukból
(egészség–betegség, termékenység–terméketlenség, szerencse) lehet következtetni létezésükre.

Az én Mózsi komám, Isten nyugosztalja, azt mondja, hogy nem volt disznyó a kosárba
és az ajtó nyitva, hát hallja, hogy valahon egy szép zene vót, de gyönyörû. S hát azt mondja,
hall ja, hogy közeledik, mindjár ér a csûrhöz a zene. Na gondolja, hogy hát itt ki há za sod -
ha tik, hogy a lakodalmasok itt mennek keresztül. Hát várja, hogy mán jöjjenek, hát a csûrt
ha megkerülik, a ház felõl meglássa, hogy az ajtó nyitva van. Hát hallja, hogy mán mindján
a házhoz érnek, de nem lát semmit. Hát gondolta, mán bejön valamelyik s felveszi, hogy kik
s mik járnak ott. Hát hallja, mintha mán menne tova. Hát menyen ki az ajtóhoz, mikor
megy, hát a mezõnek a felsõ szélibe, aszongya, a levegõbe húzták a zenét, de nem látott
semmit. Olyan szép zenét nem hallott életibe soha! 

(Korond)
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Nálunk a faluba, Tóháton vót egy ember, vette el a tehénnek a tejit. De nemcsak a te hén -
tõ, mindenféle állattó e kellett vegye. Tehéntõ, juhtó, kutyátó, pócegértõ nem. De a tej meg -
bü dösedik, me mindenféle állattó össze van vegyítve. Tejföl nem is lesz, má keserû. Az tudja,
csak megsimogassa a tehenet s kész. Miko nállunk vót, megsimogatta, s úgy ement a teje,
hogy még a bornyúnak se vót. Mondta édesapám: – Na, ittvót ez az ember, s elvitte a tejit.
Na evette, evette.

Vettem egy veder vizet s egy marék korpát, s elvittem ki a határbo egy asszonyhaz, az ol -
va satt rá. Nem értettem, mit mondatt, csak magábo mondta. Akko egy kicsit öntettünk a vé -
cé be a vízbõ is, dobtunk a korpábó is, hogy úgy büdösedjék meg annak az embernek a teje,
mind amilyen büdös a véce, s akko adtunk belõle a tehénnek, s visszajött a teje.

De nem az egész. Csak kevés tejet adatt. S még ementem ecce az asszonyhaz, s akko
vissza jött egészen. 

(Tóhát)

A hiedelem válasz az emberben szakadatlanul felmerülõ egzisztenciális kérdésekre. A
vissza já ró halott hiedelme enyhíti a halál tényének tragikumát, s a halottakkal való kommunikáció
le het sé ges voltát állítja.

Járt haza az ura. Beszélték, hogy járt haza a feleségihez. Beteges volt a felesége. S aztán
én mentem haza a fonóbú, sötét vót, mind a fõd, ojjan sütét vót! S akkor mondták, hogy egy
tü  zes kendõt láttak már többször, s én úgy féltem örökkön. Leánkoromban erõsen féltem. Hát
én meg éppen úgy megláttam, hogy a kiminybül repült ki Zsuzsi néni. A kiminbül, abból a
desz ka kiminbül, egy tüzes kendõ, s az mind így ment, egészen, elnéztem a temetõig, de
hogy mi viszi a pap kertjébe, nem tudom. A nénihez járt haza az ura. De akkor én azt
láttam, ami tisz ta igaz vót, hogy a tüzes kendõ kijött a kiminyen, s aztán ment ki a
temetõnek. Hogy az mi vót, mi nem vót? Én attúl a perctül sose mentem a fonóba ott a
kerten, soha, soha le án ko rom ba! És az tiszta igaz, hogy láttam ezt a ... a régiek ahogy
beszélték, ezt, a tüzes kendõt!

(Szék)

A hiedelmek egy része társadalmi élményt fejez ki. A „tudományos” emberek olyan sze mé -
lyek, akik valamilyen téren (testi jegy, csúnyaság, szerencse, rátermettség) kitûnnek társaik közül. A
ga rabonciás fogakkal, a prikulics farokkal születik, a tudós kocsis a lovaknak, a pásztor az
állatoknak tud parancsolni, az éjszaka kóborló személy az állatokat rontja meg.

S aztán én meggyõzõdtem. Me mostohaapám vett egy gyermeket örökbe az árvaszéktõ.
Ti bornak hitták. A háta... itt a hátán né vót egy kereszt... haj. S abba vót egy ekkora farka.

– A gyereknek?
– Igen. A gyereknek.
– A hátán?
– Itt a farkáná. Igen. Kinn aludtunk az istállóba. Elég az hozzá, ecce a gyermek... ta pa -

ga tam, nincs mellettem... olyan nehéz rajtam, alig tudtam kibújni a pokróc alól, hátrafelé.
S lebújtam, s meek bé, s mondam, Pista bácsi, né mi történt. Hát reggel a gyermek hazajön,
s kimeek vele a mezõre. Eléveszem. – Te, Tibor, hol vótál az éjjel? Azt mondja a gyermek, Dé -
nes bácsi, azt mondja, újhold van. S én akko vátozak át, kutya leszek. S megmondta, ki vel.
A gyermeknek az egyik szeme is kisebb vót, mind a másik. S akko azt mondja anyám, Pis -
ta fiam, takarítsd el a háztól ezt a gyermeket. Aztán odaadta Berkenyesre valamilyen ta li -
ánnok örökbe. Aztán mi lett vele, nem tudjuk. Régebb történtek ilyesmik. De most már nem
tör ténnek ilyesmik.

(Nagysármás)
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Valaki ement, hogy hozza e az ökreit. S õ nem vót ott, vagy aludt, s egész két óra hosszát
kín lódatt, hogy vegye ki az ökreit, hogy hozza e a csordából. Sehogy se tudta. Me hozta ki a
csorda szélire, mentek vissza. Amég elõkerült õ. Azt mondja, mi csinálsz, ember. – Há haza
aka ram vinni õket, s nem kaplak sehol.

– Ne is próbáld nálam nélkül hogy elvigyed, azt mondja, úgyse tudad evinni õket. S akko
ement õ, a bot le vót téve oda, valahova, na, azt mondja, menj, hajtsad õket. Miko evette a
bot ját, ement, evette ügyesen az ökreket, s ement dogára. Addig nem. 

(Bodon)

A valóság tagolását, a valóság elemeinek fogalmi besorolását szintén a hiedelmek végzik. A
hi edelemlények egyik csoportja átmenet az ember és állat között (antropozoomorf lény), vagy úgy,
hogy idõnként alakot változtatnak (boszorkány, prikulics), vagy úgy, hogy testükön egyidõben vi -
se lik az ember és állat alak jegyeit (ló- vagy lúdlábú tisztátalan). Továbbá vannak olyan lények, ame -
lyek az ember és természeti jelenség tulajdonságaival rendelkeznek (a forgószélben járó
boszorkány, a viharfelhõben járó táltos és garabonciás), valamint olyanok, amelyek természeti
jelenség és állat kö zött képeznek átmenetet (a sárkány állat és viharfelhõ, a lüdérc férfi és
fényjelenség). A hiedelem te hát a tudománytól eltérõ kategorizálást alkalmaz, nem húz éles határt
az ember és nem-ember stb. ka tegóriák közé. Ezek az átmeneti alakok az emberi és a transzcendens
világ közötti kapcsolatot va ló sítják meg.

A mostohaapám fiatal korában egy moldvai boérnál szolgált. Egy este egy erdõn kellett
ke resztül mennie, ment haza szállásra. Az erdõ közt a setétbe ahogy megy, az út szélén egy
kecs kefiú mekeg. Mostohaapám leszáll a lováról, s felveszi az ölébe, s felül vele a lóra. S be -
szélget neki:

– Szegényke, szegényke, elbódorogtál, ezért én hazaviszlek, s jól tartalak tégedet ká posz -
ta lapuval.

Így beszélget a kecskefiúnak, de észreveszi, hogy a ló alig tud lépni. Megsarkantyúzza a
lo vat, de lépésnél jobban nem tud menni. Nézi, megveregeti a nyakát, hát tiszta hab a ló.
Csu dálkozik, hogy mi van a lóval, s eszébe jut, hogy valami tisztátlan dolog van, meg kí sér -
tés. Keresztet vet, a kucsmáját kifordítja, s ekkor a kecskefiú leszökik az ölibõl, s csú fon dá -
ro san visszamondja:

– Szegényke, szegényke.
A ló, ahogy megérezte, hogy megszabadult a kísértéstõl, megugrotta magát, s mint a szél,

úgy kezdett vágtatni. Még otthon a kaput sem várta, hogy kinyissák, hanem keresztülszökött
rej ta felette.

(Istensegíts)

A forgószél egy ördög, egy sárkány, rosszat csinál. Ha efog, s nem érted magadat, hogy
le köpd háromszor vagy kilencsze, imádkoza: – Istenem, segíts meg, ne hagyj el! Akko má
nincs ereje, eér hozzádig, megfacsar, de má nincs ereje. Ha alsza vagy nem érted magadat,
meg nyomorít, megöl. Az Isten vigyáz rád. 

(Detrehemtelep)

A hiedelmek viszonyulási és viselkedési normát írnak elõ a hétköznapi és ünnepi élet szá -
má ra. Összességük egy olyan döntési szférát képez, amely alapján a veszély, a kudarc elõrelátható,
a cse lekvés eredménye garantált. A jóslás a jelent a jövõ felé nyitja meg; a munkatilalom és az
éjszakai já rási tilalom élet- és munkaritmust diktál az embernek; a boszorkány-hiedelmek társadalmi
fe szült sé get vezetnek le azáltal, hogy a szerencsétlenség okát bûnbaknak tulajdonítják; a visszajáró
halott hie delme tudatosítja a halott tárgyaihoz való viszonyulás formáit; az idõ- és a térhasználat
szabályai ír ják elõ, mikor, hol mit szabad /kell/ nem szabad tennie az embernek stb.
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A kenyér morzsára, ami leesett a földre, nem volt szabad realépni, mert az Krisztus
urunk tes te. A kenyér morzsát, s a hulladékot nem volt szabad kiönteni, hanem megetetni
az ál la tok val. 

(Istensegíts)

Aki meg akarta tudni, hogy a barátja, vagy a szeretõje eljön-e, akkor kiválasztott két pi ros
szem kukoricát és negyven szem sárga kukoricát. S azt szitába tette s esszezavarta, essze haj tot -
ta a szitával, s hogyha az egyik pirostól a másikig akadály nélkül nyílás maradt, ak kor az il -
letõ eljött, útja volt, hogyha más szem kukorica állott közre, elzárta az utat, akkor nem jött el.

(Andrásfalva)

Összefoglalásként az mondható el, hogy a hiedelmek a világ abszurditását oldják fel, ma gya -
rá zatot keresnek a különleges történések okaira, cselekvési és viselkedési módot írnak elõ a leg kü -
lön bözõbb helyzetekben. Szerepük mindaddig megmarad, amíg az emberi lét és az egyéni sors tit -
ko kat, hullámvölgyeket, nehézségeket tartogat. Akárcsak a tudomány, az életet megélhetõvé, a vi -
lá got, az eseményeket értelmezhetõvé teszik.

A hiedelmek összefüggõ egységet, rendszert alkotnak. A rendszer alapját két egymással össze -
fo nódó szemlélet alkotja: a mitikus és a mágikus szemlélet.

A mitikus szemlélet szerint a világot természetfeletti lények népesítik be. Õk a transzcendens
vi lág lényei, s hatásuk a reális világban is érzékelhetõ. (A két világban való egyidejû létezést L. Lévy-
Bruhl a participáció törvényének, Láng János a kettõs természet motívumának nevezi.) Nekik tu -
lajdonítható a világ létezése, berendezése, rendje (B. Malinowski). Ezért vannak az égitestek, a he -
gyek, a vizek, a növények, az állatok, ezért váltakozik a sötétség a világossággal, ezért vannak a ka -
taszt rófák. Mindez az õ létezésüket, a mitikus elõidõben végzett munkájukat, és jelenbeli tény ke dé -
sü ket igazolja. Minthogy alakjukat változtatják, világuk állandó változásban lévõ, fluid világ (Lévy-
Bruhl). Létezésükkel, hatásukkal magyarázhatók a különleges történések. Ezek az események a va -
ló ságos világot mitikus dimenzióba kapcsolják.

A mitikus szemlélet nemcsak a világ létezési módját, nemcsak a történések okát, lezajlását mo -
ti válja. A mitikus lények cselekedetei az ember számára is cselekvési normák, illetve a malefikus (ár -
tó) lények rontása ellen védelmet kell biztosítani. A mítosz – mondja M. Eliade – a természetfeletti
lé nyek által elõírt paradigma, amely a kezdetekhez való állandó visszatérésre, a mitikus cselekvések
után zására ösztönöz.

Tekintsük át néhány mítoszkutatónak a mitikus gondolkodásról megfogalmazott álláspontját.
Franz Boas (1858–1942) szerint a mítosz szerepe a jelenségek magyarázata. Logikájának jel -

lem zõi: az új élményt hagyományos eszméhez, fogalomhoz társítja; a mítoszt az antropomorfizmus
jel lemzi (a transzcedens lényeket, az állatokat és a növényeket emberi tulajdonságokkal ruházza fel);
fogalmi gondolkodása fogyatékos, a dolog leírásakor fogalmi jegyei helyett tulajdonságait sorolja fel;
a tudományostól eltérõ osztályozást alkalmaz (máshol húzza meg a határt az emberek, állatok és
tár gyak között).

Bronislaw Malinowski (1884–1942) a mítoszok gyakorlatban betöltött szerepét vizsgálta. Esze -
rint a mítosz sajátos gondolkodási forma; az erkölcs, a viselkedés szabályozója; értelmezi és iga zolja
a társadalom értékítéleteit és rítusait; a mítosz megélt valóság, éppolyan realitás, mint a te rem tés, a
bûnbeesés, Krisztus keresztrefeszítése a keresztény ember számára.

Mircea Eliade (1907–1986) szerint a mítosz a profán (emberi) történelemmel szemben a valódi
tör ténelem. Ismerete, felidézése által részesei leszünk a mitikus idõ eseményeinek, kortársai az is -
te nek nek. Az elõidõ megidézésével újra és újra visszatérünk a tiszta állapotba, a világot ciklikusan
mind egyre megtisztítjuk. A mítoszok a teremtés aktusát mondják el; az errõl való megfeledkezés
bûn. A mítoszok a közösség titkos, ezoterikus tudását képezik, amely az avatási szertartás során jut
az egyén birtokába.

Claude Lévi-Strauss (1908) a mítoszokban a primitív törzsek sajátos gondolkodási formáját
vizs gálta. E gondolkodást a konkrétum logikája és a metaforikus jelleg (elvont eszmék és össze füg -
gé sek érzékletes jelrendszerrel való megfogalmazása) jellemzi.
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A népi világképben a mitikus szemlélet a mágikus szemlélettel keveredik. A mágia egy sze -
mély telen, az egész világegyetemet behálózó varázserõ létezését tételezi. Mágusoknak a perzsa és a
méd papokat nevezték, késõbb a középkor során a mágia tudománnyá nõtte ki magát.

Az antik és a középkori világkép szerint a makrokozmosz (világegyetem) és a mikrokozmosz
(az emberi test) azonos anyagokból és azonos arányok szerint épül fel. Ennek az elvnek a meg fo -
gal ma zását Hermész Triszmegisztosznak, a görög istenek írnokának, a tudás istenének
tulajdonították, aki az egyiptomi Thot istent asszimilálta alakjába. Hermész Smaragd Tábláján ez állt:

Való, tévedéstõl mentes,
biztos és igaz mindenek felett,
hogy ami fent van, a lentihez hasonló,
s ami lent van, a fentihez,
beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját.

A mágia másik alapelve szerint a világot az egymást kiegészítõ és váltó ellentétes erõk uralják.
A világot átfogó természetfölötti erõ az ember szándéka szerint aktivizálható. A mágia alkal -

ma zásának két módja a hasonlósági vagy homeopatikus mágia, valamint az érintkezési vagy
szim -pa tetikus mágia. A homeopatikus mágia szerint a hasonló hasonlót hoz létre, hasonlót
gyógyít (sár ga virág teája májbetegséget gyógyít, a vásárba vagy lakodalmi menetnek templomba
indulásakor az üres edény szerencsétlenség jele). Az érintkezési mágia két elve: a rész helyettesíti
az egészet (pars pro toto) (például köröm, kihullott hajszál segítségével az ember megrontható),
és érintkezéssel az erõ átszármaztatható (a templomi kegytárgyak megérintése gyógyító erõt áraszt
az emberbe; a bo szorkány simogatással megrontja az állatot).

A mágia egyik nagy ága a természetes mágia (magia naturalis), amely a 17. századig nép -
sze rû tudomány volt, s amely az idõjóslást, a természetes gyógyítást, az amulettek készítését biz to -
sí tot ta. A másik ága a varázslás (magia innaturalis), amely a természetfölötti lényeket aktivizálja.
A va rázs lás is az idõjárás, a termékenység, az egészség, a szerencse befolyásolását szolgálja.
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